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Pengantar
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Teknologi digital telah memudahkan pekerjaan manusia di
berbagai bidang, tidak terkecuali di industri perbankan. Ini
ditandai dengan munculnya bank digital di tanah air dalam
beberapa tahun terakhir. Nasabah tidak perlu mengantri
untuk menabung, mengirim atau menarik dana di perbankan.
Semuanya bisa dilakukan secara online.
Masyarakat dan perusahaan kemudian juga ‘dipaksa’ melakukan
transformasi digital di tengah pandemi Covid-19. Warga yang
pada mulanya kurang paham dengan sejumlah platform digital
mau tidak mau harus mempelajari fitur-fitur di dalam platform
digital tersebut karena pemerintah membatasi aktivitas di
masyarakat. Industri perbankan juga dituntut bertransformasi
agar tidak kalah dengan pesaing mereka. Kondisi ini merupakan
satu sisi positif yang perlu kita syukuri.
Meskipun pandemi Covid-19 juga sudah meluluhkan ekonomi
hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Banyak
pelaku usaha yang turun pendapatannya hingga gulung tikar
karena pendapatannya terus melorot. Persoalan klasik seperti
sulitnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil masih
menjadi persoalan di negeri ini.
Faktornya memang beragam mulai dari kurangnya informasi
hingga minimnya penggunaan teknologi. Pelaku usaha dan
masyarakat perlu mendapat literasi ekonomi, khususnya terkait
perbankan, agar dapat mencari solusi bersama atas persoalan
ekonomi ini. Salah satunya yang bisa dilakukan yaitu dengan
memberikan literasi ekonomi melalui media.
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Tapi sayangnya tidak semua jurnalis dapat menulis berita
ekonomi dengan baik. Butuh pengetahuan, keterampilan,
dan pengalaman untuk menulis isu ekonomi yang kerap
berhubungan dengan data dan angka. Termasuk mengolah data
dan angka yang rumit itu menjadi bahasa sederhana agar dapat
dipahami masyarakat awan.
Sekolah Jurnalisme AJI bekerja sama dengan Commonwealth
Bank berusaha menjawab tantangan ini dengan kembali
menyelenggarakan Banking Editors MasterClass 2022 bagi
kalangan jurnalis untuk mendalami dan meliput isu Bank
Digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
dan kualitas keterampilan jurnalistik, serta pemahaman yang
lebih baik dari jurnalis Indonesia tentang masalah dan tantangan
Bank Digital yang mulai tumbuh dalam lima tahun terakhir.
Buku ini merupakan bagian dari tugas akhir para jurnalis dari
berbagai platform media yang telah mengikuti program ini.
Tema yang dipilih peserta beragam mulai dari geliat bank digital
di tanah air hingga persoalan data di pribadi di industri digital.
Para peserta didampingi jurnalis senior yang berfungsi sebagai
mentor selama program ini berlangsung. Pendampingan berupa
penajaman proposal liputan, saran ketika ada masalah dalam
liputan, hingga penulisan karya. Kami mengucapkan terima
kasih kepada tiga jurnalis senior yang telah meluangkan waktu
di tengah kesibukannya menjadi mentor yaitu Hasudungan
Sirait, Feby Siahaan, dan Umar Idris.
Besar harapan kami, ilmu yang diperoleh para peserta selama
program ini dapat ditularkan kepada teman-teman redaksi dan
jurnalis di wilayah masing-masing. Dengan demikian kapasitas
penulisan berita ekonomi dapat menyebar secara cepat di
kalangan jurnalis, serta dapat memberikan solusi kepada
masyarakat di tengah persoalan ekonomi pasca-pandemi.
Sasmito
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
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Disrupsi digital yang terjadi saat ini menjadi tantangan baru
bagi media. Seiring dengan tumbuh suburnya sumber informasi
alternatif, semakin banyak informasi hoax yang menyesatkan,
bahkan menimbulkan kebingungan dan perpecahan di
masyarakat.
Jurnalis memegang peran yang sangat penting di era disrupsi
digital. Jurnalis harus tetap memegang kode etik jurnalisme di
tengah derasnya arus informasi. Oleh karena itu, penting bagi
jurnalis untuk memiliki kompetensi yang baik.
Sejalan dengan purpose kami, “Building a brighter future for all”,
Bank Commonwealth menggandeng Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) untuk yang ketiga kalinya kembali menyelenggarakan
Banking Editors Masterclass (BEM). Program beasiswa ini
merupakan bagian dari program literasi keuangan Bank
Commonwealth guna meningkatkan kapasitas rekan-rekan
jurnalis di level editor dan reporter senior untuk mendalami isu
dan liputan ekonomi, khususnya perbankan.
Tahun ini Banking Editors Masterclass mengangkat tema “Masa
Depan Industri Perbankan Indonesia di Era Digital” yang sangat
relevan dengan situasi saat ini. Sebagai bank yang berkomitmen
untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah, Bank
Commonwealth pun terus melanjutkan transformasi digital.
Saya atas nama Bank Commonwealth ingin mengucapkan terima
kasih untuk semua pihak yang terkait, yaitu para pembicara
dari Bank Commonwealth, pembicara tamu, para mentor, dan
tentunya para editor media yang telah berpartisipasi dalam BEM
angkatan ketiga, sehingga program dapat terlaksana dengan
baik meski di tengah pandemi.
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Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada 21 peserta BEM
angkatan ketiga yang telah lulus dan menghasilkan karya
jurnalistik terbaiknya. Semoga setelah mengikuti program
ini para peserta mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat
menyajikan informasi yang lebih akurat, mendalam, dan
menarik untuk masyarakat.
Salam hormat,

Bayu Irawan
Head of Corporate Communications & Financial Inclusion
Bank Commonwealth
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Digitalisasi Perbankan, Sebutir
Nikmat Pandemi Covid-19
Oleh P. Hasudungan Sirait*

Hikmah selalu ada di balik petaka termasuk yang terberat sekali
pun. Begitulah kata kalangan yang sudi berpikir secara positif.
Pandemi Covid-19 yang telah meluluhlantakkan negeri kita dan
bagian lain dunia pun demikian: tetap saja ada sisi positifnya.
Salah satu buah manis dari bencana Corona adalah percepatan
digitalisasi di seluruh belahan dunia. Pembatasan ruang
masyarakat lewat pelbagai kebijakan—termasuk lock-down yang
tak sempat diberlakukan di Indonesia—dengan sendirinya telah
memaksa orang untuk berkegiatan dari rumah saja. Akibatnya,
berhubungan dengan orang lain tanpa harus bermuka-muka
langsung menjadi keniscayaan. Saat bertransaksi, misalnya,
orang cukup secara online (daring) saja. Inilah yang mempercepat
digitalisasi segala.
Perbankan termasuk yang merasakan betul imbasnya. Khawatir
tertulari virus Corona, orang cenderung menghindari kantorkantor bank dan tempat ATM. Aplikasi yang disediakan
korporasi tersebutlah yang mereka gunakan kemudian. Online
banking dan e-banking, terutama.
Ala biasa karena biasa; lancar kaji karena diulang. Mereka yang
semula gagap teknologi (gaptek) atau alergi aplikasi akhirnya
terlatih juga karena pandemi baru mereda setelah dua tahun
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lampau. Yang terjadi, bukan kaum muda—terutama kalangan
native digital saja—akhirnya yang beraplikasi-ria.
Dunia perbankan kita tentu saja harus menyahuti perkembangan
tersebut. Di tengah persaingan yang senantiasa ketat mereka
berlomba mendigitalkan diri. Kemajuan masing-masing pastilah
tergantung kemampuan dirinya terutama di bidang finansial
dan sumber daya manusia.
Sekarang bisa dikatakan semua layanan bank-bank besar di
negeri kita sudah berpendekatan digital. Tingkat kecanggihannya
tentu tak sama; ada yang sudah sepenuhnya digital dan ada
yang masih mengkombinasikannya dengan pendekatan lama.
Yang terakhir ini sebutannya hybrid; nasabah mereka biasanya
masih banyak dari kalangan akar rumput.
Masih dalam dua tahun terakhir di Tanah Air, semakin terasa
juga kehadiran apa yang disebut sebagai bank digital. Dengan
bank yang telah digitalkan mereka tak akan serta-merta sama.
Salah satu ciri utama bank digital adalah semua jenis layanannya
berbasis online. Mulai dari registrasi calon nasabah hingga
pencatatan setiap transaksi.
Lantas, tak seperti yang konvensional mereka tak mengandalkan
kantor fisik. Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—
tepatnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021—mereka boleh
beroperasi hanya dengan 1 kantor pusat. Kalau pun ada kantor
fisik lain, jumlahnya terbatas saja.
Saat ini bank digital yang menjadi pemuka di negeri kita
adalah Bank Jago (kapitalisasinya Rp 209 triliun). Ia disusul
oleh BRI Agro (Rp 50 triliun), Bank Aladin (Rp 39 triliun), Bank
Neo Commerce (Rp 9 triliun), dan Bank MNC (Rp 6,7 triliun).
Penyaluran kredit mereka kian besar saja dari hari ke hari. Bank
terbesar di Indonesia masih tetap yang berbasis konvensional
yakni BCA (Rp 803 triliun), BRI (Rp 515 triliun), Mandiri (Rp 277
triliun), BNI (Rp 94 triliun), dan BTN (Rp 14 triliun). Demikian
menurut Sigmaphi, lembaga riset kebijakan dan analisis data.
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Meski kapitalisasinya masih kalah dibanding para raksasa berpendekatan konvensional, bank-bank digital ini harus diperhitungkan oleh siapa pun. Sebabnya? Ada beberapa.
Jurus-jurusnya berbeda kendati sama-sama bermain di lapangan
keuangan. Mereka jauh lebih lincah sebab sangat mengandalkan
aplikasi kekinian. Belanja teknologi mereka memang sangat
besar.
Lantas, pemiliknya bisa siapa saja termasuk mereka yang jauh
di negeri sana. Batas bukan perkara lagi. Sejauh ini yang di
negeri kita ada yang dipunyai pemain lokal saja. Jenius (BTPN),
BCAdigital, dan BRIagro contohnya. Ada pula yang dimiliki
raksasa Asia Tenggara. TMRW (bagian dari kelompok Bank
UOB), umpamanya. Juga ada kepunyaan raksasa teknologi. Jago
dan Seabank (‘sepupu’ dari Shopee), misalnya.
Sangat lain dari yang konvensional, kekuatan utama bank
digital terletak pada ekosistemnya. Dalam hal ini mereka bukan
jantung bisnis melainkan hanya salah satu dari mata rantai. Jago
dan Allobank, contohnya.
Saham Jago dimiliki oleh Jerry Ng melalui PT Metamorfosis
Ekosistem Indonesia (29,8%), Patrick Sugito Walujo melalui
Wealth Track Technology Limited (11,68%), PT Dompet Karya
Anak Bangsa alias Gopay (21,4%), dan lembaga investasi milik
pemerintah Singapura, GIC Private Limited (9,11%).
Mata rantai dalam ekosistem mereka mencakup super aplikasi
Gojek (goplay, gotix, gobox, gojek, gofood, gobiz, tokopedia,
gopay, gopaylater), aplikasi reksadana online Bibit, dan platform
perdagangan secara daring, Stockbit. Dalam bisnis pembiayaan
bank ini bekerjasama dengan sejumlah fintech lending,
multifinance, dan lembaga keuangan lain. Bisa kita bayangkan
betapa besar potensi nasabah mereka.
Pemilik saham mayoritas Allobank adalah Chairul Tanjung (bos
CT Corp). Untuk menggairahkan bisnisnya dia merangkul
sejumlah pihak termasuk Grup Salim (mencakup Indofood,
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Indogrosir, Superindo, dan Indomaret), Bukalapak, Grab,
Traveloka, Carro (platform penjualan mobil bekas yang berbasis
di Singapura), dan Growtheum Capital Partners. Tentu sangat
luas lingkup bisnis mereka.
Sejauh ini Asia merupakan lahan persemaian terbaik bank digital.
Kakao bank (Korea Selatan) dan mybank (Cina) merupakan
pemain utamanya. Kalau di belahan dunia lain banyak yang
terpuruk, termasuk di Eropa dan di Amerika, di kawasan yang
penduduknya beras kuning lain ceritanya. Akankah Indonesia
mencatatkan kisah gemilang juga? Masih terlalu pagi untuk
menjawabnya.
Angkatan-3
Trend digitalisasi perbankan menjadi topik Banking Editors
Master Class (BEM) angkatan ke-3. Bank Digital termasuk salah
satu pokok bahasan yang hangat diperbincangkan di sejumlah
sesi.
Masa orientasi BEM batch-3 ini pada 2 Februari 2022 dan kelas
perdananya sehari berselang. Seperti angkatan-2, kelas-kelasnya
secara daring. Pesertanya, 21 orang, mulai dari Jakarta, Batam,
dan Pontianak, hingga Luwuk, Makassar, dan Kupang. Mereka
ada juga yang bekerja di televisi yakni KompasTV.
‘Perbankan di era digital’, itulah topik BEM yang sebentar lagi
pesertanya akan diwisuda. Seperti biasa materinya terdiri dari
2 bagian besar yakni perbankan dan jurnalisme berkonteks
perbankan.
Ada 7 sesi perbankan. Materinya?
Sesi-1 Snapshots of the Indonesian Banking Industry in Digital Age
(Lauren Sulistiawati, Presiden Direktur Commonwealth Bank).
Sesi-2 Literasi Keuangan dan Digital dalam Mengakselerasi
Pertumbuhan UMKM di Indonesia (Andi Ikhwan, Direktur Mercy
Corps Indonesia).
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Sesi-3 Map of Digital Banking Industry (Gusti Reganata, Sigmaphi—
Policy Research and Data Analysis).
Sesi-4 Indonesian Digital Banking Industry Master Plan (Tony,
Deputi Direktur OJK bidang Basel dan Perbankan Internasional,
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan).
Sesi-5 Managing Risk and Resilience of Indonesian Banking in
Digital Age (Jerry Marmen, Sekjen Indonesia Risk Professional
Association; IRPA).
Sesi-6 Digital Banking Transformation to Support Financial Inclusion
in Indonesia (Ivan Jaya, Chief Retail of Commonwealth Bank).
Sesi 7 Indonesian Digital Banking Industry Master Plan. Materinya
ada 2 sekaligus yakni Consumer and Data Protection in Digital
Banking. Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi
Informatika) serta Perlindungan Data Pribadi di Era Bank Digital
(Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif, ELSAM).
Sesi lainnya ihwal pemanfaatan jurus-jurus jurnalisme untuk
menghasilkan liputan perbankan yang berbobot. Ilmu itulah
yang digunakan para peserta saat mengerjakan tugas akhir
yakni sebuah liputan mendalam berpendekatan perkisahan
(story telling). Cukup banyak dari karya itu yang memikat.
*Penulis adalah salah satu mentor BEM Angkatan-3.
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Ali Akhmad Noor Hidayat
Tempo.co

Halo salam kenal, saya Ali. Saya bergabung sebagai jurnalis
Tempo sejak 2013. Sebelum di desk ekonomi, saya sempat
meliput kriminal dan politik beberapa tahun. Isu ekonomi,
mulai moneter hingga sektor riil menjadi fokus liputan saya
sekarang.
Saya mendapat banyak insight dan horison pengetahuan
saat mengikuti pelatihan Banking Editor Masterclass batch
3 ini. Kelas ini memberi ruang pendalaman materi liputan
dan tulisan saya, sesuatu yang diperlukan bagi jurnalis
agar karyanya lebih bernilai tambah bagi pembaca. Terima
kasih kepada mentor dan narasumber. Gagasan kreatif
dari narasumber dan mentor sangat membantu dalam
mengerjakan tugas penulisan dan menjadi bekal bagi saya ke
depan.
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Gerbong Digital dan
Penumpang yang
Tertinggal
Ali Akhmad Noor Hidayat - Tempo.co

Ilustrasi bank digital. Pexels/Mikhail Nilov

TEMPO.CO, JAKARTA - Estherin menghela nafas panjang usai
empat kali gagal membayar tiket pesawat di aplikasi Traveloka.
Warga Papua, termasuk perempuan usia 30 tahun ini, sudah
akrab dengan sinyal internet byar pet di semua wilayah, kecuali
di Jayapura. “Sinyal sudah 4G tapi berat loadingnya, padahal
tinggal proses bayar,” kata calon pegawai negeri sipil itu kepada
Tempo, Ahad 17 April 2022.
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Pagi itu, jaringan internet di Sorong, kembang kempis.
Pembayaran tiket Lion Air baru berhasil setelah Estherin
coba lima kali. Meski tak tiap hari, lemah sinyal membuat dia
pesimistis layanan bank digital hadir di Papua. Sinyal telepon
sering hilang, apalagi internet. “Apalagi kalau hujan, selesai
sudah,” kata dia. Keberadaan kantor bank di Papua masih
penting bagi Estherin, terutama saat transaksi bermasalah.
Kecanggihan layanan bank digital membuat ia penasaran.
Sesaat teringat minimnya infrastruktur di tanah kelahirannya,
Estherin tak banyak berharap. “Cari yang familiar saja, biar gak
ribet,” tuturnya. Dari belasan bank digital, baru Bank Jago yang
ia tahu saat membantu disertasi temannya yang kuliah di UGM.
“Setelah kerja di sini, saya jadi tidak update.”

Seorang warga Kampung Goras, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, Papua
Barat, mencoba berkomunikasi menggunakan telepon seluler dari puncak bukit Telkomsel.
Foto: Hari Suroto

Seperti warga lokal lain, Yohanis Rumbiak mengandalkan
Bank Papua. PNS, biasanya wajib mempunyai rekening bank
daerah. Ia kerap mendatangi bank untuk mengakses layanan
keuangan, seperti mendapat pinjaman. Pria usia 40 tahun ini
tak mengetahui adanya bank digital. Digital, bagi dia, identik
dengan internet yang bermasalah.
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Ia bercerita layanan pesan instan WhatsApp perlu menunggu
5 menit sebelum terkirim. Yohanis tinggal di Kabupaten
Mamberamo Raya, jaraknya 3 hari dari Jayapura jika
menggunakan kapal atau satu jam dengan pesawat. “Jaringan
BTS (Base Transceiver Station) sedikit kalau di pedalaman.”
Penetrasi bank digital memang menumpuk di Jawa. Misalnya
80 persen nasabah Bank digital Jenius dan BNC (Bank Neo
Commerce) terkosentrasi di pulau yang dihuni oleh 151,59 juta
orang. Jenius kini memiliki 3,7 juta pengguna sedangkan BNC 16
juta pengguna. Juga, BCA Digital, blue, mencatat 70 persen dari
650.000 nasabahnya dari Jawa. Sebanyak 1,4 juta nasabah Bank
Jago pun, mayoritasnya berasal dari wilayah sama.
Pusat ekonomi dan bisnis Indonesia berada di pulau yang
populasinya mencapai 56,1 persen dari total penduduk
Indonesia. Pulau ini menyumbang 57,89 persen pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2021. Sebesar 52 persen industri
pengolahan juga berada di Jawa. Perputaran uang terpusat di
satu tempat membuat ketimpangan ekonomi melebar.

Ilustrasi bank digital. Pexels/Mikhail Nilov

Secara keseluruhan, industri perbankan menunjukkan statistik
senada. Mengutip Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Januari 2022, dari jumlah Dana Pihak Ketiga
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(DPK) seluruh Indonesia Rp 7.362 triliun, sebanyak Rp 3.841
triliun berputar di Jakarta, sementara DPK Papua dan Papua
Barat Rp 46 triliun dan Rp 15 triliun. Sedangkan dari kredit
perbankan Indonesia Rp 5.709 triliun, porsi DKI Jakarta Rp
2.698 triliun. Jauh dibandingkan Papua dan Papua Barat, yang
mencapai Rp 31,8 triliun dan Rp 14,8 triliun.
Bank digital menawarkan banyak layanan baru dan inovatif,
seperti user interface menarik dan mudah digunakan, bunga
tinggi, pilihan fitur simpanan hingga bonus promo. Nesti
Nira, 29 tahun, pengguna TMRW, bank digital UOB, karena
mengincar promo, bebas admin dan biaya transfer tanpa syarat.
Banyak diskon yang ditawarkan TMRW, mulai dari pembelian
di merchant makanan, minuman, pakaian hingga kebutuhan
rumah tangga. Bagi pegawai swasta ini, keunggulan TMRW
tidak dimiliki keempat rekening bank yang dia miliki.
Gula-gula Bank Digital
“Fitur bank digital ternyata memang menarik,” kata Renny
Novilia, 29 tahun, nasabah SeaBank, bank digital milik Shopee.
Nama besar Shopee salah satu daya tarik bagi Renny yang juga
pegawai bank. Ia bebas transfer ke bank lain atau top-up ke
dompet rekening, seperti OVO dan Gopay, tanpa batasan saldo
mengendap. Seabank memberi bunga simpanan 7 persen dan
sederet promo. “Beda dengan Line Bank (bank digital) yang
kasih batasi 25 kali transfer, bunganya juga kecil.”
Keterjangkauan wilayah dan akses layanan di daerah, versi Bank
Digital, bukan lah masalah. Selama ada layanan data, nasabah
bank digital bisa transfer uang hingga membayar tagihan.
Sekertaris Perusahaan Bank Jago Tjit Siat Fun mengatakan
nasabah hanya memerlukan internet. “Kami yakin akses internet
sudah berkembang baik berkat sejumlah inisiatif dari berbagi
pihak,” kata dia.
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Ilustrasi bank digital. Pexels/Mikhail Nilov

Infrastruktur dan kesiapan ekosistem layanan digital di Pulau
Jawa, kata Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra
Gunawan, lebih matang dibanding kawasan lain. Karena itu,
mayoritas nasabah digital menggemuk di Jawa. “Memang itu hal
yang masuk akal karena memang pemerataan perkembangan
dan teknologi baru merambah ke daerah-daerah sekitarnya di
beberapa tahun terakhir.”
Digital Banking Business Product Head Bank BTPN, Waasi B.
Sumintardja, mengakui penetrasi layanan perbankan digital
ke berbagai daerah memiliki tantangan. Pertama, edukasi
masyarakat tentang konsep dan produk digital banking. Lalu,
tantangan pembangunan infrastruktur dan terakhir, kesadaran
soal keamanan siber. “Kemudahan yang diberikan digital banking
harus diikuti dengan peningkatan keamanan dan kualitas yang
berkelanjutan dari penyedia layanan,” kata dia.
Layanan digital perbankan juga menyasar pelaku usaha
produktif. Bank Mandiri, dengan layanan Kopra, menyediakan
pusat informasi dan transaksi bisnis di segmen wholesale. Hingga
kuartal I 2022, Bank Mandiri mencatat pengguna Kopra lebih
dari 43 ribu nasabah dengan transaksi Rp 6.200 triliun. Mayoritas
users Kopra tetap dari Jawa, yakni lebih dari 27.600 orang,
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disusul Sumatera dan Kalimantan, 6.800 dan 4.000 nasabah.
“Putaran uang beredar dan aktivitas transaksi bisnis yang mendrive trigger deal atau transaksi. Pusat bisnis masih di Jawa, “ kata
Panji Irawan Direktur Treasury dan International Banking Bank
Mandiri.

Suasana sepi gedung perkantoran masa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa
Transisi jilid 2 di kawasan Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Senin 12 Oktober 2020. Pemprov
DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan
memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan
baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 - 25 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.

Kini, hampir semua layanan dasar perbankan seperti pembukaan
rekening dilakukan tanpa tatap muka. Kemudahan ini diharapkan
memudahkan masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi
hingga di pelosok. Pada layanan digital Bank Commowealth,
selain membuka rekening, fitur jual beli produk keuangan juga
disediakan. “Dengan layanan wealth management, nasabah bisa
bertransaksi reksa dana hingga obligasi kapan saja dan di mana
saja,” kata Head of Marketing, Branding & Digital Products
Bank Commonwealth Lia Rosmalia.
Bank Indonesia memprediksi transaksi layanan digital banking
tahun ini mencapai Rp 48,6 ribu triliun, naik 46 persen dari
tahun sebelumnya. Uang elektronik juga ditaksir Rp 334 triliun,
naik 16 persen dari 2021. Perkiraan ini tak lepas dari proyeksi
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perkembangan e-commerce Rp 530 triliun di 2022. Sayangnya
kue besar pasar ekonomi digital ini hanya dinikmati sebagian
masyarakat.
Semakin Tumbuh, Semakin Tertinggal
Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital tak bisa
dipisahkan dari pemerataan sinyal dan akses internet. Direktur
Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
(BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
Anang Latif mengatakan tidak mudah membangun infrastruktur
digital di desa-desa terpencil.
Tantangannya adalah kondisi geografis alam, persoalan logistik,
transportasi, dan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia).
Dia mengakui banyak desa di wilayah terluar, tertinggal, dan
terdepan (3T) belum memiliki jalan yang layak dan jangkauan
listrik.

Seorang siswa menggunakan layanan panggilan video melalui telepon pintar dalam
pembelajaran daring sekolah di Pulau Sabira, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI
Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
menargetkan dapat membangun 9.113 BTS 4G hingga 2022 sehingga jaringan internet
4G dapat dihadirkan di 12.548 desa/kelurahan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal
(3T), agar kesenjangan digital di Tanah Air dapat dipangkas. ANTARA FOTO/Aditya
Pradana Putra

24

Menakar Bank Digital

Gerbong Digital dan Penumpang yang Tertinggal

“Sehingga pengiriman material ke lokasi BTS sinyal 4G banyak
dilakukan dengan berjalan kaki dan menggunakan gerobak atau
menggunakan perahu-perahu tradisional untuk menyeberangi
lautan atau sungai-sungai,” tutur Anang. Di pegunungan
Papua, transportasi udara untuk sarana pengangkutan material
dan peralatan hanya satu-satunya pilihan.
Dia menuturkan ketersediaan transportasi tidak sebanding
antara jumlah material. BAKTI mencatat BTS yang dibangun
di Papua dan Papua Barat mencapai 65 persen. Kementerian
Kominfo memasang target 2.300 BTS 4G beroperasi di tahun ini.
Pemerintah sudah menyiapkan Rp 11 triliun untuk keseluruhan
pembangunan di 4.200 lokasi.
Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot
mengatakan implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia
mengacu pada Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Di antaranya
adalah program perluasan akses keuangan daerah dengan
Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pendirian Jamkrida dan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah serta kegiatan
sosialisasi dan edukasi produk dan layanan jasa keuangan.
“Dengan berbagai program ini dan dukungan digitalisasi pada
ekosistem keuangan dari hulu dan hilir, dapat mempercepat
perluasan akses keuangan didaerah.”

Bank Papua. Instagram/@bankpapua_id
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Khusus di wilayah timur, misalnya Papua, pemerintah
menyalurkan kredit melalui PT Bank Pembangunan Daerah
Papua (Bank Papua), dengan plafon Rp10 juta dan suku bunga
yang disubsidi penuh pemerintah daerah (suku bunga asli
5 persen per tahun). Nantinya debitur binaan pemda yang
memiliki usaha mikro tetap mendapat pinjaman meski tidak
memiliki agunan yang cukup. Program ini bertujuan untuk
mengurangi ketergantungan pemberi kredit informal atau ilegal.
Data OJK pada 2019 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan
Indonesia mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan
76,19 persen. Otoritas menargetkan tingkat indeks inklusi
keuangan nasional mencapai 90 persen di 2024. Untuk mengejar
target ini, edukasi literasi keuangan dilakukan secara daring
agar memperluas partisipasi.
Antiklimaks Digitalisasi
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengakui edukasi secara
daring menemui hambatan karena jaringan internet terbatas di
daerah. “Kami juga melakukan edukasi melalui media sosial,
baik Instagram, Twitter, dan yang lain. Ini agar edukasi semakin
masif dan menjangkau semakin banyak orang,” kata dia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima
Yudhistira mengatakan inti dari inklusi keuangan adalah
bunga kompetitif yang timbul dari pemerataan akses layanan
keuangan. Kehadiran bank digital, kata dia, malah membuat
perang suku bunga untuk menarik dana simpanan. Tingginya
bunga yang diberikan, mengharuskan Bank Digital memasang
bunga pinjaman lebih tinggi. Tak heran jika bank digital
menyasar pembiayaan konsumsi atau BNPL (buy now, pay
later). Tingginya pengguna paylater muncul dari pertumbuhan
e-commerce.
Menurut Bhima, skema bisnis bank digital masih berada di
‘tempat aman’. Buktinya, bank digital ramai-ramai mengandeng
platform layanan investasi seperti pembelian reksa dana, saham,
obligasi hingga kripto. “Fee based income di sana gede,” kata dia.
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Fee based income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi
jasa perbankan selain dari pendapatan bunga kredit.
Alih-alih menyasar peluang di kawasan yang belum dijangkau
perbankan, kata Bhima, bank digital justru mendisrupsi dan
berebutan dengan pemain lama di pasar yang telah ada. Pesta
ekonomi digital yang tersentralisasi ini bagian dari kesenjangan
konektivitas, dan pola pembangunan di Indonesia. “70 persen
peredaran uang ada di Jabodetabek, perusahaan tambang dan
perkebunan yang lahannya di daerah berkantor di sini,” kata
dia.

Pelaku usaha menunjukkan katalog online produk sepatu berbahan tenun songket milik
merk Nadina Salim mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dipajang di salah satu
gerai UMKM di Palembang, Sumsel, Senin, 20 Juli 2020. PT Pusri mendorong Mitra
UKM binaan untuk dapat meningkatkan promosi melalui platform online di tengah krisis
akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Feny Selly

Digitalisasi dapat menjadi harapan pemerataan ekonomi. Namun,
digitalisasi hanyalah alat, keberhasilannya ditentukan oleh aktor
(pelaku digital) dan regulator (pemerintah). Semoga semangat
digitalisasi tegak lurus dengan amanat Undang-undang Dasar
1945 pasal 33 ayat 4, ‘Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan
serta dengan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional’.
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Karya telah tayang di Tempo.co, 18 April 2022
https://bisnis.tempo.co/read/1583501/gerbong-digital-danpenumpang-yang-tertinggal
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Inklusi Digital, Pintu
Bonanza Pelaku Usaha
Ali Akhmad Noor Hidayat - Tempo.co

MicroMentor Indonesia mengunjungi para perempuan pengusaha mikro di Kecamatan
Salopa, Tasikmalaya. Di Kecamatan Salopa, sebanyak 1.500 NIB (Nomor Induk Berusaha)
terbit berkat akses mentoring bisnis digital melalui platform MicroMentor Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah empat jam setengah, Mulyani tak
sempat duduk. Sejak jam tujuh pagi, pemilik bisnis kue Gairen
Cakes ini berdiri mengaduk adonan kue, bergeser ke kanan
memasang waktu di mesin panggang dan sesekali diam tiga
menit untuk mengirim pesan singkat ke pelanggan.
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Meski dibantu saudaranya di dapur, Perempuan berusia 30
tahun itu, kewalahan menangani pesanan kue. Sejak pekan
pertama bulan Puasa, ia menolak pesanan yang masuk. “Lebaran
sekarang dapat order 100 loyang kue bolu, tahun kemarin saja
enggak sampai setengahnya,” kata dia, Sabtu 16 April 2022.
Larisnya bisnis makanan Mulyani, bermula setelah ia mengikuti
pelatihan program MicroMentor, yang diadakan Lembaga
Swadaya, Mercy Corps Indonesia. MicroMentor adalah platform
digital yang mempertemukan antara pengusaha UMKM dan
relawan mentor untuk memberikan akses bimbingan termasuk
bagi pengusaha UMKM.

Mulyani, pemilik bisnis Gairen Cakes, sedang membuat adonan akhir kue tart.
Perempuan usia 30 tahun ini adalah peserta pelatihan mentoring dari Mercy Corps
Indonesia. FOTO/Istimewa

Dari program itu, Mulyani belajar tahapan bisnis, pemasaran
hingga mengurus perizinan usaha. Bermacam izin sudah
dikantongi ia mulai Nomor Induk Berusaha, Izin Produk Industri
Rumah Tangga, sertifikat halal, hingga Izin Usaha Mikro dan
Kecil. “Punya izin bikin saya pede, sekarang jualan sampe luar
kota. Kue saya jadi oleh-oleh.”
Awal-awal, pembelinya hanya teman sekampung di Kecamatan
Salopa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mulyani
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menceritakan pendapatannya meningkat hingga 25 persen
setelah menyelesaikan mentoring 3 bulan. Setelah memasarkan
melalui media sosial Facebook dan WhatsApp, ia mempercantik
kemasan produk. Penjualan kue kering dulu tidak sampai 30
loyang dalam sebulan. Kini 7 loyang lebih ludes tiap hari.
Bisnis kue Mulyani yang dimulai tahun 2019, hanyalah hobi
untuk mengisi waktu luang. Tetapi bisnis kecil ini menutupi
kebutuhan rumah tangga saat suaminya terdampak PHK
(pemutusan hubungan kerja) karena pandemi. “Pandemi justru
enggak berpengaruh ke bisnis perkuean, tetap lancar,” kata dia.
Kisah Mulyani adalah potongan cerita dari program inklusi
keuangan yang digarap Mercy Corps Indonesia bersama Bank
CommonWealth Indonesia dan Mastercard. Dimulai sejak
2019, program bimbingan virtual pelaku ekonomi ini melatih
51.321 wirausaha yang tersebar di 364 kota dan kabupaten.
Pelatihan ini menggandeng 17.322 mentor relawan. Pelatihan
inklusi keuangan yang tak dibatasi ruang ini membuka peluang
pemerataan ekonomi di pelosok daerah.

Pedagang mengemas sandal hasil industri kecil rumah tangga yang dipasarkan melalui
daring di Denpasar, Bali, Jumat, 17 Juli 2020. Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda) Provinsi Bali mendorong seluruh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)
untuk menggunakan “platform” digital dalam memasarkan produk usahanya sebagai
upaya pemulihan perekonomian akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Nyoman
Hendra Wibowo
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Di era digital, ekonomi tumbuh pesat. Bank Indonesia
memperkirakan pasar daring tumbuh Rp 530 triliun pada tahun
ini. Naik 24,3 persen dari tahun 2021, Rp 401 triliun. Sayangnya,
madu dari ekonomi digital paling banyak dinikmati di di pulau
Jawa. Bank Dunia melaporkan akumulasi nilai pembelian (GMV)
e-commerce tahun 2020 Rp 457 triliun, terfokus di kawasan padat
penduduk yang relatif makmur dengan konektivitas Internet
memadai dan biaya logistik murah.
Ekonomi Tumbuh Timpang
Bank Dunia mencatat pasar digital berkembang lebih cepat
di kawasan yang memiliki layanan internet yang luas, seperti
Jakarta , Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Denpasar.
Selain dari kawasan tersebut, masyarakatnya cenderung menjadi
konsumen e-commerce.
Pada tahun ini, kata Program Manager MicroMentor Mercy
Corps Indonesia Tsania Putri Rahmadani, MicroMentor fokus
menyasar lokasi luar Jawa: Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan, NTB dan Sumatera Utara. Karena sebelumnya, peserta
pelatihan didominasi dari Jawa Barat, terbesar dari Tasikmalaya
4.000 wirausaha. Partisipasi paling rendah di Maluku, yakni 22
wirausaha dan Sulawesi Barat, 29 wirausaha.
Mayoritas peserta adalah pemilik usaha kecil yang akrab dengan
internet. “Tetapi mereka belum mengoptimalkan potensi digital
karena internet untuk media sosial,” kata Program Manager
Mercy Corps Atya Sari Marsyeila.
Peserta dilatih memanfaatkan pemasaran daring, pencegahan
penipuan online hingga mendapat pinjaman dan dipandu
berdagang di toko online. Kata Atya, sebagian persen peserta
mendapatkan legalitas usaha dan menjalani mentoring bisnis.
Dia menuturkan setelah merampungkan sesi pelatihan, rata-rata
pendapatan para peserta mentoring naik minimal 15 persen.
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Pada tanggal 27 September 2021, MicroMentor Indonesia memberikan pelatihan
peningkatan kapasitas pendamping wirausaha di Kabupaten Cianjur. Kegiatan
ini merupakan kolaborasi MicroMentor Indonesia bersama dengan Deputi Bidang
Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dinas Koperasi, Perdagangan
dan Industri Kabupaten Cianjur.

Seperti cerita Irene Triasning Putri, 44 tahun, pemilik usaha Cana
Catering di desa Sawo Jajar, Kecamatan Gedung Kandang kota
Malang. Sejak 2017, ia menjual makanan beku, snack seperti,
kue risol mayo dan tahu walik. Penjualannya mengandalkan
pesanan dari tetangga. Empat tahun berselang, dia mengikuti
pelatihan Mercy Corps.
Selain mengelola pinjaman, pembukuan, perizinan, Irene belajar
cara mengambil foto produk. Ia praktikkan saat memulai usaha
baru setelah yang lama tak laku. “Sepi jualan kue, saya diajari
mengganti bisnis. Saya pilih bisnis makanan bebas gluten karena
lagi tren yang sehat-sehat.”
Setelah mengikuti pameran dan berjualan di sosial media,
Instagram, produk Irene ramai peminat. Ia pun mengajak dua
temannya sebagai reseller makanan bebas gluten berbahan
singkong. Pendapatannya naik 30 persen. Dari mentoring
tersebut, Irene mempunyai jejaring bisnis. Ia menjadi pemasok
sekaligus pembeli produk sesama pelaku UKM kota Malang.
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Pelatihan inklusi keuangan ini juga meliputi pemanfaatan
instrumen ekonomi digital berikut mitigasi keamanan siber,
hingga pelatihan bisnis dan pemulihan ekonomi dari dampak
pandemi. Program Manager Mercy Corps Atya Sari Marsyeila
mengatakan kejahatan siber menjadi fokus pembinaan karena
serangan peretasan naik 4 kali lipat selama pandemi. Untuk
meningkatkan keamanan siber pelaku usaha, Atya bekerja sama
dengan Global Cyber Alliance (GCA) menyediakan pelatihan
dan peralatan gratis (toolkit).
Melalui pelatihan tersebut, Mercy Corps mencatat 1.158 lapangan
kerja baru terbuka. Tercatat 91 persen wirausaha mampu
bertahan di tahun pertama dan 89 persen peserta mengalami
peningkatan di bidang finansial hingga manajemen. Sedikitnya
19 ribu peserta memiliki nomor induk berusaha atau legalitas
usaha.

Pada tanggal 27 September 2021, MicroMentor Indonesia memberikan pelatihan
peningkatan kapasitas pendamping wirausaha di Kabupaten Cianjur. Kegiatan
ini merupakan kolaborasi MicroMentor Indonesia bersama dengan Deputi Bidang
Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dinas Koperasi, Perdagangan
dan Industri Kabupaten Cianjur.

Literasi digital pelaku usaha kecil menengah perlu dilakukan
berbarengan dengan literasi keuangan. Dengan peningkatan
literasi keuangan dan digital, Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan
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Konsumen, Tirta Segara mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses pembiayaan.
E-commerce, Harapan Pemerataan
Untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital UMKM, OJK
dibantu oleh 34 kantor perwakilan di 9 provinsi dan 25 kabupaten
atau kota. Literasi juga dibantu Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) di 34 provinsi dan 273 kabupaten atau kota
untuk membantu akses pembiayaan usaha kecil menengah.
Pemerintah menargetkan 30 juta Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) telah masuk ekosistem e-commerce. Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengklaim
saat ini tercapai 17,59 juta UMKM. Dia berharap potensi ekonomi
digital Rp 4.531 triliun di tahun 2030 nanti dapat dimanfaatkan
semua masyarakat.

Pekerja memotret kerajinan dari bahan limbah batok kelapa yang dipasarkan secara daring
di Saung Oprek Karajinan Batok (Karabat), Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Jawa Barat,
Senin, 29 Juni 2020. Pemerintah menargetkan 2 juta pelaku UMKM menggunakan
platform digital dalam program UMKM Go Online dan mendorong masyarakat Indonesia
membeli produk buatan bangsa sendiri. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
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Teten menuturkan e-commerce bisa menjadi pintu gerbang
transformasi digital. Pasalnya, mayoritas e-commerce sudah
menjadi super-apps yang lengkap dengan layanan digital dalam
satu platform. “Ini membuka peluang e-commerce juga turut
hadir sebagai aggregator, sekaligus lokomotif transformasi
digital UMKM Indonesia,” kata dia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima
Yudhistira berharap munculnya bank digital dapat menjadi
jembatan ekonomi di pelosok daerah. Dengan merangkul
platform pasar online, pembiayaan UMKM dapat menjadi
pasar potensial bagi bank digital. Penyaluran kredit produktif
bisa menyasar pedagang yang memiliki jejak rekam layak
mendapatkan pinjaman.
Bhima menuturkan catatan transaksi, informasi perilaku
ekonomi dan pembayaran pedagang menjadi Psychometric Credit
Scoring (penilaian kredit dan potensi individu) bagi bank digital.
“Karena di luar Jawa belum banyak tersambung marketplace,
pemerintah bisa mendorong UMKM masuk ke sana. Jika
berhasil, pembiayaan menjadi murah dan cepat,” kata dia.
Karya telah tayang di Tempo.co, 18 April 2022
https://bisnis.tempo.co/read/1585899/literasi-digital-perkecilketertinggalan
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Andi Syaeful Aditya Nasruddin
Harian FAJAR

Saya lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada 3 Juni 1991. Saat
ini saya berumur 30 tahun dan bertugas sebagai salah satu
editor di Harian FAJAR. Kegiatan Banking Editor Masterclass
ini menambah wawasan saya, utamanya soal digitalisasi
perbankan.
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Perbankan Digital Belum
Banyak Dimanfaatkan
Andi Syaeful Aditya Nasruddin - Harian FAJAR

PINRANG, FAJAR -- Digitalisasi perbankan makin meluas.
Ekosistem digital terus diperkuat dengan berbagai layanan yang
memberi kemudahan ke nasabah.
Akan tetapi tak semua kalangan masyarakat memanfaatkan
berbagai kemudahan tersebut. Tak hanya di kawasan pedesaan,
daerah yang notabene udah mulai berkembang masih lebih
senang dengan layanan perbankan yang konvensional.
Rudini, 30 menjadi salah satu nasabah bank pelat merah di
Pinrang. Rumahnya tak jauh dari pusat kota. Akses jaringan
seluler pun lancar, sama sekali tak terganggu.
Edukasi tentang layanan layanan perbankan berbasis digital
sudah berkali-kali dia terima. Mengurangi interaksi di kantor
perbankan dengan memanfaatkan gawai yang tersedia.
Tetapi nyatanya ayah satu anak ini, masih lebih senang dengan
kebiasaan lama. Langsung ke kantor bank meski harus antre
panjang.
Semua transaksi keuangan pun dilakukan di bank atau atm.
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Tanpa memanfaatkan layanan gawai yang dipunyainya.
Kata dia, masyarakat di Pinrang kebanyakan memang lebih
senang dengan layanan yang lama. Buka tak percaya terhadap
sistem digital, hanya saja ada yang berbeda jika tak langsung
datang ke kantor bank.
Dia menyadari berbagai jenis layanan yang hadir dengan sistem
digital. Sistem transfer yang tak perlu ke atm, hingga berbagai
jenis pelayanan lain sudah bisa dinikmati lewat gawai.
“Cuma ada yang berbeda rasanya. Masyarakat masih senang
ke bank langsung. Langsung melihat uang hingga langsung
dilayani oleh teller atau pegawai bank,” ungkapnya kepada
FAJAR, beberapa waktu lalu.
Menurutnya melihat nominal uang di gawai ketimbang langsung
di perbankan sangat berbeda. Banyak kasus yang terjadi akibat
digitalisasi layanan, yang merugikan nasabah.
Maka dari itu, pria kelahiran Pinrang, 3 Agustus 1991 ini masih
segan dengan skema konvensional.
Apalagi beberapa bank baik swasta dan pemerintah masih
menyediakan layanan langsung untuk semua jenis kebutuhan
yang sama. Belum ada jenis layanan yang menurutnya dibatasi,
semua masih bisa dinikmati nasabah.
“Selama masih ada, saya dan keluarga masih senang langsung
ke bank. Kecuali kalau dihapuskan itu berbeda lagi ceritanya.
Tapi buktinya semua masih menyediakan,” tambahnya.
Warga lain, Anggelin juga mengatakan hal yang sama. Nasabah
bank swasta ini mengaku lebih senang datang langsung ke
kantor cabang.
Menurutnya bertemu langsung dengan petugas bank, membuat
dirinya puas mendapat apapun keluhan atau nasalah. Bisa
langsung berbincang hingga mencari solusi dari masalahnya.
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“Kalau lewat HP ribet lagi. Nanti tidak selesai masalahnya.
Kalau langsung kan enak, sekali ketemu bisa tuntas semua,”
tambahnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa
Iman Karana mengatakan, ekosistem digital memang terus
dibangun untuk memberi kemudahan. Segala transaksi baik jual
beli hingga perbankan kian mudah.
Hanya saja, dia tak menampik ada kalangan masyarakat
yang masih menikmati layanan konvensional. Meski begitu,
perlahan beberapa layanan perbankan di kantor sudah mulai
dipangkas.
“Dialihkan dengan layanan yang berbasis teknologi informasi.
Ekosistemnya telah terbangun secara baik dan akan terus
berkembang,”bebernya kepada FAJAR.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Salampua,
menyebutkan, tingkat literasi keuangan Sulsel baru di angka
32,46 persen. Posisinya di bawah nasional. Butuh sentuhan
khusus untuk memacunya.
Masih dari data yang yang dirilis OJK, literasi keuangan di
perkotaan mencapai 38,54 persen, hanya saja di pedesaan baru
26,32 persen. Di bawah target nasional sebesar 35 persen.
Demi mendukung program pemerintah, sebagian besar bank,
khususnya plat merah memang giat meningkatkan literasi
finansial atau keuangan. Salah satunya dengan menyasar
masyarakat usia muda.
Kepala OJK Regional VI Sulampua, Moh Nurdin Subandi terus
berupaya agar program digitalisasi perbankan terus meluas.
Melakukan edukasi bahwa layanan perbankan saat ini bisa
dinikmati dengan mudah. “Tanpa harus antre di kantor bank,”
tambahnya.
Chief of Retail & SME Business Commonwealth Bank, Ivan Jaya,
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mengatakan kini banyak pilihan layanan yang memberikan
kemudahan ke nasabah. Bahkan pihaknya memiliki aplikasi
CommBank. “Ini merupakan aplikasi khusus yang memberikan
kemudahan bagi nasabah untuk berinvestasi,” ungkapnya
beberapa waktu lalu.
Transformasi ke era digitalisasi menurutnya menjadi hal yang
harus dilakukan. Apalagi pangsa pasar mereka kian meluas,
mulai dari investasi, kredit UMKM, hingga promo deposito
terhadap nasabah baru.
Karya telah terbit di Harian FAJAR, 17 April 2022
https://drive.google.com/file/d/1kqGrY31LD1faGvJtWV9u6tuY6rM7
8ydK/view
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Anne Maria R.S
TribunBatam.id

Halo nama saya Anne Maria. Karir saya dimulai dengan
menjadi staf magang di tim kreatif program hiburan di
Indosiar tahun 2009. Kemudian merintis karir sebagai jurnalis
cetak di harian pagi Tribun Batam mulai April 2010. Di Tribun
Batam, saya ditempatkan di desk Politik Pemerintahan,
Ekonomi, Hukum Kriminal hingga Lifestyle. Lalu menjadi
Asisten Redaktur cetak Harian Pagi Tribun Batam pada tahun
2018, dan menangani kolom Lifestyle. Kemudian beralih
menjadi Social Media Specialist portal Tribunbatam.id pada
awal tahun 2019. Melanjutkan karir sebagai Editor Online
portal Tribunbatam.id sejak November 2019 hingga saat ini.
Secara keseluruhan, saya berpengalaman 13 tahun di dunia
jurnalisme dengan beberapa platform media. Saat ini saya
sangat tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan UMKM,
Ekonomi Makro, HAM, dan Perempuan. Hobi: Traveling,
Membaca, Mendengar Musik, Bersepeda, Berenang.
Program Banking Editor Masterclass Batch 3 ini kali pertama
bagi saya mendapat kesempatan fellowship di bidang
yang saya minati. Banyak ilmu dan informasi baru terkait
perbankan yang saya dapatkan sejak menjadi peserta
BEM Batch 3. Bertemu dengan teman-teman baru yang
memiliki pengalaman lebih banyak serta mentor-mentor
kece yang memberikan support atas ide dan gagasan yang
kami ajukan. Selain menambah ilmu, kegiatan ini juga
menambah ‘networking’ serta membuat saya lebih peka dan
mau menggali lebih dalam isu-isu perbankan dan ekonomi
terkini. Can’t wait untuk next fellowship dengan materi yang
lainnya. Terimakasih AJI dan Commonwealth Bank sebagai
penyelenggara.
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Batam Menjadi Kota Digital:
Mimpi atau Kenyataan?
Anne Maria R.S - TribunBatam.id

Satu Tower Telekomunikasi dibangun di Kelurahan Sekanak Raya Kecamatan
Belakangpadang, tepatnya di samping kantor camat untuk mendukung digitalisasi di
hinterland. Infrastruktur seperti listrik hingga tower telekomunikasi masih jadi satu
di antara alasan penghambat penerapan digitalisasi di Kota Batam, satu di antaranya
termasuk digitalisasi transaksi keuangan warga sekitar.

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Digitalisasi tak dapat dielakan di
masa kini, terlebih lagi saat pandemi Covid-19 melanda, banyak
hal yang membuat manusia merubah pola hidup mereka.
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Teknologi diperlukan untuk mempermudah masyarakat
menjalani hidupnya di tengah keterbatasan interaksi langsung.
Pemanfaatan teknologi inipun membuat hampir semua sektor
berubah menjadi digital, tak terkecuali dalam hal transaksi
keuangan.
Termasuk di sektor perbankan yang harus merubah sebagian
kegiatannya menjadi digital, dari yang sebelumnya dengan cara
konvensional.
Bahkan kini juga ikut muncul Digital Bank, kegiatan perbankan
yang seluruhnya dilakukan secara digital atau melalui internet.
Keberadaan Digital Bank ini bahkan membuat sebagian besar
bank konvensional turut merubah produk layanannya agar
dapat bersaing. Sebab, tidak semua Digital Bank dibangun oleh
perusahaan bank biasa, namun ada juga yang dibentuk oleh
perusahaan big tech.
Perkembangan digitalisasi terjadi hampir di seluruh lini
kehidupan, di tanah air dan diseluruh dunia. Yang tidak mampu
beradaptasi akan tertinggal secara ekonomi.
Hal tersebut membuat pemerintah mendorong industri digital
dikembangkan pada banyak kota, satu di antaranya Batam,
yang ditandai dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Nongsa Digital Park (NDP).
Kehadiran NDP di Batam dibangun sejak tahun 2019 lalu oleh
Citramas Group dan Sinarmas Land.
Posisi Kota Batam yang berada di persimpangan jalur
perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan
Singapura dan Malaysia menjadikan Batam sebagai kawasan
investasi. Didesain sebagai kota industri, perdagangan,
alih kapal, dan pariwisata. Kini industri digital juga mulai
berkembang di sini seiring keberadaan NDP.
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Kawasan Nongsa Digital Park di Kota Batam diharapkan bisa menjadi katalisator
digitalisasi di Indonesia (Tribunbatam.id)

Berada di Kecamatan Nongsa, NDP tak dapat diakses
sembarangan oleh banyak orang. Kawasan ini begitu tertutup
dan memerlukan izin khusus untuk didatangi. Di dalam
kawasan seluas 166.45 hektar tersebut ada sekitar 80 perusahaan
yang beroperasi. Dari jumlah tersebut sekitar 41 tenant yang
memang berfokus pada sektor digital.
Saat memasuki kawasan NDP, tamu harus lebih dulu melewati
pemeriksaan ketat di gerbang utama. Petugas keamanan akan
meminta tanda pengenal, hingga mengecek suhu tubuh dan
mempersilahkan tamu yang datang scan barcode check in lewat
aplikasi peduli lindungi.
Bahkan untuk tamu yang telah membuat janji pun, tidak dapat
langsung masuk jika pihak yang ditemui belum berada di
tempat. Untuk tamu-tamu itu, disediakan tempat duduk untuk
menunggu di dekat pos keamanan gerbang utama.
Sesampainya di bagian dalam, tamu yang datang bisa melihat
bangunan kantor-kantor perusahaan yang bergerak di bidang
digital.
Suasana nampak sepi saat wartawan Tribun Batam bertandang
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kesana. Salah satunya karena perusahaan masih memberlakukan
kebijakan Work From Home (WFH).
Ari Nugrahanto General Manager Nongsa Digital Park ditemui
Tribunbatam.id menjelaskan jika proses terbentuknya NDP
sebagai KEK Nongsa dimulai dari keluarnya PP Nomor 68 di
bulan Juni 2021. NDP dibangun sebagai sebuah kawasan industri
digital, tepatnya di bidang riset dan teknologi, informasi serta
pariwisata digital.
“Bicara digitalisasi, tidak ada lagi sekarang ini perusahaan
yang tidak bergerak di bidang digital. Apapun itu pasti pakai
teknologi digital, sebut saja seperti bank, pabrik nggak mungkin
nggak pakai cara digital. Minimal pakai handphone atau aplikasi.
Maraknya lagi, semua industri banyak yang menggunakan
aplikasi mobile,” ujarnya.

Ari Nugrahanto General Manager Nongsa Digital Park (Tribunbatam.id/Anne Maria)

Mengusung konsep work, learn, level, and play, kawasan ini
diharapkan tidak hanya sebagai tempat orang bekerja. Namun
juga memunculkan sinergi sebagai sebuah komunitas digital.
NDP hadir untuk membangun digital ekosistem, mulai dari
talent, pendidikan, industri, incubator, dan co-working dalam
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satu tempat. Beberapa perusahaan mendirikan pendidikan bagi
talent industri digital sekaligus dengan tempat bekerja, dan dan
kawasan tempat tinggal para pekerja dan pelajaranya.
NDP tidak sekedar memberikan layanan Co-Working Space
seperti gedung kebanyakan, tapi juga penyediaan lahan untuk
dibangun industri digital lain, seperti data centre.
Sebuah perusahaan Hongkong berbasis di Singapura, adalah
satu kliennya. Sementara Departemen Komunikasi dan
Informatika (Depkominfo) baru baru ini mendapat hibah lahan
seluas 5 hektar dari NDP untuk membangun data center.
Ari Nugrahanto mengatakan sejumlah perusahaan internasional
sudah bercokol dan beroperasi di kawasan ini seperti studio
film dan animasi Kinema, Apple Developer Academy,
glints TalentHUB, Lousintan, gigacover, GEMSTAR, hingga
perusahaan asuransi seperti FWD insurance dan AIA.
“Bank juga ada, tapi saya belum bisa publish saat ini,” ucapnya
lagi.
Belum diketahui apakah Bank yang dimaksud adalah Bank
Digital yang saat ini tengah bermunculan, atau bank konvensional
yang telah menerapkan digitalisasi dalam pelayanannya.
Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan NDP sebagai
pengelola kawasan untuk perusahaan digital yang berinvestasi
di sana. Mulai dari tax insentif, tax holiday, serta dari segi lokasi
pulau Batam di luar ring of fire, hingga connectivity.
Satu keuntungan lain, Pulau Batam selama ini masuk wilayah
yang relatif aman dari gempa bumi dan tsunami. Lalu dari
segi konektifitas, jaringan intranetnya juga sudah memadai.
Di Tanjung Memban sudah banyak kabel-kabel bawah laut
yang jadi landingnya. Sinyal asing juga tidak ada yang masuk
sehingga gangguan jaringan relatif jarang terjadi.
Dalam menjalankan kawasan industri digital ini, NDP juga telah
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menggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk mengarah ke
integrasi data. Namun demikian, dari segi transaksi keuangan,
seperti pembayaran belum dilakukan dengan integrasi khusus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
saat kunjungan ke Batam mengatakan, kehadiran kota digital
Nongsa sejalan dengan rencana pemerintah dalam Percepatan
Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan
Tanjungpinang (BBKT).
Di BBKT sendiri, pemerintah menargetkan investasi tahunan
sebesar Rp 75 triliun.
Pengembangan industri digital di Batam sejalan dengan strategi
pengembangan tematik untuk Batam sesuai dengan masterplan
pengembangan akselerasi wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan
Tanjung Pinang untuk mencapai target pertumbuhan 5,8% pada
2020-2025.
Literasi Keuangan Digital Terhambat Urusan Tower
Kecanggihan teknologi tak sepenuhnya menguasai Batam.
Beberapa area di Pulau ini masih tergolong jauh dari kemajuan
teknologi khususnya dalam hal transaksi keuangan.
Sebut saja seperti Pulau Belakangpadang, yang menjadi
kecamatan tertua di Batam.
Berada di paling depan berbatasan dengan Singapura, kecamatan
yang memiliki 6 kelurahan itu boleh dibilang masih tertinggal
dalam urusan digitalisasi. Khususnya digitalisasi perbankan.
Masyarakat baru dilayani dua bank saja di sana, yakni Bank
Daerah Riau Kepri dan BRI. Kedua bank tersebut pun hanya
berkonsep kantor kas dan teras, dan belum dapat menjangkau
keseluruhan warga dalam satu kecamatan tersebut. Teras BRI
hadir pada 2015, setahun setelahnya disusul kantor kas Bank
Riau Kepri yang buka awal 2019.
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Namun begitu, warga di beberapa kelurahan seperti Kelurahan
Pemping, Kelurahan Pecung hingga KelurahanTerong masih
kesulitan mengakses kedua bank itu lantaran jarak tempuh yang
cukup jauh.
Warga di tiga kelurahan tersebut hanya bisa mengakses dua Bank
tersebut melalui jalur laut dengan ongkos yang cukup mahal
sekali pergi. Sementara untuk melakukan transaksi keuangan
dengan sistem digital juga masih terkendala infrastruktur
seperti listrik dan jaringan telekomunikasi.Hal ini tentu memberi
pengaruh akan literasi keuangan warga setempat.

Satu di antara menara telekomunikasi yang dibangun di Kecamatan Belakangpadang
berada di dekat kantor Kecamatan di Kelurahan Sekanak Raya. Keberadaan menara
telekomunikasi menjadi satu di antara kunci keberhasilan digitalisasi di hinterland.
(Dokumentasi Camat Belakangpadang, Yudi Atmaja untuk Tribunbatam.id)
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Masyarakat dengan akses listrik dan jaringan teknologi yang
terbatas, tentunya juga sulit untuk mengetahui informasiinformasi seputar literasi keuangan secara digital.
Bagi masyarakat yang memiliki handphone Android atau IoS
sekalipun, belum jaminan bisa mudah mengakses internet.
Apalagi masyarakat yang mungkin masih terbatas secara
ekonomi sehingga tak mampu memiliki handphone yang bisa
mendukung dalam bertransaksi keuangan secara digital.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar
mengatakan untuk jaringan telekomunikasi di pulau-pulau
memang kerap ditemukan kendala seperti blank spot. Hal
tersebut menurutnya lantaran keberadaan tower telekomunikasi
yang masih terbatas di wilayah hinterland.
Ada beberapa kendala yang membuat pembangunan tower
telekomunikasi di pulau-pulau tidak berjalan. Mulai dari
masalah legalitas lahan, keberatan masyarakat hingga pihak
provider yang menilai kurang menguntungkan secara bisnis.
Rata-rata lokasi titik yang diajukan untuk pembangunan tower
itu berstatus tanah sewa. Penyelenggara menyewa ke pemilik
lahan, dan seringkali lahan tersebut tidak jelas legalitasnya.
Akibatnya, ketika diajukan melalui Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung(SIMBG) yang berada langsung di bawah
pengawasan kementerian, langsung ditolak.
Ia mencontohkan saat ini dari 11 pengajuan pembangunan tower
atau menara telekomunikasi, hanya 7 yang dapat diproses oleh
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
Bahkan saat ini ada 13 tower yang berdiri di atas lahan hutan
lindung dan sedang menunggu proses pemutihan.
Kesulitan lainnya, untuk beberapa kawasan hinterland,
masyarakat juga tak sepenuhnya mendukung atau ingin
dibangun tower telekomunikasi di area mereka.
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Begitu pula sebaliknya, para penyedia layanan telekomunikasi
yang juga enggan membangun tower jika penduduk setempat
ternyata tidak terlalu banyak.
Pemko Batam telah mencoba melakukan komunikasi lintas
kementerian untuk menyelesaikan persoalan pembangunan
tower telekomunikasi di hinterland.
Apalagi, seperti dijelaskan di atas, rata rata perusahaan yang
tidak lolos izin itu terkendala legalitas lahan sehingga butuh
koordinasi dengan Lembaga lainnya yang berwenang.

Jejeran kapal penumpang parkir di Pelabuhan Kecamatan Belakangpadang. Kecamatan
ini masih bergantung pada moda transportasi laut untuk bisa mengakses Kota Batam.
(Tribunbatam.id/Anne Maria)

Saat ini ada 860 titik tower telekomunikasi yang aktif di Batam.
Dari angka tersebut sekitar 200 an berada di hinterland, dan
sisanya masih didominasi oleh mainland.
Di Kecamatan Belakang Padang hanya ada 10 tower
telekomunikasi aktif saat ini. Ada delapan tower yang berada di
satu pulau, yakni tiga tower di Kelurahan Sekanak Raya, empat
tower di KelurahanTanjung Sari, dan satu tower di Belakang
Padang.
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Sementara dua tower sisanya masing-masing berada di
KelurahanPemping dan Kelurahan Kasu yang berada di dua
pulau berbeda.
Keterbatasan infrastruktur teknologi jelas berpengaruh pada
aspek keuangan digital, terutama visi membangun digital
perbankan. Hal tersebut senada seperti diungkapkan oleh Kepala
OJK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rony Ukurta Barus yang
mengatakan perluasan pemerataan pelayanan perbankan harus
dilakukan lintas sektoral.
Menurut Rony, digitalisasi merupakan satu di antara cara agar
pelayanan perbankan dapat dirasakan merata oleh masyarakat,
tak terkecuali di hinterland.
Namun memang dalam pelaksanaannya terdapat berbagai
macam kendala.
“Masa pandemi ini semakin mempercepat bergerak ke arah
digitalisasi. Secara umum OJK mendukung untuk perluasan
pelayanan, namun tidak bisa selesai urusannya di kami saja.
Kami sudah mendorong perbankan untuk membuat layanannya
bisa juga diakses secara digital. Tapi ada juga kendala dari
urusan jaringan internet,” ucap Rony Ukurta Barus ditemui di
kantornya.
Menurut Rony Ukurta, masalah infrastruktur satu di antara
alasan sulitnya digitalisasi keuangan tercapai di pulau-pulau.
Nah, apesnya, persoalan infrastruktur tidak ada dalam ranah
OJK.
Selain masalah infrastruktur seperti listrik dan menara
telekomunikasi, perlu juga peningkatan literasi keuangan
digital terhadap masyarakat melalui sosialisasi menyeluruh.
Hal tersebut agar masyarakat juga memahami secara jelas cara
bertransaksi ekonomi digital.
Target pemerintah pusat, literasi keuangan mencapai 90 persen
di 2024. Satu cara untuk mendorong literasi adalah dengan
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layanan Laku Pandai, sehingga perbankan dapat memperluas
layanan, tanpa harus membuka kantor fisik.
Selain itu OJK juga memiliki Program Kejar, satu rekening satu
pelajar. Yang mendorong pemerataan literasi keuangan bukan
hanya pada orang dewasa, namun juga dari sisi remaja.
Lewat agen laku pandai, diharapkan masyarakat bisa
bertransaksi keuangan tanpa ke kantor bank. Namun begitu,
transaksi lewat agen Laku Pandai juga masih tetap terbatas.
“Agen laku pandai kan mereka tetap harus punya alat seperti
handphone yang bisa akses layanan digital, mesin EDC dan
sebagainya untuk bisa melayani warga. Dan itu lagi-lagi bisa
diakses dengan jaringan internet. Bicara internet artinya kembali
ke infrastruktur,” ucapnya.
Sebagai perpanjangan pihak bank, menurutnya Agen Laku
Pandai harus memiliki alat penunjang untuk menjalankan
tugasnya. Alat penunjang seperti mesin EDC dari Bank pun
umumnya tetap memerlukan kerjasama pihak ketiga yakni
provider dalam pengoperasiannya.
EDC adalah Electronic Data Capture, atau sering dikenal sebagai
mesin gesek. Biasanya, penggunaan mesin EDC ini memerlukan
sebuah line telepon, atau menggunakan SIM-card untuk akses
internet yang diperlukan untuk transaksi.
“Bagaimana agen ini bisa seperti Bank pada umumnya. Bahkan
mungkin mereka harus punya brankas juga buat simpan uang
dari warga yang bertransaksi. Karena kan mereka juga nggak
mungkin ke bank setiap hari, pasti uang disimpan dulu di
rumahnya, baru setor,” ucapnya.
Saat ini pelayanan yang diberikan Agen Laku Pandai hanya
layanan dasar dengan maksimal nilai transaksi yang juga
terbatas.
Per Desember 2021 setidaknya sudah ada 9.503 agen Laku
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Pandai di Kepri. Mereka didorong untuk hadir di daerah-daerah
yang tidak memiliki cabang bank.
“Lewat agen bisa nabung, tarik tunai, ajukan kredit. Tapi
juga nilai minimal dan maksimalnya juga kadang belum bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun sebenarnya yang
dilakukan agen bisa juga mereka lakukan sendiri lewat aplikasi
mobile banking dan sebagainya,” papar Roni.
Digitalisasi pada layanan perbankan seperti dua sisi mata uang.
Memiliki aspek positif, juga negative.
Makanya perlu hati-hati untuk mendorong masyarakat
melakukannya. Apalagi jika masyarakatnya cukup terisolir dari
kemajuan teknologi.
Keragu-raguaan masyarakat dalam melakukan bertransaksi
secara digital ini harus dicari tahu dulu penyebabnya. Apakah
mereka khawatir karena tidak aman, atau mungkin juga
karena sebenarnya mereka memang tidak banyak bertransaksi
keuangan.
Menurut Rony, sejak pandemi Covid-19 terjadi, perbankan sudah
berlomba-lomba menawarkan layanan lewat aplikasi digital.
Namun demikian, semua kembali kepada pilihan masyarakat
apakah ingin menggunakan atau tidak.
Saat Nelayan Menolak Ribet Urusan Perbankan
Sore itu, suasana cukup lengang di pasar Belakang Padang. Tak
banyak warga yang memadati pasar untuk berbelanja.
Hanya ada sejumlah bapak-bapak yang tengah menikmati
waktu libur di kedai-kedai kopi di sekitaran pasar.
Di hari-hari biasa, pasar Belakang Padang lazim menjadi pusat
keramaian di Kecamatan Belakang Padang. Sebab, pasar tersebut
hanya satu-satunya di sana.
Transaksi keuangan pun banyak terjadi di sana, baik antara
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penjual bahan pangan dengan warga, ataupun antara nelayan
dengan pengepul ikan.
Di Kecamatan Belakang Padang, warga diketahui memiliki
berbagai mata pencaharian, mulai dari pekerja PT, PNS, tukang
becak dan juga nelayan.
Kasmari, satu di antara nelayan yang ditemui Tribunbatam.
id mengungkapkan jika dirinya selama ini masih gemar
bertransaksi keuangan secara konvensional.

Kasmari, satu di antara nelayan di Kecamatan Belakangpadang memberikan kesannya
akan penggunaan layanan digitalisasi dalam bertransaksi keuangan. (Tribunbatam.id/
Anne Maria)

Meski memiliki fasilitas mobile banking di handphonenya, pria
berusia 47 tahun itu mengaku tak pernah menggunakannya
dalam bertransaksi.
Ada banyak alasan dikemukakan Kasmari mengapa dirinya
enggan bertransaksi secara digital.
“Rekening bank ada, tapi jarang dipakai. M-banking itupun dulu
yang buatkan orang bank, saya tak paham-paham. Masukan
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email katanya, apa itu email saya pun tak tahu. Dulu orang Bank
itu keliling nawarkan buat rekening ke warga, yang buatkan
email saya pun mereka. Hampir setahun lah nih ada Mbanking
tapi saya tak paham pakai,” ujar Kasmari.
Menurut Kasmari, jangankan untuk bertransaksi secara digital,
Ia pun cukup sungkan untuk berhubungan dengan perbankan.
Apalagi untuk bertransaksi digital harus didukung dengan
sinyal handphone yang baik.
“Saya tetap pakai cash, karena di sinikan kalau mau beli apaapa pun tak jauh, tak perlu sekali pakai mbanking, pakai sandisandi. Saya sandinya aja dicatat. Lagi percuma pakai rekening
kalau duitnya juga tidak ada. Kalau mau pinjam uang pun ke
bank pun ribet, mending ke toke bisa berhadapan langsung.
Lebih gampang,” ucapnya.
“Sinyal Singtel itu sering banget dulu masuk di dekat kantor
camat, tapi baru dua tahun terakhir inilah dibangun tower tinggi
baru oke sinyalnya.”
Pria yang tergabung dalam kelompok nelayan ‘laksmana
nelayan’ mengatakan sejauh ini para nelayan mayoritas
menggunakan sistem cash dalam bertransaksi dengan pengepul
ikan. Begitu pula saat awal pandemi Covid-19 lalu terjadi.
“Sistemnya itu, kami nelayan antar langsung ke toke lalu dibayar.
Atau toke yang datangi kami terus ditimbang kasih nota. Nanti
kami tinggal cairkan aja ke rumahnya. Yang pasti tetap bayar
cash. Lagian waktu Covid juga di sini masih terbilang amanaman saja. Jadi tak ada guna sekali Bank itu,” tutur Kasmari.
Ia mengungkapkan saat ini rekening bank yang dipakai para
nelayan dan kelompoknya lebih banyak untuk menerima
bantuan dari pemerintah.
“Dahulu nggak ada kelompok nelayan, nah setelah dibentuk
akhirnya bisa diakomodir penyalurannya lewat rekening.
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Makanya saat itu kami banyak yang buka rekening Bank.
Padahal selama ini rata-rata kami dulu kalau ada apa-apa
pinjamnya lebih sering lewat koperasi,” ucap Kasmari.
“Jadi kami simpen uang atau pinjam uang bukan di Bank.Bank
itu agak ribet ngurus syarat-syaratnya. Belum tahu juga aman
atau tidak. Kadang kami takut juga duit hangus atau hilang
simpan di Bank,” kata Kasmari.
Melaut tiga sampai empat kali dalam sepekan, Kasmari
mengungkapkan dirinya bisa mendapatkan uang sebesar Rp 500
ribuan sepekan dari hasil melaut.
“Kalau saya kan nelayan pinggiran saja, nggak yang sampai
khusus ke laut lepas buat mancing.Biasanya hasil pancingan
utamakan buat dapur dulu, baru sisanya dijual,” ucap warga
Kampung Melayu Kelurahan Sekanak Raya, Belakang Padang
itu.
Begitu pula yang ikut diungkapkan Sahrul, satu di antara
pengepul ikan di Kecamatan Belakang Padang.

Sahrul, satu di antara pengepul ikan di Kecamatan Belakangpadang memberikan kesan
dan pengalamannya dalam bertransaksi keuangan secara digital. (Tribunbatam.id/Anne
Maria)
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Menurut Sahrul, penggunaan sistem digitalisasi dalam transaksi
keuangan di Belakang Padang tidak berjalan seperti yang
diharapkan.
Sebelumnya pemerintah pun diakui Sahrul sudah cukup sering
melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus nelayan.
“Dinas Perikanan sama Bank Indonesia sudah pernah sosialisasi,
tapi tidak efektif. Karena nelayan inikan pendapatannya harian,
kadang Rp 50 ribu, kadang Rp 100 ribu sehari. Mereka khawatir
nanti ambilnya repot kalau pakai sistem dari bank. Jangankan
ditransfer ke rekening, kadang saya minta tangguhkan
pembayaran sehari saja nggak mau mereka,” tutur Sahrul.
Menurut Sahrul, transaksi keuangan secara cash ini sudah
mendarah daging di kalangan nelayan. Selain itu, tak semua
nelayan yang juga sudah memiliki rekening bank.
“Kalau mungkin jumlah penghasilannya besar mungkin juga
mereka mau ditransfer saja ke rekening, misalnya seminggu
sekali ditransfer. Tapi banyak yang keberatan karena mereka
inikan cukup-cukup makan saja melaut. Kadang saya mau juga
sistem begitu, tapi harus rata semua pengepul. Kalau enggak
nanti saya yang ditinggal nelayan. Mereka nggak mau lagi jual
ikan ke saya kalau sistem pembayarannya begitu,” ucap Sahrul.
Meski demikian, Sahrul mengaku dirinya juga selama ini belum
menerapkan sistem digital dalam transaksi keuangannya.
Ia bahkan enggan menggunakan layanan seperti Mbanking.
“Kalau rekening sih ada, tapi kalau Mbanking nggak ada.Ribet
ah.Kadang-kadang ATM bermasalah saja saya bingung. Paling
setelah jual beli sama nelayan, uangnya paling saya simpen
dulu di rumah. Nanti sebulan sekali baru saya simpan di Bank,”
katanya.
“Enaknya sih karena sudah ada di sini Bank nya, saya nggak
perlu nyebrang lagi ke Batam.Kalau dulukan harus nabung ke
Sei Harapan, belum ongkosnya belum uang makan.Jadi rugi,
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apalagi kalau yang mau ditabung sedikit. Paling kendala kalau
ATM lagi kosong saja, sementara saya harus bayar sesuatu
misalnya, ya terpaksa ke agen lah. Padahal sebenarnya bisa saja
lewat Mbanking kalau saya daftar. Kalau ambil Rp 5 juta kena
biayanya Rp 25 ribu,” sambungnya.
Menurut Sahrul, keengganan masyarakat Belakang Padang
menggunakan sistem digital dalam transaksi keuangan bukan
serta merta karena infrastruktur saja. Namun juga faktor
kebiasaan.
“Kalau untuk Pulau Belakangpadangnya sinyal sudah mulai
oke, asal jangan mati lampu saja. Di sini mati lampu masih sering.
Cuma kalau yang di Pulau-pulau lain itu memang susahlah
sinyal dan lampu. Kayak Pulau Mecan saja masih pakai solarcell
belum listrik,” kata Sahrul lagi.
Sementara itu, Camat Belakang Padang Yudi Atmadja
menuturkan Pemko Batam masih terus mendorong warganya
untuk bertransaksi keuangan secara digital. Hal itu dengan
mengeluarkan sejumlah program yang mengharuskan
warganya bertransaksi lewat perbankan atau menggunakan
sistem pembayaran digital lainnya.

Masyarakat Kecamatan Belakang Padang dilayani di kantor kas Bank Riau Kepri.
Diketahui masyarakat akhirnya bisa dilayani oleh bank secara langsung sejak tahun 2015
dengan dibukanya teras BRI, baru kemudian disusul oleh Bank Riau Kepri pada tahun
2019. (Tribunbatam.id/Anne Maria)
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“Untuk insentif RT RW, Imam Masjid, Pokmas dan Kader
Posyandu itu semua kita ubah lewat rekening, jadi nggak
adalagi pakai cash. Di kecamatan pegawai kita juga sudah pakai
Mbanking semua, supaya mereka juga terbiasa,” kata Yudi.
Menurut Yudi, masyarakat kurang berminat bertransaksi melalui
perbankan, apalagi secara digital lantaran belum memahami
benar penggunaannya.
“Mereka takut kalau ada kesalahan, malas berurusannya.
Misalnya lagi transaksi rupanya gagal, nah itu mereka gagap
dalam menanggapinya. Apalagi ini di pulau. Syukur sekarang
sudah ada dua kantor bank di sini, dulu waktu belum ada
artinya mereka harus ke Pulau Batam kalau ada masalah. Nah
itu yang mereka malas, belum lagi ongkos dan sebagainya. Jarak
pengurusan itu jadi kendala,” tuturnya.
Meski sudah ada dua kantor bank di Kecamatan Belakang
Padang, besar harapan Yudi agar pihak berwenang dapat
menambah satu kantor bank lagi di tengah Kecamatan Belakang
Padang yang dapat diakses dengan mudah oleh semua warga di
6 kelurahan.
“Kalau di Pulau Belakang Padang kan sudah ada dua nih, tapi
yang warga Pulau Pemping, Pecung dan Terung itu masih jauh
kalau harus ke sini. Kalau bisa dibuka satu lagi di Pulau Kasu
lah, jadi ada yang di tengah-tengah,” kata dia.
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai perbankan
pertama yang membuka kantor teras di Belakang Padang
mengungkapkan jika saat ini masih terus berupaya memberikan
edukasi agar masyarakat dapat memanfaatkan digitalisasi
dalam bertransaksi keuangan.
Pimpinan Cabang BRI Batam Centre, I Wayan Mestera
mengungkap saat ini hanya ada 452 nasabah simpanan dan 280
nasabah pinjaman BRI di Belakang Padang. Jumlah tersebut
sangat sedikit jika dibandingkan dari total jumlah penduduk
20.833 jiwa per tahun 2021 di Belakang Padang.
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I Wayan Mestera menyebut tidak semua dari nasabah BRI itu
yang juga sudah memanfaatkan digitalisasi dalam bertransaksi
keuangan. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakanginya.
“Tingkat kebutuhan warga yang lebih rendah terhadap layanan
digital dibandingkan dengan masyarakat yang ada di daratan.
Selain itu, jenis handphone yang digunakan masyarakat
juga belum semua support terhadap aplikasi. Serta jaringan
telekomunikasi yang belum merata di tiap pulau,” ujarnya
kepada Tribunbatam.id.
Meski demikian, BRI tetap mendorong nasabahnya untuk
bertransaksi digital dengan membuatkan fasilitas digital setiap
kali ada yang membuka rekening baru. Fasilitas digital tersebut
yakni BRIMO, yang merupakan transformasi dari layanan
mobile Banking BRI dulu.
Beroperasi sejak 1 Juni 2015, BRI Teras Belakang Padang
menurutnya hadir untuk menjawab kebutuhan layanan
keuangan di Belakang Padang. Kala itu, BRI melihat adanya
potensi daerah Belakang Padang berupa perekonomian
masyarakat yang membutuhkan layanan institusi keuangan
Perbankan.
“Selain itu kami juga melihat jarak tempuh yang jauh dan beda
pulau dengan BRI Unit, sehingga menyulitkan warga masyarakat
Belakang Padang untuk bertransaksi di BRI Unit. Makanya kami
hadir dalam bentuk teras di sana,” ucapnya.
Saat ini adapun layanan yang diberikan oleh teras BRI Belakang
Padang berupa Simpanan, Pinjaman, Penyaluran Bansos serta
transaksi keuangan lainnya. Menurut I Wayan Mestera, ada
beberapa hal yang dilakukan BRI agar masyarakat Belakang
Padang bisa menggunakan layanan digital dalam bertransaksi.
Di antaranya dengan memberikan edukasi dan manfaat BRIMO
secara langsung yang dilakukan petugas teras BRI terhadap
nasabah yang datang ke kantor, pemasangan QRIS terhadap
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usaha-usaha nasabah sehingga diharapkan transaksi tidak
lagi tunai tapi digital. Serta memaksimalkan layangan yang
dilakukan oleh 22 agen BRILink BRI yang tersebar di pulaupulau sekitar.
Karya telah tayang di Tribunbatam.id, 16 April 2022
https://batam.tribunnews.com/2022/04/16/batam-menjadi-kotadigital-mimpi-atau-kenyataan?page=all
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Saya merintis karir sebagai wartawan cetak di harian The
Jakarta Post pada 2019. Lalu saya menulis dan beralih sebagai
reporter untuk Forbes Indonesia pada 2021. Saya sangat
tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi politik
internasional, kebijakan publik, ekonomi digital. Hobi saya
membaca.
Saya sangat bangga mengikuti kegiatan Banking Editor
Masterclass Batch 3 ini. Ini adalah kali pertama saya
mendapatkan kesempatan fellowship untuk menulis berita
perbankan di Indonesia. Saya belajar banyak hal dari kelas
ini, termasuk berdiskusi bersama teman-teman peserta dan
mentor. Juga senang sekali bertemu dengan mentor-mentor
yang suportif terhadap ide dan gagasan yang kami sampaikan.

Menakar Bank Digital

63

Changing the Game

Changing the Game
Apriza Pinandita – Forbes Indonesia

The burgeoning landscape of the digital banking industry is challenging
many banks on how
to attract customers. A massive amount of investment to grow users
and to create a solid ecosystem is much needed by them in order to
thrive.
Zakky Hirza, 29, a private employee based in Jakarta, currently
has eight digital bank accounts registered on his smartphone,
along with a traditional bank that he has used for years. He uses
all of these as savings accounts. “These banks frequently provide
interesting discounts to their customers. I’m also curious to know
which bank has the most user-friendly system,” Zakky says,
adding that the high interest rate offered by a digital bank is one
of the main reasons he considered signing up.
However, Zakky admits that he has no plans to give up
traditional banks just yet, as he still relies on their presence for
daily use and payroll. “I now only use my digital bank accounts
to save. At first, I intended to use them to get discounts, but they
are sometimes only temporary, and I think it’s such a waste if I
don’t make good use of my already registered accounts, hence
the savings,” he says.
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Zakky’s experience with digital banking services reflects the
industry’s evolving landscape. With their aggressive move to
attract customers, new players, including those emerging from
well known banks or tech players, have been joining the fray.
Customers such as Zakky now have more options than they did
just three or four years ago.
“Over the last three years, we’ve seen many traditional banks
transform into digital banks, seeing that it’s the only way to
long-term viability. It is a paradigm shift, we used to believe
that becoming a digital bank was only an option, but that is no
longer the case. Instead, because we know that having a physical
presence is expensive nowadays, being conventional is now a
second option,” says Tjandra Gunawan, CEO of PT. Bank Neo
Commerce (BNC). BNC began as a traditional bank, Bank Yudha
Bakti, before transforming into a digital bank and being acquired
by Akulaku in 2019.

Tjandra Gunawan, CEO of Bank Neo Commerce

“It’s not cheap to build a digital bank, but investors nowadays
believe it’s better to invest in something with long-term value
rather than something that could become obsolete. Furthermore,
it is safe to assume that millennials and gen Z will control roughly
70% of the market within the next five to ten years, causing the
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older market to shrink or be forced to adapt,” he adds.
The future of the digital banking industry appears bright; the
rapid growth of BNC’s customer base attests to this. As of March
2022, BNC had added 15.7 million users to its platform, with 4.5
million monthly active users, 15% of whom came from Akulaku.
This year, it hopes to gain 15 million new customers. However,
the road to market dominance is costly, as evidenced by BNC’s
Rp264 billion loss in 2021, according to its financial statement.
Tjandra contends that his company’s significant loss was
unavoidable, implying a promising comeback in the near future.
“We could be profitable, but we wouldn’t be able to grow this
large. We could remain small, which would keep our operating
costs low. According to our calculations, if our users were only
one-tenth of what they are now, we could be profitable. In 2021,
we invested heavily in technology, customer education, and
marketing in order to increase user growth through stickiness. I
am confident that this investment will pay off in the next two or
three years,” says Tjandra.
Tjandra adds that the key to achieving that goal is to stay relevant
to customers’ needs – which will create stickiness and to establish
healthy and productive assets which will lead to profitability. To
create stickiness, a digital bank should take a different approach
than a traditional bank. In this case, BNC positions itself as a
gateway to activities other than banking via its app. Users of the
BNC app can perform not only regular banking transactions but
also other activities such as gaming, chatting, and so on. This
new culture aims to replace the human-to-human interaction
that is so common in traditional banking activities.
Meanwhile, BNC is bolstering its credit channeling in order
to establish healthy and productive assets. “We can raise a lot
of money through an IPO, a rights issue, or third-party funds.
However, all must be used effectively. In this case, the triedand-true method for making our business sustainable is to create
assets. Funding incurs costs due to interest payments. The asset
generates interest income. We are launching Neoloan this year,
which was introduced through our ecosystem, Akulaku, in
November of last year. Through the app alone, we have disbursed
Rp1.4 trillion in loans, with an outstanding loan balance of Rp900
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billion,” Tjandra says, adding that BNC’s third-party funds have
reached Rp9 trillion.
Although it is unavoidable for digital banks to spend a significant
amount of money in the early years of their market entry, a large
initial investment is not the only way to thrive in the industry.
A solid ecosystem is essential for digital bank to sustain, in
addition to establishing a solid asset base by growing millions of
users and finding ways to keep them loyal to the brand.

Kharim Siregar, President Director of Bank Jago

Meanwhile, Kharim Siregar, President Director of PT Bank Jago
expresses a mutual view on the digital banking ecosystem. He
believes that collaborating with ecosystem players is critical
for a tech-enabled bank, particularly for customer acquisition,
transaction and credit channeling. “We form alliances with other
digital players, such as Gojek and Bibit, so that our customers
can easily open a bank account. We also collaborate with
Stockbit and Trimegah Sekuritas,” Kharim says, claiming that
such collaborations provide customers with a more seamless
experience.
After six years of losses, Bank Jago finally booked a profit two
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years after transforming from a traditional lender to a digital
bank. “In terms of credit channeling, we see a 491% increase
from Rp908 billion in 2020 to Rp5.37 trillion in 2021. Our primary
strategy is to form lending partnerships with various digital
ecosystems. We believe that collaborating with the ecosystem is
an effective way for a digital bank to present itself to customers,”
Kharim says,adding that such an approach allows the bank
to channel more lending to customers. Collaboration also
accelerates expansion in a more efficient and risk-averse manner.
It is reflected in Bank Jago’s non-performing loan ratio, which is
0.6%.
Bank Jago increased its third-party funds by 357% to Rp3.68
trillion, primarily through the current account savings account
(CASA) via Jago’s app. “The combination of credit and CASA
results in an 812% increase in net interest income to Rp590
billion. In addition, we forecasted Rp56 trillion in fee-based
revenue in 2021. We have successfully booked a net profit before
tax of Rp9 billion as a result of these factors,” Kharim says, citing
his optimism for more solid and rapid growth.
According to Gusti Raganata, a digital economic researcher
at SIGMAPHI (a policy research and data analysis firm), the
sustainability of a digital bank is dependent on a number of
factors. The ecosystem is the first. “Those that can survive in
the long run are those that have a strong ecosystem and strong
collaboration with parties other than the bank itself,” he says.
Furthermore, he states that the real challenge is figuring out
how to work in previously untapped areas by traditional banks.
Second, banks must understand how to solve infrastructure
problems, and the final step is to improve financial literacy.
Tjandra, on the other hand, believes that the most important
thing for a digital bank is to invest in people, whether they
are operators or customers. “After that, we need to create a
supportive culture both internally and externally by providing
customers with the appropriate education. Then, to supplement
all of this, we require agile, creative, and innovative technology.
If we look at success stories from other countries, we can see that
it takes at least two to five years to succeed or become profitable.
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It’s because they’re laying the groundwork while also changing
the game. And this game-changing process comes at a high cost.”

Karya telah terbit di Forbes Indonesia, 15 April 2022
https://drive.google.com/file/
d/1kIuuFqV1pF5mROC5PcH19bZuh5sGR_FW/view
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Salam kenal. Saya hobi membaca sejak kecil. Kemudian
lewat membaca jadi suka menulis. Kesukaan ini membawa
saya menjadi jurnalis kampus. Selepas kuliah, di tahun 2010
saya memilih bekerja sebagai jurnalis di Harian Pontianak
Post, hingga kini. Berkiprah di desk ekonomi-bisnis, saya
juga tertarik pada isu lingkungan, politik, dan hukum. Saya
aktif pula di berbagai kegiatan di luar jurnalisme, seperti
kepariwisataan, kesenian, dan kebudayaan. Selain membaca,
hobi saya menonton film, dan bermain game online. Motto
hidup saya “Bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti”.
Dengan motto itu saya jarang mengalami stres.
Ini adalah fellowship pertama saya selama pandemi. Rasanya
berbeda karena berlangsung daring. Jujur saya lebih senang
karena materinya tidak ditumpuk di satu dua hari. Jadinya
saya lebih ‘nangkap’. Banyak hal baru yang saya dapatkan dari
para mentor dan pemateri selama Banking Editor Masterclass
Batch 3 ini. Terutama terkait perkembangan revolusi digital di
dalam industri perbankan. Workshop ini menjadi modal saya
untuk lebih peka terhadap isu-isu sejenis di daerah saya.
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Digitalisasi Perbankan,
Menuruti Hasrat Kaum
Muda
Aristono Edi Kiswantoro - Pontianak Post

NONTUNAI: Seorang pemilik toko online di Pontianak tengah melayani transaksi
notunai secara virtual. Belakangan aktivitas belanja daring meningkat tajam, tak hanya
di kalangan anak muda melainkan juga orang tua. (MEIDY KHADAFI/PONTIANAK
POST)

Ruang diskusi fans BTS di aplikasi streaming Joox begitu ramai
malam itu. Ada seratusan peserta dalam diskusi tersebut.
Topiknya adalah pengalaman perundungan dari para Army
oleh netizen. Army adalah sebutan bagi penggemar grup K-Pop
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kenamaan tersebut.
“Kenapa sih orang suka mengolok-olok kita sebagai fans BTS.
Padahal kita tidak pernah menyinggung mereka,” ujar orang
bernama Dee. Suaranya yang begitu lantang segera disambut
sahutan dari mic sebagian peserta. Sementara yang lain lebih
memilih untuk curhat pada kolom chat.
Salah seorang fans BTS asal Pontianak, Kezia (21) menyebut tak
bisa lepas dari aplikasi mendengarkan musik sejak era pandemi
ini. Layanan hiburan di internet adalah pilihan mutlak bagi
mahasiswi Universitas Tanjungpura ini.
“Di sini saya bisa bertemu dengan sesama penggemar BTS.
Rasanya senang bisa ngobrol dengan orang yang punya hobi
sama. Selain menambah teman, banyak informasi baru juga
yang bisa kita dapat,” sebut dia.
Padahal ia sendiri bukan tipe orang yang suka kumpul-kumpul
sesama fans di dunia nyata. Dia kurang percaya diri bila bertemu
dengan orang yang belum akrab, sehingga ia lebih senang
dengan pertemuan virtual.
Aplikasi musik streaming seperti Joox Spotify, Resso, dan
semacamnya memang paket lengkap. Di sini para pengguna
bisa mendengarkan jutaan lagu tanpa harus takut kehabisan
memori penyimpanan. Juga ngobrol via video, suara, maupun
chat sambil ditemani musik yang menjadi soundtrack, hingga
berinteraksi dengan musisi idolanya langsung.
Bahkan
pengguna bisa membuat podcast sendiri.
Lain halnya dengan Candra. Pemuda asal Singkawang ini
semakin gandrung bermain game online. Siang malam dia tak
lepas dari game PUBG Mobile.
“Apalagi pas PPKM, tidak bisa nongkrong dan kemana-mana.
Skripsi juga masih nunggu revisian lama. Jadinya makin menjadi
main gamenya,” kata mahasiswa semester akhir ini.
Dia bahkan rela menguras tabungannya hingga jutaan rupiah
untuk membeli barang-barang dalam game itu.
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“Saya pernah beli jaket seharga dua juta rupiah di PUBG.
Supaya keren saja dan beda dengan player lain,” sebut dia.Apa
yang dibeli Candra itu barang virtual. Sementara itu, belanja
barang nyata lewat online shop juga kian menjadi kebiasaan
masyarakat.
Tak hanya kalangan hawa, tapi juga para pria. Jeri seorang
pegawai swasta misalnya, tengah merenovasi rumah.Banyak
bahan bangunan yang dibelinya dari e-commerce untuk
kebutuhan itu. Tak hanya barang berukuran kecil.
“Saya beli pipa PVC untuk kabel listrik 10 batang dari Tokopedia.
Barangnya dari Jakarta. Ongkos kirimnya gratis. Tidak perlu
repot, tiga hari sampai ke rumah,” sebutnya.
Sebenarnya dia mau membeli dari toko di Pontianak secara
online. Tetapi dia sering tidak menemukan barang yang dicari.
“Toko-toko bangunan lokal belum banyak yang masuk ke
e-commerce. Terpaksa beli di luar. Mau gimana sudah kebiasaan
belanja online,” ucap dia.
Hamdan, seorang digital enthusiast menyebut saat ini dunia
sedang berada di tengah perubahan radikal dalam segala aspek.
Tak terkecuali di Indonesia. Platform digital kian menjadi solusi
kehidupan. Terutama di kalangan kaum muda yang menjadi
mayoritas dalam peta demografi masyarakat.
Melansir Hasil Sensus Penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik
(BPS), Indonesia tengah mengalami bonus demografi dengan
proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai
70,72%. Dari data tersebut, dilaporkan pula bahwa anakanak muda dari kelompok gen Z dan milenial mendominasi
penduduk Indonesia dengan proporsi masing-masing mencapai
27,94% dan 25,87%. Data dari BPS juga mengungkapkan bahwa
jumlah anak muda usia 20-24 tahun di Indonesia mencapai lebih
dari 22 juta jiwa.
Ciri utama kaum muda saat ini tentu saja sangat akrab dan
tergantung dengan dunia digital.
“Aplikasi musik misalnya beberapa tahun terakhir mulai
menjadi media utama menikmati musik menggantikan disk.
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Bahkan orang mulai jarang memutar file MP3 yang tersimpan
di storage smartphone atau komputer mereka. Layanan music
streaming lah yang dipilih. Begitu juga dengan menontin, mereka
lebih memilih melakukannya via aplikasi di smartphone,”
ujar pentolan komunitas Generasi Digital Indonesia (Gradasi)
Kalimantan Barat.
Menurutnya, kaum muda sangat dominan dalam peta demografi
saat ini. Golongan muda ini mampu menarik orangtua untuk
mengikuti kebiasaan digital mereka.
“Para orang tua kini ter-influence oleh anak-anak mereka untuk
berbelanja hingga menikmati hiburan secara digital. Apalagi
penyedia platform digital menawarkan berbagai benefit dan
promo untuk memancing konsumennya. Tak heran aktivitas
digital makin tinggi saja, terutama di perkotaan dan daerah yang
akses internetnya tinggi,” sebut dia.
Wajah Muda Perbankan
Konten-konten di laman akun Commonwealth Bank begitu
menghibur dan lucu. Misalnya ada postingan tentang kepanikan
bapak-bapak ketika disuruh belanja bulanan oleh istri. Atau
tentang kamus lengkap bahasa Tangsel. Namun joke-jokes
tersebut diakhiri dengan promo produk yang terkait dengan
jokes tersebut. Candaan tentang bapak-bapak diminta belanja
misalnya, ternyata adalah premis untuk informasi tentang
kemudahan menggunakan QR Code di aplikasi mobile banking
Bank Commonwealth.
Selain jokes, isi konten di sana kebanyakan bahkan bukan
jualan produk secara langsung, tetapi lebih kepada edukasi
bagaimana menjaga kesehatan keuangan, tips investasi, hingga
kuis-kuis, atau membahas hal-hal yang sedang viral. Akun
itu terlihat terkelola dengan baik. Setiap postingan memiliki
desain seragam dengan warna-warna pastel. Admin juga rutin
membalas komentar netizen.
Transformasi digital kini memang tengah gencar dilakukan
perbankan, termasuk Commonwealth Bank. Pengguna
internet di Indonesia jumlahnya mencapai 202 juta orang yang
hampir seluruhnya punya smartphone. Sebagian besar adalah
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usia muda. Sedangkan aplikasi mobile yang paling banyak
digunakan adalah media sosial. Tak heran perbankan begitu
perhatian mengurus media sosialnya.

MEDSOS: Marketing digital via media sosial menjadi cara perbankan untuk menarik
perhatian anak muda. Misalnya akun Instagram Bank Commonwealth yang kerap
memunculkan konten komedi yang terselip promo produk. (TANGKAPAN LAYAR IG
@Commbank_id)

Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati,
dalam Banking Editros Masterclass 15 Februari 2022 lalu,
menyebut pihaknya terus berupaya mengikuti perkembangan
digital marketing dan kebutuhan anak muda. Aplikasi
CommBank Mobile, misalnya, dirancang untuk memenuhi
kebutuhan keuangan sehari-hari dan membantu dalam
mengelola keuangan lebih baik lagi untuk meraih rencana
keuangan dan aspirasi anak muda.
Melalui Aplikasi CommBank Mobile, transaksi perbankan
dibuat menjadi lebih sederhana, mudah dilakukan dan lebih
menyenangkan. Bahkan untuk membuka rekening baru bisa
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dilakukan di aplikasi ini.
“Kami berharap nasabah bisa menikmati produk perbankan
yang simple, fun, secara menyeluruh tapi juga tetap aman
digunakan,” kata dia.
Sementara itu data BI, volume transaksi digital di Indonesia
meningkat di 2020 hingga 2021 dengan mencapai Rp5.392 triliun.
Hal ini didorong oleh pandemi yang mengharuskan masyarakat
beralih ke digital.Sekitar 85-95% transaksi keuangan di bank
BUKU III dan IV dilakukan melalui layanan digital.
Platform e-commerce menjadi salah satu ladang terbesar
untuk transaksi digital. Transaksi e-commerce sepanjang 2021
mencapai Rp401 triliun. BI memperkirakan transaksi di platform
serupa tahun ini akan meningkat 30an persen, yaitu mencapai
Rp526 triliun.
Sedangkan untuk belanja pada toko fisik, penggunaan sistem
QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang menggunakan
aplikasi smartphone (mobile banking dan dompet digital) juga
meningkat. Di Kalimantan Barat saja, per awal April 2022 tercatat
lebih 170 ribu merchant yang bergabung di Kalbar.
Kepala KPw BI Kalbar Agus Chusaini menyebut penggunanya,
transaksi digital dengan QR Code ini sebagian adalah anak
muda, terutama dari milenial dan Gen Z.
“Di Kalbar, kami memang belum detail mengetahui profil
pengguna QRIS. Tetapi dari pengamatan memang kebanyakan
anak muda yang menggunakan. Walaupun QRIS ini
diperuntukkan untuk seluruh usia,” sebut dia.
Kadence International Indonesia dalam keterangannya kepada
Pontianak Post, memaparkan hasil surveinya tahun 2021.
Sebanyak 44% responden menggunakan pembayaran digital
setidaknya 4 kali dalam seminggu untuk melakukan transaksi
online. Responden juga setidaknya melakukan transaksi offline
di 1-2 merchant dalam 3 bulan terakhir.
Transaksi digital di provinsi ini memang terus meningkat dan
meluas seiring gencarnya pembangunan infrastruktur internet.
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Asisten III Setda Kalbar, Alfian menyebut, di provinsi ini,
hanyha ada 252 desa dari total 2.031 desa yang belum memiliki
jaringan internet.
“Pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang berupaya untuk
menghadirkan jaringan internet di seluruh desa. Sebentar lagi
kemudahan transaksi secara digital untuk seluruh masyarakat
bisa terlaksana,” sebut dia.
Kompetitor Baru
Aplikasi perbankan dan keuangan mengalami peningkatan
jumlah penggunanya tahun lalu. Naiknya hampir 40 persen
dari pengguna internet mengakses aplikasi tersebut. Namun
perbankan bukan satu-satunya pemain dalam ekosistem digital.
Sejumlah platform bermunculan untuk menawarkan cara baru
bertransaksi. Platform e-commerce bahkan memiliki uang
elektronik sendiri. Misalnya Tokopedia dan Gojek punya GoPay.
Lalu Shoppe punya Shoppe pay. Belum lagi pemain dompet
elektronik lainnya, seperti Dana, OVO, dan lainnya.
Sementara untuk pembelanjaan barang secara kredit (paylater),
kartu kredit perbankan mulai mendapat saingan. Sejumlah
platform telah memulai metode paylater untuk transaksi di
e-commerce. Riset Perilaku Konsumen E-Commerce Report 2021
pun mengungkapkan pengguna metode pembayaran paylater
di Indonesia meningkat selama pandemi, dengan 55% dari
konsumen yang menyatakan pernah menggunakan paylater,
baru menggunakannya saat pandemi.
General Manager Kredivo Kredivo,Lily Suriani industri paylater
bertumbuh secara signifikan dalam waktu relatif cepat.
“Kebutuhan masyarakat akan opsi metode pembayaran fleksibel
di tengah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia masih
menjadi faktor utama bagi pertumbuhan industri ini,” ungkap
dia dalam keterangan yang diterima Pontianak Post.
Paylater seolah menjadi jalan keluar bagi sebagian masyarakat
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yang belum tersentuh bank. Tercatat, sekitar 26% atau 47 juta
jiwa dari total populasi penduduk di Indonesia telah memiliki
rekening bank. Sebagian besar adalah usia produktif atau kaum
muda. Namun mereka masih menghadapi keterbatasan akses ke
layanan pembiayaan perbankan seperti kartu kredit dan kredit
konsumtif lainnya.
Industri paylater juga terus beriringan dengan pengembangan
industri e-commerce. Hal ini pun tercermin dari preferensi
konsumen dalam memilih metode pembayaran digital untuk
berbelanja di e-commerce, dengan 27% responden menggunakan
paylater untuk berbelanja di e-commerce paling tidak satu kali
dalam setahun terakhir, bersaing dengan metode pembayaran
e-wallet dan transfer bank.Sementara itu, transaksi paylater di
e-commerce Indonesia juga mengalami peningkatan hingga 8,7
kali.
Sebelumnya untuk pembiayaan, perbankan sebenarnya telah
mendapat kompetitor kuat dalam beberapa tahun terakhir,
yaitu dengan bermunculannya start-up fintech P2P landing.
Perbankan konvensional kini juga mendapat ‘kawan baru’,
yaitu bank digital atau neo bank. Sebuah spesies baru bank
yang sama sekali tak punya kantor cabang. Dimana semua
layanan dilakukan secara online, mulai dari onboarding sampai
penarikan uang, dengan tingkat keamanan yang sama dengan
bank konvensional. Nama bank digital seperti; Bank Jago, Bank
Neo, Jenius, Line Bank, dan lain-lain mulai dikenal di kalangan
anak muda.
Analis keuangan digital dari Sigmaphi, Gusti Raganata menyebut
bank digital dan startup menawarkan layanan yang lebih cepat
dengan biaya lebih murah, sesuai profil kaum milenial dan Gen
Z saat ini. Selain itu platform fintech dan e-commerce yang juga
akrab dengan kaum muda menjadi sasaran mereka.
“Terdapat kebutuhan untuk berkolaborasi dalam menunjang
layanan dan produk yang dibawa oleh neobank, seperti
mendorong integrasi dengan ekosistem seperti fintech dan
e-commerce,” kata dia.
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Menurutnya bank digital dan start-up mampu memberikan
solusi dalam memenuhi keinginan masyarakat terutama kaum
muda. Kendati masih sangat mendominasi layanan keuangan,
perbankan konvensional harus mampu membaca gerak zaman
yang saat ini dipengaruhi oleh gaya hidup anak muda.
“Masa depan perbankan harus mampu mengintegrasikan
kebutuhan gaya hidup masyarakat. Ekosistem gaya hidup akan
diprioritaskan seperti rumah tangga, kesehatan, pariwisata, ritel,
transportasi, dan pendudukan,” pungkasnya.
Karya telah tayang di Pontianak Post, 24 April 2022
https://pontianakpost.jawapos.com/features/24/04/2022/digitalisasiperbankan-menuruti-hasrat-kaum-muda/
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Djemi Dermyanto Amnifu
KataNTT.com

Halo, saya Djemi Amnifu. Saya memulai profesi sebagai
jurnalis sejak 2002 silam di Harian Pagi Timor Express (Grup
Jawa Pos). Saya kemudian menulis untuk The Jakarta Post pada
2015. Kemudian saya bergabung bersama katakini.com (Grup
jurnas.com) sebelum akhirnya mendirikan katantt.com. Saya
sudah lebih dari 20 tahun menjadi jurnalis dengan berbagai
platform media lokal maupun nasional. Saya sendiri sangat
tertarik dengan isu-isu terkait HAM, lingkungan, pendidikan,
masyarakat adat dan perempuan. Hobi: Olahraga (jogging).
Saya sangat berterima kasih bisa mengikuti kegiatan Banking
Editor Masterclass Batch 3 ini dan menjadi pengalaman
pertama menulis soal ekonomi, khususnya isu perbankan.
Ada banyak hal yang bisa saya dapatkan dari fellowship ini
terutama dari mentor-mentor yang memiliki wawasan dan
pengetahuan luas sehingga memotivasi saya untuk terus
belajar dan belajar.
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Tantangan dan Peluang
Bank NTT Menuju
Transformasi Digital
Djemi Dermyanto Amnifu - KataNTT.com

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, melakukan
transaksi pembayaran menggunakan merchant Qris Bank NTT saat kegiatan lauching
Pasar Digital Bobou, Bajawa, Kabupaten Ngada, Sabtu (16/4/2022) pagi.

KATANTT.COM--PT Bank Pembangunan Daerah Nusa
Tenggara Timur (BPD NTT) atau Bank NTT termasuk salah
satu bank daerah yang tengah mentransformasi diri menuju
digitalisasi perbankan. Sebelumnya, Bank NTT lebih dikenal
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sebagai bank ‘plat merah’ yang mengkhususkan pemberian
kredit bagi pegawai negeri sipil (sekarang aparatur sipil negara).
“Image sebagai bank ‘plat merah’ memang benar. Sulit bagi kami
(manajemen Bank NTT red) untuk mengubah image ini. Pelanpelan, image ini harus kita hilangkan dengan berbagai program
yang kami luncurkan,” kata Direktur Utama Bank NTT, Harry
Alexander Riwu Kaho, kepada media ini, Sabtu (9/4/2022).
Kasus korupsi di beberapa kantor cabang selama dua tahun
terakhir ini menambah daftar masalah bagi Bank NTT. Sejumlah
pimpinan di Kantor Pusat Bank NTT pun harus bolak-balik
memenuhi panggilan aparat penegak hukum baik kasus kredit
macet ratusan miliar yang ditangani Kejati NTT dan kasus kredit
fiktif belasan miliar di Polres Kupang.
Meski para pelaku sudah dihukum dan kerugian negara Rp 11,6
miliar berhasil diselamatkan namun Bank NTT harus melakukan
perbaikan manajemen secara internal. Tentu jadi pekerjaan berat
bagi Harry Alexander Riwu Kaho yang dipercaya menjabat
Direktur Utama Bank NTT sejak tanggal 22 Oktober 2020,
menggantikan Isak Eduard Rihi.
Kondisi di tubuh Bank NTT dimaklumi benar, sehingga
perbaikan manajemen melalui rotasi pejabat pun dilakukan oleh
Harry Alexander Riwu Kaho. “Bank ini sangat membutuhkan
orang-orang yang loyal dan komit terhadap kelangsungan masa
depan Bank NTT. Cukup sudah menjadi benalu dan parasit di
bank ini,” imbuh Alex, biasa disapa.
Mutasi ini pun bagian dari transformasi di Bank NTT melalui
penyesuaian struktur untuk menyelaraskan dengan kondisi
perkembangan industri perbankan, teknologi dan arah tujuan
Bank NTT dalam jangka menengah ke depan.
Sejak 2019 lalu, Bank NTT telah melakukan digitalisasi pada
sisi marketing dengan masuk ke beragam kanal digital, seperti
media sosial, website, dan lainnya untuk promosi. “Setelah
pandemi Covid-19 melanda, kami mulai memperkuat produkproduk berbasis digital,” ujar Alex.
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Pada awal proses pembuatan produk, Bank NTT lebih dahulu
menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Sehingga, SDM
di Bank NTT memahami produk-produk digital mereka dan
bahkan bisa menjadi agen yang memberi edukasi kepada
masyarakat. Evaluasi atas kinerja dilakukan tidak lagi per enam
bulan, namun dilakukan setiap bulan sehingga pencapaian
kinerja tak tercapai selama tiga bulan berturut maka langsung
diganti.
Dan, di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada
semua sektor termasuk sektor ekonomi , Bank NTT berhasil
meraih laba. Di tahun 2020 laba bersih Rp 236.286.000,- dan
tahun 2021 turun hanya Rp 228.268.000,- masih di bawah target
yang ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,-.
Selama dua tahun ini, ternyata perkembangan digital sangat pesat
setelah pemerintah menerapkan PPKM. Bank NTT kemudian
menyadari hal ini sehingga fokus masuk dunia digital ini karena
tidak bisa lagi mengandalkan model bisnis konvensional namun
harus berkolaborasi untuk bisa bekerja sama dengan banyak
pihak. Ditambah lagi, ada banyak ekosistem digital yang
tumbuh, sehingga Bank NTT harus masuk di dalamnya.
Selain itu, tingkat kesadaran teknologi masyarakat NTT juga
terus meningkat. Kemudian, transaksi digital di wilayah itu
mencapai 150 juta per bulan. Ditambah jumlah populasi yang
sudah bankable mencapai 1,2 juta orang dari total penduduk
sekitar 5,5 juta jiwa.
Saat ini, Bank NTT memiliki produk mobile banking, B Pung
Mobile. Pada B Pung Mobile ini ada fitur tarik tunai tanpa kartu.
Hal ini untuk menghindari terjadinya fraud dalam penggunaan
kartu ATM. Lewat aplikasi ini nasabah juga bisa mengajukan
kredit tanpa agunan dengan platform tertentu.
“Sejak masuk digital, pasar domestik naik hampir 40%. Lalu,
fee based income yang dulu hanya dari beberapa transaksi, saat
ini bertambah banyak dan didominasi fee based dari sisi digital
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marketing. Selain itu, merek kami juga semakin dikenal,” jelas
Alex.
Seluruh layanan digital Bank NTT jelas Alex, sejauh ini disambut
baik oleh masyarakat, dilihat dari jumlah pengguna mobile
banking sebanyak 70.000, pengguna kartu ATM sebanyak
350.000, jumlah agen di@ bisa sebanyak 2.610.
Meski telah melakukan transformasi digital, Bank NTT tidak
meninggalkan layanan di kantor-kantor cabang. Bank ini terus
meningkatkan beberapa cabang menjadi smart branch. Memang
masih seumur jagung, namun Bank NTT telah mengambil
sebuah keputusan yang tepat dan mendapat apresiasi Bank
Indonesia.
“Kebijakan Bank NTT dengan meningkatkan sistem pembayaran
melalui aplikasi digital sangat positif dalam menunjang
pembangunan ekonomi NTT,” kata Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Timur, I Nyoman Ariawan
Atmaja.
Percepatan pembayaran dengan sistem digitalisasi sangat
membantu nasabah dalam mempercepat transaksi keuangan.
“Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda
NTT melalui sistem transaksi digital sangat efektif. Kebijakan
Bank NTT yang menerapkan sistem pembayaran digital dalam
pelayanan perbankan merupakan pilihan yang tepat dalam
mendukung perekonomian digital,” jelas I Nyoman Ariawan
Atmaja.
Performa Bank NTT di era kepemimpinan Harry Alexander
Riwu Kaho diyakini benar berada pada on the track. Sebagai
bukti, tingkat kesehatan Bank NTT berdasarkan penilaian
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kondisi sehat.
“Salah satu penilaian OJK adalah soal risk based rating
bank (RBBR) Bank NTT semester I-2021 di mana Bank NTT
dinyatakan sebagai bank sehat,” kata Jefri Riwu Kore, Wali Kota
Kupang selaku pemegang saham kedua terbesar di Bank NTT
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setelah Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (Pemprov
NTT) sebagai pemegang saham terbesar dan pemegang saham
pengendali.
Berbagai kasus yang menimpa Bank NTT terkait ‘kebocoran
dana’ harus menjadi perhatian serius dan transformasi digital
harus bisa memberi jaminan keamanan perbankan melalui
Kredit Mikro Merdeka ini, Bank NTT menyasar UMKM mulai
pinjaman Rp 5 juta sampai Rp 10 juta tanpa bunga.
Skema pembiayaan ini didesain oleh Pemprov NTT bersama
OJK dan Bank NTT untuk membebaskan masyarakat dari
jeratan rentenir. Total penyaluran Kredit Mikro Merdeka secara
konsolidasi pada 23 puluh tiga Kantor Cabang Bank NTT sebesar
Rp 14.091.012.500 yang diberikan kepada 2.566 pelaku usaha.
“Prinsip kehati-hatian bank harus dipegang Bank NTT dalam
penyaluran kredit ini. Sudah bagus, Bank NTT mulai melirik
pelaku UMKM,” kata, Dr. Fritz Fanggidae, dosen Ekonomi
Universitas Kristen Artha Wacana (UKW) Kupang.
OJK Ingatkan Bahaya Cyber Crime
Dalam menggunakan layanan perbankan digital ada risikorisiko yang perlu dipahami masyarakat salah satunya terkait
risiko cyber crime seperti pencurian data nasabah dan phishing.
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan
layanan digital tersebut menjadi tantangan tersendiri.
Kepala OJK Provinsi NTT, Robert HP Sianipar kepada media ini
Jumat (1/4/2022 mengungkapkan hasil Survei Nasional Literasi
dan Inklusi Keuangan tahun 2019, indeks literasi keuangan
masyarakat di NTT berada di angka 27,82%, lebih rendah
dibandingkan indeks literasi Provinsi NTB yang berada di angka
34,65% dan indeks literasi nasional yang berada di angka 38,03%.
“Dari bank-bank yang berada di bawah pengawasan OJK NTT
secara langsung yaitu Bank NTT dan 12 BPR, baru Bank NTT
yang saat ini dalam proses mengarah ke layanan perbankan
digital. Sementara itu, untuk 12 BPR yang beroperasi di wilayah
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NTT belum memiliki rencana untuk menerapkan digitalisasi
perbankan mengingat diperlukan biaya investasi pada
infrastruktur IT yang cukup besar,” jelasnya.
Pada tahun 2021, Bank NTT masih dalam tahap penerapan
layanan perbankan digital secara hybrid. Namun demikian,
sejalan dengan telah dipenuhinya syarat profil risiko dan tingkat
kesehatan saat ini Bank NTT sedang melakukan pengembangan
terhadap beberapa produk layanan perbankan elektronis agar
dapat menerapkan layanan perbankan digital secara penuh
(fully digital).
“Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi elektronik di
Provinsi NTT pada tahun 2021 tumbuh lebih cepat dibandingkan
tahun 2020. Nominal transaksi elektronik di tahun 2021 tercatat
sebesar Rp 340,46 miliar atau tumbuh sebesar 531,56% (yoy),”
katanya.
Pertumbuhan tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan
tahun 2020 yang tumbuh 53,91% (yoy). Berdasarkan volume
transaksi elektronik, tercatat 1,45 juta transaksi elektronik di
Provinsi NTT pada tahun 2021, atau tumbuh sebesar 508,85%
(yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh 3,87%
(yoy).
Keliling NTT
Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpulau,
menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Bank NTT. Sejumlah
program pemerintah berkaitan dengan modal usaha menjadi
tanggungjawab Bank NTT. Di sinilah, Dirut Bank NTT Alex
Riwu Kaho bersama sejumlah direksi dan kepala divisi wajib
mendampingi Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat
kunjungan kerja ke kabupaten-kabupaten.
Kunjungan kerja ini pun tak gampang, karena membutuhkan
waktu selama seminggu bahkan lebih dari seminggu hanya
untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat yang
berada di pelosok-pelosok. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu
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Laiskodat ingin mendengar langsung apa keluhan rakyatnya.
Kunjungan kerja pun dilakukan sekaligus mulai dari pulau pula
dalam seminggu bahkan bisa lebih, kemudian dilanjutkan lagi
ke kabupaten-kabupaten di pulau yang lain. Seperti saat ini,
Dirut Bank NTT, Alex Riwu Kaho bersama sejumlah direksi
selalu mendampingi ke Pulau Lembata dan Pulau Flores.
“Beliau, sudah duluan di Pulau Timor. Ada lima kabupaten
dan satu kota yang dikunjungi selama tujuh hari. Setelah rehat
beberapa hari di Kupang, kita lanjutkan lagi ke Pulau Lembata
dan Pulau Flores ,” kata Alex.
Apa yang menjadi keluhan masyarakat di daerah, harus
langsung diberikan jalan keluar terutama mengenai kesulitan
mengakses modal usaha. Bank NTT sebagai “Pelopor Penggerak
Ekonomi Rakyat” dan “Menggali Sumber Potensi Daerah untuk
diusahakan secara Produktif bagi kesejahteraan Masyarakat
NTT” harus selalu siap beri solusi.
Sejumlah pasar tradisional yang dikunjungi harus sudah
terkoneksi dengan layanan digital Bank NTT. Seperti, Kamis
(7/4/2022), saat Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat
mengawali kunjungan kerja ke Pulau Lembata Kabupaten
Lembata. Viktor meluangkan waktu berkunjung ke Pasar
Tradisional Pada Lewoleba dibuat terkesima oleh para pedagang.
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Para pedagang pasar yang kebanyakan adalah kaum ibu nampak
bersorak menyambut kedatangan orang nomor satu di NTT ini.
Tak terkecuali mama Agustina Gerimu, seorang warga Desa Pada
Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yang kesehariannya
beraktivitas sebagai pedagang ikan kering.
Ketika lapaknya didatangi Gubernur NTT Viktor Laiskodat,
sontak mereka pun bersorak menyambutnya. Para pedagang
pasar ini pun berterima kasih atas dukungan Bank NTT baik
dalam program pemberian kredit modal usaha Mikro Merdeka
maupun fasilitas pembayaran non tunai, QRIS yang sudah
berjalan selama ini.
“Kami bersyukur dengan hadirnya Bank NTT di pasar ini pak.
Karena sangat mendukung kami sebagai pelaku usaha kecil,”
aku mama Agustina Gerimu kepada Gubernur NTT, Viktor
Laiskodat.
Perempuan paruh baya yang adalah salah satu merchant QRIS
Bank NTT di pasar ini mengisahkan, usahanya maju karena
dimodali oleh Bank NTT dengan skim kredit Mikro Merdeka.
Sehari, dengan menjadi nasabah Bank NTT menggunakan
fasilitas QRIS, Agustina Gerimu meraih keuntungan hingga Rp
400.000,- dibanding sebelumnya hanya sekitar Rp 50.000 – Rp
100.000,- sehari bahkan tidak sama sekali jika tak ada pembeli.
Sehari di Kabupaten Lembata Pulau Lembata, Gubernur NTT,
Viktor Laiskodat melanjutkan perjalanan ke Pulau Flores di
Kabupaten Flores Timur, tetap didampingi Dirut Bank NTT Alex
Riwu Kaho. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten
Sikka, Ende, Ngada dan Nagekeo. Memasuki hari ketujuh,
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat masih menyisakan tiga
kabupaten di Pulau Flores yakni Manggarai Timur, Manggarai
dan Manggarai Barat.
Karya telah tayang di Katantt.com, 19 April 2022
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Susahnya Mencari Sinyal
di Desa Letbaun, Berjarak
20 Kilometer dari Kota
Kupang
Djemi Dermyanto Amnifu - KataNTT.com

Ilustrasi-susah_sinyal

KATANTT.COM--Pulau Semau adalah sebuah pulau kecil yang
terletak di bagian barat pulau Timor. Dari Kota Kupang, pulau
ini terlihat jelas hanya berjarak sekitar 20 kilometer. Pulau ini
terdiri atas dua pemerintahan kecamatan ini terpisah oleh Selat
Semau.
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Pulau Semau sendiri termasuk Pemerintahan Kabupaten
Kupang. Kurangnya perhatian dan sentuhan pembangunan
sempat memunculkan wacana pulau ini masuk dalam wilayah
Kota Kupang.
Desa Letbaun yang berada di wilayah Kecamatan Semau Selatan
menjadi bukti, sentuhan pembangunan masih minim di desa
ini.
Untuk sampai ke desa ini dari Kota Kupang, harus menyeberangi
laut dengan waktu tempuh sekitar 20 menit menggunakan
kapal ferry atau spead boat. Kondisi jalan di desa itu juga
sangat memprihatinkan masih berbatu. Pulau Semau yang lebih
dikenal dengan Nusa Bungtilu adalah kampungnya Gubernur
NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Baru dua bulan terakhir ini, masyarakat Desa Letbaun mendapat
layanan komunikasi lewat jaringan Telkomsel. Itu pun masih
dalam tahap uji coba sehingga sinyal kadang-kadang hilang
sehingga warga di desa ini belum merasakan arti kemerdekaan
yang sesungguhnya.
Namun mereka tetap berterima kasih kepada pemerintah karena
76 tahun Indonesia merdeka, mereka akhirnya menikmati
jaringan Telkomsel. “Terima kasih kepada pemerintah melalui
Menkominfo, bapak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat
dan Kominfo NTT dan semua yang terkait sehingga setelah 76
tahun Indonesia merdeka, masyarakat Letbaun bisa menikmati
sinyal,” ujar Kepala Desa Letbaun, Charlens Bising kepada
media ini, Kamis (7/4/2022).
Satu tower Telekomunikasi setinggi sekitar 15 meter berdiri
tegak persis di depan Kantor Desa Letbaun. Tower ini dibangun
Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak 2021 lalu. Rutinitas
masyarakat mencari sinyal masih tetap berlanjut di desa ini.
“Mereka harus berjalan sampai lima kilometer atau ke desa
tetangga untuk mendapat lokasi sinyal yang pas. Di titik
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itu, mereka bisa mendapat sinyal dari tower di Lasiana (Kota
Kupang),” ujar Carlens.
Kadang, ada warga yang naik ke atas pohon untuk mendapat
sinyal yang jelas. Ada pula yang handphonenya digantung di
atas pohon namun hotspot dihidupkan sehingga bisa terkoneksi
ke handphone yang lain.
Karena tidak ada sinyal internet di kantor desa maka sistem
perangkat desa sangat terganggu untuk pendataan secara
daring. Selama ini, jika ada pekerjaan yang membutuhkan akses
internet, perangkat desa harus mencari tempat yang ada sinyal.
Karena itu, mereka masih tetap melakukan pendataan masih
menggunakan sistem pencatatan atau manual. Hal ini, jelas
sangat menghambat kinerja perangkat desa. Ketika banyak desa
lain sudah beralih ke daring, Desa Letbaun masih melakukan
pencatatan secara manual.
“Bahkan untuk akses internet seluler hanya satu jenis kartu yang
mendapatkan sinyal. Tidak ada jenis kartu lain, dan ini merata di
beberapa desa sekitar Letbaun,” imbuhnya.
Dengan adanya jaringan Telkomsel ini, tentu akan banyak
memberikan manfaat bagi masyarakat desa setempat dalam
berkomunikasi. Namun hal lain, seperti siswa belajar online
semenjak pandemi Covid-19 dan pemerintah memberlakukan
PPKM.
Kondisi Desa Letbaun yang berada persis di depan Kota Kupang
terpisah Selat Semau menjadi salah satu bukti betapa belum
semua desa terjangkau telekomunikasi. Jangan untuk mengakses
layanan perbankan, untuk berkomunikasi antar warga di luar
daerah pun masih sulit.
“Sebaran sinyal telepon seluler belum menjangkau semua
wilayah di Nusa Tenggara Timur,” kata Kepala OJK Provinsi
NTT, Robert HP Sianipar kepada media ini, Jumat (1/4/2022).
Data BPS NTT, menunjukkan kondisi jaringan telekomunikasi
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dan listrik di NTT dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan
perbaikan setidaknya tercermin dari beberapa indikator yaitu
jumlah pelanggan listrik, daya listrik terpasang, jumlah menara
BTS, dan sebaran sinyal telepon seluler.
Di NTT, sebanyak 589 desa tidak ada sinyal internet, 742 desa
terjangkau 2G/EDGE/GPTS dan 1518 desa terlayani 3G/H/H+
serta 313 desa terlayani 4G/LTE.
Sementara data BPS NTT, persentase penduduk NTT yang
memiliki telepon seluler dan tingkat penggunaan internet dalam
5 tahun terakhir terus meningkat. Namun, terdapat kesenjangan
yang cukup lebar terkait kepemilikan telepon seluler dan
penggunaan internet di NTT.
Karya telah tayang di Katantt.com, 19 April 2022
https://www.katantt.com/artikel/44563/-susahnya-mencari-sinyal-didesa-letbaun-berjarak-20-kilometer-dari-kota-kupang/
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Dyah Megasari Anjaya
Kompas TV

Hai, nama saya Mega. Saya memulai karir jurnalistik
profesional pada 2008 di Harian Kontan, desk bursa. Kemudian
di tahun 2013, saya bergabung dengan BloombergTV untuk
belajar jurnalisme yang menggabungkan visual bergerak,
visual data dan banyak inovasi lainnya. Di sinilah saya mulai
“tergila-gila” dengan jurnalisme audio visual. Kemudian pada
2015 saya bergabung dengan KompasTV sebagai produser.
Saya senang sekali belajar, mendalami bidang-bidang liputan
saya, karena narasi berita harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat, bukan sekadar “talking news”.
Pelatihan jurnalistik AJI ini merupakan pertama bagi saya
namun semakin menyadarkan pengetahuan saya tentang
jurnalistik masih sedikit. Saya menyukai pelatihan-pelatihan
seperti yang dibuat AJI dan Commonwealth Bank ini. Ini
bukan pelatihan biasa: hampir dua minggu layar saya berisi
materi yang berasal dari pelatihan. Ide liputan yang saya
ajukan sangat sederhana, tetapi dampak di ‘rundown on air’
saya luar biasa. Bahkan masih akan saya follow up meski
pelatihan sudah berakhir. Terima kasih banyak kepada
mentor-mentor yang “asik”. Dua bulan terlalu singkat untuk
pelatihan seperti ini.
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Digitalisasi Perbankan
Terbentur “Talent Crunch”
Dyah Megasari Anjaya - Kompas TV

“Sekarang enak ya, bayar apa aja bisa online, transfer, nabung,
autodebet, beli barang, apa aja dah, cuma lewat HP. Asal ada pulsa
ama sinyal lancar aja. Tapi baca-baca berita, kantor cabang bank banyak
yang tutup gegara serba online kek gini. Jangan-jangan, besok yang
kerja di bank kebanyakan robot ketimbang manusianya?”, sebuah
obrolan ringan antara karyawan di kantin Kompas, Palmerah, Jakarta
Pusat.”
JAKARTA, 14 April 2022. Peta digitalisasi perbankan sudah
tersusun jauh sebelum pandemi melanda. Tetapi realisasinya
berjalan sangat berhati-hati. Barulah Ketika covid-19 menyebar
di akhir tahun 2019 sampai sekarang, digitalisasi perbankan
berlari kencang. Layanan tanpa tatap muka, fleksibel tempat
dan waktu, tak lagi jadi pilihan, melain keputusan mutlak sektor
perbankan.
Menjelang pandemi dan selama masa penyebaran covid-19,
mobile banking dan internet banking, mendominasi layanan digital
perbankan. Pertumbuhannya masing-masing 300 persen dan 50
persen (lihat table 1).
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Table 1

Ada layanan baru yang tumbuh pesat, ada bisnis lama yang
akhirnya tergilas. Banyak yang berubah seiring mutakhirnya
teknologi. Berbanding terbalik dengan layanan digital yang
melesat hebat, jumlah kantor cabang bank justru banyak yang
tutup. (lihat table 1)
Regulator perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
membenarkan, digitalisasi membuat transaksi di kantor
cabang terus berkurang. Nasabah, terutama di perkotaan yang
melek teknologi memilih layanan perbankan lewat ponsel
karena dianggap sangat efisien, hemat waktu serta irit ongkos
transportasi.
Timothy Utama, Direktur IT Bank Mandiri kepada KompasTV
menjelaskan, penataan ulang kantor cabang bank sangat perlu
dilakukan agar bisnis bank terus berkembang dan tak tak
kehilangan pasar.
“Penutupan kantor cabang tak serta-merta dilakukan. Kami
pasti lihat dulu data transaksi atau layanan mereka. Kalau tidak
efisien ya tentu kami tutup. Sebaliknya kami juga tetap membuka
kantor cabang baru di wilayah yang memang membutuhkan
jasa dan layanan langsung,” kata Timothy.
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Digitalisasi Bukan Berarti PHK Perbankan
Selama pandemi, transaksi digital yang paling digemari oleh
masyarakat atau nasabah adalah pembayaran, isi ulang dompet
digital, dan tentu saja cek saldo.
Lauren Sulistiawati, Presiden Direktur Commonwealth Bank
Indonesia memastikan, layanan digital banking masih akan
berkembang dan makin dekat dengan kebutuhan sehari-hari
nasabah.
“Transaksi pembayaran sangat popuper. Saya yakin ke depan
akan lebih banyak yang didigitalkan lagi bahkan lebih cepat dari
perkiraan,” tutur Lauren saat mengisi kelas Banking Journalism
AJI.
Apakah ini berarti jumlah sumber daya manusia (SDM) di
perbankan tak lagi diperlukan? Jawaban OJK adalah tidak.
Industri keuangan tetap membutuhkan SDM hanya saja dengan
keterampilan yang berbeda.
“Kalau bicara tenaga atau SDM, kita sadar bahwa teknologi akan
berdampak pada SDM. Tapi bukan berarti teknologi mengurangi
SDM, saya coba tanya teman-teman yang ke Alibaba. Jadi
ternyata semakin teknologi ke depan, tenaga manusia yang
dibutuhkan juga makin banyak untuk managing data. Bukan
pengurangan SDM, tetapi sifatnya shifting,” kata Tony, Deputi
Direktur Basel & Perbankan Internasional OJK.
Kesimpulannya, regulator dan industri sepakat dan menjamin,
digitalisasi tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja
(PHK) di perbankan.
Masalahnya, Apakah Indonesia Punya Talenta Digital?
Jika masyarakatnya siap dengan segala perubahan teknologi
dan layanan perbankan digital, apakah SDM di belakang
industrinya mendukung? Memakai riset Google dan Temasek
tahun 2019, ekonomi digital Indonesia berkembang super besar
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dalam sepuluh tahun. Tahun 2015 nilainya USD 8 miliar, lalu
bertambah jadi USD 27 miliar di tahun 2018. Barulah pada tahun
2025, angkanya makin fantastis yaitu USD 100 miliar.
Saat itulah SDM berbasis digital mendesak dibutuhkan. Bank
Dunia dan Dewan TIK Nasional sudah mengingatkan, bahwa
Indonesia belum siap dengan talenta mumpuni di bidang
digitalisasi terutama keuangan. Indonesia bahkan kekurangan
jutaan talenta digital alias “talent crunch”. Sebaliknya, ada negara
yang kelebihan alias surplus tenaga digital, yaitu India. (lihat
table 2)
Table 2

Ilham Habibie, Ketua Dewan TIK Nasional mengatakan, perlu
dua keterampilan utama untuk mengejar ketersediaan talenta
digital. Pertama adalah hard skill atau keahlian yang langsung
berhubungan dengan perangkat teknologi. Kedua adalah soft
skill atau naluri membaca perkembangan.
Menurut Ilham, Indonesia akan kesulitan mengatasi “talent
crunch” karena kurikulum Pendidikan yang belum mendukung.
“Sampai saat ini belum ada ide-ide cemerlang yang dilahirkan
sektor akademia. Belum ada start-up yang lahir dari akademia,”
papar Ilham, eksklusif pada KompasTV.
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Dari sinilah, muncul juga pengalaman bahwa relevansi
pendidikan dengan dunia kerja di Indonesia masih sangat
rendah. Industri dan dunia pendidikan harus terkoneksi
langsung untuk menciptakan talenta digital yang mumpuni.
Sederhananya, kurikulum harus disusun oleh pelaku industri,
bukan hanya dari akademisi. (lihat table 3)
Table 3

Generasi Centennials Mulai Sadar Kurikulum
Lambat laun, talent crunch mulai disadari oleh siswa, terutama
mereka yang masih duduk di level Sekolah Menengah Atas atau
SMA. Kompas TV melakukan survei sederhana di Twitter dan
Instagram, hasilnya lebih dari 50 persen responden berpendapat
bahwa mengetahui kurikulum sebelum memilih jurusan di
universitas sangat penting. Sebab hal itulah yang menentukan
masa depan mereka. Tak hanya itu, relevansi dengan apa yang
dipelajari di bangku kuliah juga sangat penting.
Yang dibutuhkan oleh industri keuangan serba digital adalah
lulusan yang siap bekerja. Universitas didorong aktif untuk
memperbanyak mata kuliah berbasis praktikum, yang diadopsi
langsung dari dunia usaha.
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Salah satu universitas yang melakukan hal ini adalah Bina
Nusantara atau Binus. Derwin Suhartono, Ketua Program Studi
Teknik Informatika Universitas Binus menjelaskan, gap atau
jarak relevansi kurikulum pembelajaran dan dunia usaha harus
semakin dipersempit. Tujuannya agar talenta yang dihasilkan
benar-benar terjamin kualitasnya sebagai praktisioner, tak hanya
menguasai teori.
“Kita membuat kurikulum yang berbasis practical, keterlibatan
pelaku industri sangat tinggi dengan memperbanyak praktikum,
jadi lulusan tidak hanya jago konsep tetapi juga bisa secara
praktek. Kami juga siapkan pelatihan berbasis sertifikat siap
kerja,” kata Derwin.
Talent crunch tak boleh diabaikan jika Indonesia tak ingin
tergilas oleh SDM asing. Celakanya, saat ini relevansi apa yang
dipelajari di akademis dengan kebutuhan lapangan pekerjaan
masih sangat rendah. kolaborasi antara kurikulum yang makin
melek digital dengan sektor industri sangat perlu dukungan
pemerintah.
Karya telah tayang di Kompas TV, 14 April 2022
https://youtu.be/Dx3YfOcxFm4
Karya telah tayang di Kompas TV, 14 April 2022
https://youtu.be/0O7v6XkMnKM
Karya telah tayang di Kompas TV, 15 April 2022
https://youtu.be/qRFgJIG8htc
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Hartatik

Suara Merdeka

Hai, saya Hartatik atau akrab disapa Neng Tatix. Sejak 2007
hingga sekarang, saya bekerja sebagai jurnalis di Suara
Merdeka. Saya lahir di Semarang, 25 April 1983, menamatkan
sarjana dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro.
Saya tertarik mengikuti Banking Editors Masterclass (BEM)
Batch 3 lantaran tema tentang bank digital masih relatif
baru dan memiliki banyak tantangan. Sebelumnya saya juga
peserta Banking Journalist Academy yang juga diadakan
oleh AJI. Selama 15 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik,
alhamdulillah saya telah mendapat beragai penghargaan
dan fellowship. Di antaranya untuk isu lingkungan (SIEJ),
perubahan iklim (Earth Journalism Network/EJN dan Climate
Tracker), energi terbarukan (IESR dan Grant Data Journalism
Hackathon 2021 oleh IDJN), administrasi kependudukan
(AJI), biodiversitas (EJN), keragaman pangan lokal (Climate
Tracker). Sampai sekarang juga masih aktif sebagai trainer
Google News Initiative (GNI)-AJI.
Isu digital banking yang diusung Banking Editors Masterclass
sangat menarik dan relevan dengan perkembangan dunia
saat ini. Pemateri sangat berkompeten dan tugas akhir penuh
tantangan. Sukses terus untuk BEM.
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Digitalisasi, Langkah
Seribu Selamatkan Pasar
Tradisional di Era Digital :
Piih, Tawar, Scan
Hartatik - Suara Merdeka

TERTEMPEL QRIS: Lapak pedagang di Pasar Gede, Kota Solo sudah tertempel standar
kode baca cepat Indonesia (QRIS/Quick Response Code Indonesian Standard) untuk
melayani transaksi digital. (suaramerdeka.com/Hartatik)

TERIK sinar matahari belum lah terasa pagi itu, ketika pedagang
di Pasar Gede Harjonagoro atau lebih dikenal Pasar Gede,
Surakarta mulai membuka lapak dagangan. Kesibukan pun kian
terlihat di deretan los buah, sayur dan jajanan di lantai dasar. Di
lorong kedua sebelah kiri dari arah pintu masuk, terdapat sekitar
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lima lapak lenjongan yang berjajar di satu deret. Konon, kelima
penjual lenjongan itu masih memiliki hubungan keluarga satu
sama lain.
Tapi pagi itu, sekitar pukul 06.00, baru lapak lenjongan Yu Sum
yang sudah menggelar lengkap dagangan. Bahkan beberapa
orang sudah antre untuk dilayani. Lenjongan merupakan jajanan
pasar khas Solo yang mayoritas terbuat dari umbi-umbian, di
antaranya tiwul, ketan ireng, ketan putih, lopis, gethuk, sawut,
cenil, dan klepon. Jajanan ini biasanya akan dicampur dengan
parutan kelapa muda, kemudian diberi larutan gula jawa kental.
Selain itu, ada jajanan unik dan khas yang juga dijual seperti
aneka jenang (bubur), jadah blondo, brontol dan brambang
asem.
Di kalangan pecinta kuliner, lenjongan bikinan Suminem (60)
atau akrab disapa Yu Sum tentu sudah tidak asing. Selain warawiri di media tanah air, lenjongan racikan wanita paruh baya
itu pernah dicicipi artis Luna Maya dan menjadi lokasi syuting
“Bikin Laper”. Satu porsi lenjongan berisi cenil, klepon, ketan,
gendar lengkap dengan parutan kelapa dan gula merah dihargai
Rp 5.000.
Dalam sehari, Yu Sum mengaku bisa menjual sekitar 250 porsi
atau jika dikalkulasi omzet hariannya berkisar Rp 1,25 juta.
Meski sudah 40 tahun menjajakan makanan jadul, tapi Yu
Sum tetap mengikuti perkembangan zaman. Itu terlihat dari
model transaksi bayar nontunai atau scan standar kode baca
cepat Indonesia (QRIS/Quick Response Code Indonesian Standard)
yang tertempel di kaca etalase dagangan. Jika tidak bawa uang,
konsumen cukup memindai kode QRIS dengan aplikasi di
ponsel. Seketika sejumlah uang yang harus dibayar langsung
masuk ke rekening Yu Sum.
“Ada QRIS, ada juga OVO. Silakan tinggal pilih mau bayar pakai
mana,” kata, Jumiyati (40), putri Yu Sum saat ditemui di Pasar
Gede, akhir Maret lalu.
Pasar Gede menjadi satu dari belasan pasar percontohan untuk
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transaksi nontunai oleh Pemkot Solo. Sebagian besar pedagang di
lantai dasar memiliki kode QRIS sesuai dengan nomor registrasi
kios dan los. Meski lapak lenjongan yang telah diwariskan turun
temurun dari sang nenek itu menjual jajanan tempo dulu, tapi
Jumiyati justru mendorong ibunya, Yu Sum agar tidak menolak
ketika ditawari menjadi salah satu merchant pembayaran digital
(e-payment). Tawaran itu datang dari lurah Pasar Gede, setahun
lalu.

PEMBAYARAN DIGITAL: Salah seorang pembeli lenjongan Yu Sum mencoba
pembayaran digital dengan scan QRIS di Pasar Gede, Kota Solo.(suaramerdeka.com/
Hartatik)

Kendati pembayaran tunai dari pembeli tidak dipungkiri
masih jauh lebih besar, tapi Jumiyati justru memiliki pemikiran
cemerlang terkait model bayar lewat scan kode QR. Uang hasil
transaksi nontunai itu justru diendapkan dalam rekening QRISBCA. Bahkan ia dan ibunya baru mencairkan rekening tersebut
setelah mengendap selama setahun.
“Saya baru cairkan (saldo QRIS) akhir tahun kemarin, lumayan
besar ada sekitar Rp 100 juta. Itung-itung itu labanya yang
ditabung. Yang buat memutar modal ya yang bayar tunai,”
imbuh Jumiyati tersenyum sumringah.
Menurut Jumiyati, metode pembayaran digital itu memudahkan
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konsumen yang ingin memesan lenjongan dalam porsi besar.
Pasalnya, sebagian besar pelanggan adalah perkantoran baik
itu lembaga pemerintahan, perbankan, rumah sakit maupun
pertokoan untuk acara syukuran peresmian kantor atau gerai.
“Sampai sekarang, ada rumah sakit yang rutin memesan
lenjongan satu takir (tampah besar) setiap hari Jumat,” imbuhnya.
Satu takir itu bisa berisi 50-75 porsi kecil jajan pasar atau senilai
Rp 250 ribu-Rp 375 ribu. Mereka cukup bayar lewat scan QRIS
yang dikirim lewat Whatsapp.
“Pernah ada yang pesan sampai 700 takir saat peresmian
pembukaan kantor cabang bank. Bayarnya juga pakai scan
QRIS, tinggal telpon lalu kami kirimin kode lewat WA. Kalau
sudah berhasil, mereka tinggal kirim screenshot transaksi lewat
Whatsapp,” terangnya.

SCAN QRIS: Salah seorang pembeli di kios buah Pasar Gede, Kota Solo memanfaatkan
layanan transksi digital dengan scan QRIS.(suaramerdeka.com/Hartatik)

Kesadaran Pedagang
Kepraktisan bayar nontunai juga diungkapkan Eni (35), pegawai
Ria Batik di Pasar Klewer. Meski baru berjalan dua tahun,

Menakar Bank Digital

105

Digitalisasi, Langkah Seribu Selamatkan Pasar Tradisional di Era Digital : Piih, Tawar, Scan

pembayaran digital mampu menarik minat konsumen. Bahkan
proporsinya sudah imbang dengan transaksi tunai.
“Kalau pas rame, transaksi nontunai bisa lebih dari Rp 10 juta
dalam sebulan,” kata Eni.
Ria Batik dipilih menjadi salah satu merchant pembayaran
digital, bermula dari tawaran yang berlanjut dengan survei oleh
Bank Mandiri. Menurutnya, transaksi digital memiliki banyak
manfaat. Di antaranya transaksi lebih cepat dan praktis.
“Kalau bayar tunai kadang ada keliru-keliru. Tapi kalau bayar
scan (QRIS) sesuai transaksi dan bisa langsung masuk rekening.”
Meski begitu, ia meminta pembeli harus sabar jika ingin
bertransaksi nontunai. Pasalnya, transaksi apakah benar
sudah berhasil, terlebih dulu harus dikonfirmasikan dengan
manajemen pusat sebelum pembeli meninggalkan toko.
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Sementara itu, kemudahan bertransaksi nontunai ternyata tidak
semua pedagang pasar mau memanfaatkannya. Itu diakui
oleh Tjiwan Nio (68), penjual sayur di Pasar Gede. Meski telah
memiliki QRIS, namun kode bayar cepat itu tidak lebih sebagai
hiasan yang tergantung di rak kios.
“Belum pernah dipakai. Ribet, uang (saldo) baru bisa diambil
esok harinya. Padahal buat bayar supplier setiap hari harus
tunai,” kata Tjiwan.
Menurutnya, keengganan memanfaatkan transaksi nontunai
juga dirasakan banyak pedagang. Selain faktor usia di mana
sebagian besar pedagang pasar sudah tua sehingga mereka
gagap teknologi (gaptek), pendampingan tidak dilakukan
petugas pasar secara berkala dan berkesinambungan. Pedagang
hanya satu kali mendapat bimbingan sosialisasi saat peresmian
Pasar Gede sebagai percontohan pasar transaksi non tunai.
“Sudah lupa bagaimana cara pakai QRIS, karena sosialisasi
cuma sekali.”
Salah satu pedagang buah di Pasar Gede, Ninuk Daryanti (60
tahun) mengungkapkan, masih sedikit pembeli yang memilih
membayar memakai QRIS. Meski transaksi nontunai sudah
berjalan hampir dua tahun, namun masih sedikit pembeli
yang memanfaatkannya. Dalam sehari tidak sampai tiga orang
pembeli yang pakai QRIS.
“Itu pun anak-anak muda, kalau pembelinya ibu-ibu kebanyakan
tunai,” jelas Ninuk.
Ninuk mengaku masih kesulitan dalam pencairan uangnya.
Menurutnya masih lebih praktis dengan membayar secara tunai,
lantaran uang kembaliannya langsung bisa digunakan kulakan
kembali.
“Kalau pakai uang tunai kan langsung diterima, bisa untuk
kulakan. Kalau pakai QRIS ini biasanya anak saya yang
mengambil uangnya di bank,” tambah Ninuk.
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Hal senada diungkapkan, Hanung (24), penjual buah lainnya.
Menurutnya, transaksi nontunai ada keterbatasan pada
saldo dompet digital (e-wallet). Bagi pedagang buah grosiran,
perputaran modal dalam sehari bisa sampai Rp 20 juta. Sementara
jika bayar pakai QRIS, saldo dompet digital milik pembeli jarang
terisi sampai Rp 1 juta. Begitu pun transaksi dengan gesek kartu
debit tidak bisa lebih dari Rp 1 juta. Selain itu, uang yang masuk
pada rekening QRIS baru bisa diambil esok harinya.
Soal penerapan QRIS, para pedagang memiliki respons yang
beragam. Pedagang pasar tradisional yang sudah berusia
lanjut umumnya lebih memilih transaksi tunai, sedangkan
pedagang yang masih muda memilih transaksi nontunai. Meski
demikian, mereka ingin agar masa tunda pencairan dana ke
rekening bisa dipersingkat. Katih Budiman (35), salah satu
pedagang di Pasar Legi mengatakan, penggunaan QRIS dapat
memudahkan usahanya. Namun, ia berharap pihak pengelola
dapat menyediakan akses WiFi guna mempermudah transaksi.
“Para pedagang berharap agar ada WiFi di Pasar Legi karena
sinyal HP susah. Apalagi nanti pakai QRIS, kami sangat butuh
akses jaringan,” pungkasnya.
Secara bertahap Pasar Legi akan mulai menerapkan teknologi
dalam transaksi harian, salah satunya adalah penggunaan QRIS
sebagai alat pembayaran. Pelanggan tinggal melakukan scan
kode QR menggunakan aplikasi m-banking atau fintech di
ponsel untuk membayar. Di masa pandemi langkah ini secara
masif diterapkan di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir
peredaran uang tunai.
Ketua Paguyuban Pasar Gede, Jumadi, mengatakan pedagang
tradisional itu terbagi menjadi dua, ada yang sudah tua dan
yang masih muda. Mereka yang sepuh biasanya lebih suka bayar
tunai.
“Nah, yang muda, pembayaran nontunai diterima karena lebih
sederhana dan praktis,” katanya.
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Ia mendukung program pembayaran nontunai, namun harus
ada sejumlah perbaikan seperti terkait masa tunda pencairan
dana ke rekening. Hal senada diungkapkan Lurah Pasar
Kadipolo,Sudarno (50). Meski seluruh pedagang di Pasar
Kadipolo telah memasang petunjuk pembayaran nontunai,
ternyata kurang diminati pedagang. Padahal pasar tersebut
menjadi rintisan untuk pembayaran digital yang bekerja sama
dengan LinkAja sejak 2021.
“Maklum pasar tradisional beda dengan pasar modern.
Pengakuan pedagang, konsumen mau beli ngecer malas bayar
pakai scan QRIS, kecuali orang jauh nggak bawa uang tunai
banyak,” ungkap Sudarno.
“Kami mendorong penyedia jasa pembayaran baik bank maupun
nonbank untuk berpartisipasi secara aktif dalam elektronifikasi
transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pemkot Solo,” ujar
Nugroho.
Bentuk dorongan yang aktif ini dilakukan oleh Bank Indonesia
sebagai dukungan dalam pencapaian Indeks Elektronifikasi
Transaksi Pembayaran Pemerintah Daerah (IETPD) yang baik
bagi Pemkot Solo. Dalam dua tahun terakhir, menurutnya, IETPD
Kota Surakarta memiliki peningkatan di setiap semesternya.
Sejak semester 1 tahun 2021, Kota Solo mendapat kategori
sebagai pemerintah kota kategori digital dengan nilai IETPD
>85%. Ke depannya Bank Indonesia secara aktif bersinergi
dengan penyedia jasa pembayaran (PJP) dalam hal digitalisasi
pendapatan, belanja, dan ekosistem transaksi di Kota Solo,
dengan memperbanyak kanal pembayaran nontunai melalui
pendaftaran merchant QRIS bagi para pedagang pasar.
Terpisah, informasi dari Dinas Perdagangan Solo bahwa 13
pasar tradisional sudah menerapkan pembayaran nontunai
antara lain, Pasar Jongke, Pasar Kadipolo, Pasar Harjodaksino,
Pasar Gading, Pasar Kliwon, Pasar Jebres, Pasar Rejosari, Pasar
Gede, Pasar Singosaren, Pasar Klewer, Pasar Nusukan, Pasar
Purwosari dan Pasar Legi.
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Jumlah Merchant e-Payment Soloraya per Januari 2022
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Sejak 2018, transaksi digital telah diperkenalkan, dan tahun ini,
44 pasar tradisional di Kota Solo direncanakan akan bermigrasi
ke pembayaran digital. Setiap lapak diberikan kode QRIS sesuai
nomor registrasi kios dan los masing-masing yang digunakan
sebagai kode pembayaran digital. QRIS dapat menerima
pembayaran aplikasi pembayaran apa pun yang menggunakan
QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam
aplikasi pembayaran.
Karya telah tayang di Suaramerdeka.com, 28 April 2022
https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-043319628/digitalisasilangkah-seribu-selamatkan-pasar-tradisional-di-era-digital-piihtawar-scan-1

Menakar Bank Digital

111

E-Retribusi, Penambal Kebocoran Anggaran

E-Retribusi, Penambal
Kebocoran Anggaran
Hartatik - Suara Merdeka

Ninik (40), pedagang kios kelontong di Pasar Kadipolo, Kota Solo memperlihatkan
bukti pembayaran e-retribusi melalui mobile banking (m-banking), akhir Maret lalu.
(suaramerdeka.com/Hartatik)

SOLO, suaramerdeka.com - Dering pesan pengingat berbunyi
dari ponsel Ninik (40). Notifikasi itu berisi pesan bahwa
pedagang kios kelontong “Bejo” di Pasar Kadipolo, Kota Solo
ini sudah waktunya membayar retribusi pasar. Kini Ninik tidak
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harus menunggu petugas pasar datang, ketika ingin membayar
retribusi bulanan.
Ia cukup membuka aplikasi mobile banking BNI, memasukkan
nomor virtual account (VA) dan nominal retribusi . Kurang
dari lima menit, retribusi pasar yang tiap bulannya sebesar Rp
215.670 untuk kios berukuran 9 m2 sudah terbayar.
“Lebih mudah pakai virtual account dibanding pakai model tap
kartu. Bisa bayar di mana pun, cukup akses aplikasi m-banking
dan sudah pasti masuk rekening kas daerah,” ujarmya.
Sejak Pemkot Solo menerapkan pembayaran retribusi secara
elektronik (e-retribusi) melalui m-banking, Ninik rutin
membayarnya setiap tanggal 5. Sebelumnya meski sudah
elektronik, tapi pembayaran retribusi pasar via e-tapping yang
diluncurkan pada 2017, seringkali menyulitkan pedagang.
Salah satunya keterbatasan mesin tap. Kendala lain, jika pasar
tutup, pedagang tidak bisa tapping. Ninik punya pengalaman
sudah bayar retribusi lewat tapping kartu, tapi ternyata sesuai
rekap laporan belum masuk ke rekening dinas. Ia terpaksa harus
wara-wiri mengurus administrasi retribusi tersebut.
Setelah dilakukan evaluasi, Pemkot Solo menerapkan
pembayaran retribusi via tapping kartu hanya selama satu tahun.
Selanjutnya, pembayaran e-retribusi diganti dengan model
virtual account. Adapun masing-masing pasar memiliki kerja
sama dengan lembaga perbankan yang berbeda-beda, sesuai
penunjukkan dari Pemkot. Pasar Gede dan Pasar Kadipolo,
misalnya, masing-masing bermitra dengan Bank Jateng dan
BNI. Lain lagi dengan Pasar Klewer dan Pasar Gilingan yang
bermitra dengan BTN.
Pemimpin Cabang BNI KC Surakarta, Husni Imawan Junaidi
mengatakan, kerja sama pembayaran e-retribusi dengan Pemkot
sudah berlangsung sejak 2017, sebagai dukungan BNI dalam
mewujudkan Kota Solo sebagai smart city.
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“Dengan e-retribusi, pembayaran retribusi menjadi lebih efisien,
transparan dan akuntabel,” ujar Husni.
Sejauh ini ada lima pasar yang bekerja sama dengan BNI dalam
penerapan e-retribusi, yaitu Pasar Sidodadi, Pasar Nongko, Pasar
Elpabes, Pasar Kembang, dan Pasar Kadipolo. Menurutnya,
e-retribusi sebagai solusi atas hambatan yang sering dihadapi
pemerintah daerah seperti proses pemungutan dari pedagang
yang lama hingga pengelolaan retribusi pasar yang masih
bersifat manual, sehingga menyebabkan minimnya kontrol
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kondisi itu dapat
menyebabkan potensi kebocoran dana retribusi yang tinggi.
Sementara itu, menurut M Zakaria Romadhani, Ketua Tim
Pemasaran Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Surakarta,
model pembayaran e-retribusi dari masing-masing bank mitra
tidak sama. Bank Jateng waktu awal penerapan e-retribusi
menggunakan tapping kartu. Namun ternyata terdapat kendala
di lapangan, seperti pedagang mengeluh kartu rusak bahkan
ada yang hilang. Selain itu perawatan tapping box mahal dan juga
tidak mudah.
“Baru enam bulan, pembayaran e-retribusi bermigrasi ke virtual
account. Para pedagang sudah punya nomor registrasi kios atau
los yang dijadikan sebagai virtual account untuk di-generate
seperti QRIS. Mereka tinggal top up saldo kartu,” ujarnya.
Fasilitas yang ditawarkan Bank Jateng sangat memudahkan
pedagang yang ingin membayar e-retribusi via VA. Selain ada
mobil kas keliling yang terjadwal, ada sejumlah pedagang yang
menjadi agen laku pandai. Mereka bisa melayani transaksi top
up saldo.
Selanjutnya, petugas pasar akan mendatangi pedagang.
Petugas menempelkan kartu pedagang yang sudah top up saldo
pada MPos semacam mesin EDC. Seiring berjalannya waktu
ternyata metode tersebut masih dinilai memberatkan, lantaran
keterbatasan jumlah petugas pasar.
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Serba-serbi e-retribusi pasar (Sumber : Diolah dari wawancara berbagai sumber)

“Kami beri rekap album pada petugas pemungut retribusi,
berisi kode VA pedagang yang di-generate seperti QRIS. Mereka
cukup scan dari kantor dan muncul siapa saja pedagang yang
belum bayar. Petugas tinggal mendatangi pedagang tersebut,”
terang Romadhani.
Lurah Pasar Kadipolo, Sudarno mengungkapkan, meski
penerapan e-retribusi menggunakan VA sudah 100 persen, tapi
belum sepenuhnya berjalan. Pasalnya, komposisi pedagang
berusia tua masih 70 persen dibanding pedagang muda 30
persen. Para pedagang yang sudah lansia ini cenderung gagap
teknologi (teknologi), sehingga mau tidak mau petugas masih
harus turun lapangan. Padahal petugas pemungut retribusi
berjumlah hanya dua orang. Sedangkan jumlah pedagang di
Pasar Kadipolo mencapai 300 an orang.
“Pembayaran e-retribusi untuk kesadaran pedagang sendiri
masih belum maksimal, harus pelan-pelan. Petugas masih harus
jemput bola.”
Terpisah, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Solo, Erni
Susiatun mengatakan, digitalisasi pembayaran retribusi mulai
diujicobakan pada 2016. Hingga kini, sudah 22 dari 44 pasar
tradisional yang menerapkan pembayaran e-retribusi. Ada
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empat lembaga keuangan yang menjadi mitra yakni BNI, Bank
Mandiri, BTN dan Bank Jateng.
“Ada pilihan lebih banyak dalam kemudahan pembayaran
e-retribusi pasar, bisa bayar lewat m-banking, ATM, datang
ke teller atau lewat agen laku pandai. Untuk model VA baru
diterapkan 2021, karena kita harus mengikuti perkembangan
teknologi. Hasilnya lebih praktis dan mudah, karena tidak perlu
top up kartu. ,” kata Emi.
Menurutnya, sebelum 2016 pengelolaan retribusi pasar masih
dilakukan secara manual dengan cara penarikan retribusi
langsung oleh petugas kepada pedagang. Pengelolaan retribusi
pasar yang masih manual ini jelas tidak efisien. Seperti banyaknya
petugas penarik retribusi, waktu yang dibutuhkan dalam proses
pemungutan, pelaporan hasil yang lama, serta dibutuhkan biaya
pencetakan kartu retribusi pasar untuk pedagang.
“Apalagi jumlah petugas pemungut retribusi pasar sangat
terbatas. Misalnya, Pasar Klewer dengan empat lantai, ada 3.000an pedagang. Idealnya butuh 10-15 petugas, namun realitanya
tidak ada sampai segitu,” ungkapnya.
Selain itu, pemungutan retribusi pasar secara manual sangat
dimungkinkan terjadi penyimpangan setoran. Sebagai misal
laporan pada 2017, jumlah setoran setelah penerapan e-retribusi
berkisar 92 persen dari target atau meningkat dari tahun
sebelumnya 85 persen.
Selain itu pihaknya juga bisa menghemat biaya operasional
hingga Rp 1 miliar, karena sudah tidak mencetak karcis dan
bisa menggeser petugas penarik retribusi ke pos lain. Disisi
lain rendahnya tingkat kesadaran pedagang untuk membayar
retribusi wajib, mengakibatkan pedagang kurang mandiri dan
kurang bertanggungjawab dalam membayar retribusi. Dengan
menerapkan e-retribusi, pencapaian target pendapatan dari
retribusi pasar menjadi lebih optimal.
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“Kalau sudah nontunai maka operasional kami bisa efisien.
Sebab tidak perlu cetak kartu, ada efisiensi SDM dan operasional.
Yang utama target PAD retribusi selalu tercapai,” tukasnya.

Target dan Realisasi E-Retribusi Pasar (Sumber: Dinas Perdagangan Kota Solo)

Pengamat ekonomi Unika Soegijapranata Semarang, Prof
Andreas Lako menilai, penerapan transaksi nontunai, khususnya
dalam pembayaran retribusi di pasar tradisional perlu sosialisasi
secara berkala. Pemerintah melalui dinas terkait juga perlu
memberikan pendampingan kepada pedagang.
“Pemerintah harus menyiapkan segala sarana agar pedagang
bisa memperoleh kemudahan. Mereka perlu mendapat
pendampingan, khususnya untuk ibu-ibu atau warga lansia
yang belum paham,” ujar Andreas.
Secara umum, dia mengapresiasi inovasi yang dilakukan
pemerintah. Kebijakan itu memaksa pelaku usaha di pasar
tradisional melaporkan aktivitas ekonomi yang tercermin dari
retribusi yang diberikan.
“Bagus sekali kalau bisa diterapkan secara menyeluruh. Sistem
ini akan mengoptimalkan atau mendongkrak pemasukan
daerah, sekaligus bentuk pengawasan dari pemerintah daerah,”
pungkasnya.

118

Menakar Bank Digital

E-Retribusi, Penambal Kebocoran Anggaran

Karya telah tayang di Suaramerdeka.com, 11 Mei 2022
https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-043375830/digitalisasilangkah-seribu-selamatkan-pasar-tradisional-2-e-retribusi-penambalkebocoran-anggaran
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Perbankan Rebut Nasabah
Hartatik - Suara Merdeka

Seorang pedagang buah di Pasar Gede Kota Solo memperlihatkan kode bayar aplikasi
QRIS pada pembeli yang ingin transaksi nontunai, akhir Maret lalu. Riwayat cashflow
yang tercatat dalam transaksi digital kini menjadi acuan credit scoring bagi perbankan
untuk menyalurkan pembiayaan kredit. (suaramerdeka.com)

SOLO, suaramerdeka.com - Pandemi Covid-19 lebih dari dua
tahun terakhir membuat terpuruk usaha katering yang dijalankan
Yessica Eka Putri (31). Bingung dan pasrah berkecamuk,
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mengingat usaha yang dijalankan warga Kecamatan Jebres Kota
Solo sejak 2015 ini menyasar katering untuk acara-acara kampus.
Sementara kegiatan kampus ditiadakan sementara waktu
karena pandemi. Tabungan semakin terkuras, modal usaha dari
pesanan juga tidak kunjung menghampiri. Ia pun lantas beralih
melayani katering untuk acara rumahan atau acara keluarga.
Berbekal promosi lewat sosial media dan menjadi merchant
aplikasi online food, satu per satu pesanan masuk. Di balik
himpitan, Yessica masih bisa bersyukur, lantaran pandemi
masih menyisakan ruang khususnya bagi pelaku usaha yang
memasarkan produk mereka secara digital dan bisa diakses
online.
“Pesanan banyak yang masuk lewat online,” kata gadis berkaca
mata minus ini.
Yessica kembali merancang strategi agar pelanggan-pelanggan
baru itu tertarik pesan ulang. Meski begitu, gadis manis ini harus
pintar bersiasat untuk mendapatkan “suntikan” modal.
Bak gayung bersambut, Agustus 2021, ia mendapat tawaran
kredit startup millennial dari Bank Jateng. Yessica menerima
tawaran pinjaman bank berplat merah itu lantaran bunga kredit
yang terjangkau, serta jangka waktu angsuran yang cukup
panjang.
“Saya dapat tenor pinjaman cukup panjang, selama tiga tahun.
Jadi bisa menata secara baik untuk pembayaran pinjaman,”
imbuhnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemasaran Bank Jateng Kantor Cabang
Koordinator Surakarta, Zakaria Romadhani mengatakan, kredit
startup millennial merupakan salah satu skim kredit yang
menyasar UMKM dan pedagang pasar millennial.
Rentang usia nasabah antara 21-45 tahun. Mereka bisa
mengajukan plafon pinjaman maksimal Rp 25 juta, dengan
bunga 7% per tahun dan jangka waktu pengembalian paling
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lama tiga tahun. Sedangkan bagi pedagang kolonial, demikian
sebutan Romadhani untuk pedagang di atas usia 45 tahun, Bank
Jateng menawarkan skim kredit melalui Kredit Usaha Rakyat
(KUR).
Batasan plafon pinjaman maksimal sampai Rp 500 juta, dengan
bunga 7% per tahun dan jangka waktu pengembalian paling
lama lima tahun. Dalam melakukan skor kelayakan calon
debitur, lanjutnya, Bank Jateng mulai melirik sistem credit scoring
via digital.
Menurutnya, transaksi yang dilakukan pedagang menggunakan
QRIS, dapat terekam sebagai credit scoring dan mampu
mempermudah akses mereka pada jasa keuangan formal
dengan biaya yang lebih kompetitif. Bank Jateng bisa melihat
dari rekap transaksi e-payment usaha mereka yang nantinya
menjadi referensi dalam memberikan pembiayaan kredit.
“Transaksi e-payment sangat prospek untuk acuan bagi
pedagang yang ingin mendapat bantuan tambahan modal.”
Disinggung berapa signifikansi transaksi e-payment menjadi
acuan dalam credit scoring, Dhoni enggan merinci. Namun 10
persen pedagang dari 44 pasar di Kota Solo sudah menjadi
nasabah Bank Jateng.
“Ada 11 pasar tradisional di Kota Solo yang menjadi mitra kami
sudah menerapkan model transaksi nontunai, baik untuk jual
beli maupun pembayaran e-retribusi. Yang menjadi nasabah
kami tinggal dikalikan 10 persennya,” terang pria yang akrab
disapa Doni ini.
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Salah satu pedagang di Pasar Klewer mendapat hadiah uang dari BNI Kantor Cabang
Surakarta setelah membukukan transaksi nontunai terbanyak dalam program “Awareness
Transaksi QRIS dan Tapcash, pada Februari lalu. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Adapun data dari website Bank Jateng Pusat menyebutkan,
penyaluran kredit se-Jateng pada 2020 tercapai sekitar Rp 17,9
triliun. Dari angka itu, 35% difokuskan untuk pengembangan
UMKM dan pedagang pasar.
Analisa Kredit
Hal senada diungkapkan Pemimpin Cabang BNI KC
Surakarta, Husni Imawan Junaidi soal credit scoring digital.
Transaksi nontunai melalui QRIS menjadi pertimbangan BNI
dalam memberikan credit scoring kepada nasabah yang akan
mengajukan kredit.
“Jumlah transaksi nontunai melalui rekening juga
mengindikasikan perputaran bisnis nasabah. Dan ini tentunya
baik dalam perhitungan analisa kredit,” ungkap Husni.
Pihaknya tidak segan mendorong nasabah dari kalangan
pedagang untuk meningkatkan transaksi nontunai. Salah
satunya melalui program “Awareness Transaksi QRIS dan
Tapcash di Pasar Kadipolo serta Pasar Klewer, pada Februari
lalu. Pedagang yang mampu membukukan transaksi QRIS
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terbanyak mendapatkan apresiasi berupa hadiah uang.
Husni menambahkan, pedagang pasar juga menjadi salah satu
target market BNI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),
termasuk mereka yang telah menerapkan transaksi digital.
Tercatat sejak 2018 hingga saat ini, pihaknya telah menyalurkan
KUR sekitar Rp 2,5 miliar.
Jika dibandingkan dengan populasi pedagang pasar,
menurutnya, nominal penyaluran KUR tersebut memang
masih terbilang kecil. Sebab sebagian besar pedagang sudah
mengajukan pinjaman di bank maupun lembaga keuangan lain.
“KUR hanya bisa diberikan kepada pedagang yang sedang tidak
menikmati fasilitas kredit modal kerja di tempat lain,” terang
Husni.
Ekonom senior Institute for Development of Economic and
Finance (INDEF), Aviliani memandang gap pembiayaan lembaga
jasa keuangan ke masyarakat dan pelaku UMKM masih cukup
tinggi. Oleh karena itu, kata dia, hadirnya penilaian credit scoring
digital melalui inovasi dan peningkatan variasi data penilaian
fintech sangat mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan
ke masyarakat khususnya pada pelaku UMKM, termasuk
pedagang pasar tradisional.
“Credit scoring sudah sangat penting untuk ekspansi keuangan.
Apalagi sekarang sudah era digital, tentu bisa melihat credit
scoring dari perilaku setiap UMKM,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya, hingga saat ini dari 130 juta pekerja
di Indonesia hanya 30% yang bekerja pada sektor formal.
Dengan begitu 70% pekerja informal berpotensi belum tersentuh
pembiayaan lembaga jasa keuangan. Menurutnya, hadirnya
credit scoring bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional di
masyarakat maupun pelaku UMKM.
Seperti diketahui, dengan teknologi, sistem skor kredit yang
dimiliki fintech lending mampu menganalisa profil calon
peminjam secara lebih cepat, efisien, komprehensif, dan
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mengurangi kebiasan data. Hal ini berdampak pada peningkatan
kelayakan kredit sehingga mampu memperluas akses kredit
bagi masyarakat, dengan proses pengajuan kredit yang lebih
mudah dan cepat.

BNI memberikan diskon 10 persen untuk menarik minat pembeli melakukan transaksi
digital (nontunai) menggunakan scan QRIS di Pasar Kadipolo, Kota Solo. (suaramerdeka.
com/Hartatik)

Relaksasi Aturan
Sementara itu, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi
dan UKM, Hanung Harimba Rachman mendorong adanya
digitalisasi dari sisi para penyalur KUR, demi mempercepat
penyaluran kredit untuk pemulihan ekonomi nasional selama
pandemi. Terutama dari sisi penilaian kelayakan kredit para
pelaku UMKM. Cara-cara nonkonvensional perlu ditempuh,
salah satunya lewat kerjasama penyalur KUR dengan
penyelenggara teknologi finansial yang sudah mapan.
“Ke depan kita akan lakukan perbaikan berbentuk relaksasi
aturan, agar credit scoring fintech itu bisa dimanfaatkan untuk
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menilai kelayakan peminjam. Karena credit scoring via digital
sudah semakin akurat dan cepat,” jelas Hanung.
Menurutnya, kecepatan akan menjadi salah satu tantangan
penyaluran KUR konvensional. Oleh sebab itu, pemerintah terus
mendorong adanya kerja sama dengan fintech, e-commerce, atau
ekosistem digital lain. Sebab tidak semua perbankan memiliki
infrastruktur yang cukup memadai untuk mencapai level
terujung dari konsumen.
Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terus mendorong
kolaborasi dengan para pemain di dalam ekosistem digital di
tengah era digitalisasi. Hingga saat ini, bank plat merah ini telah
bermitra dengan 20 platform digital dalam penyaluran kredit
secara digital. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As
Aturridha mengatakan, total penyaluran kredit produktif yang
dilakukan perseroan lewat kolaborasi dengan platform digital
hingga 2021 telah mencapai Rp 520 miliar.
Kolaborasi dengan pemain di ekosistem digital terkemuka
tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi Bank Mandiri
karena seluruh proses yang dilakukan sepenuhnya secara digital.
“Tidak ada tatap muka atau interaksi langsung dengan sales
representative perseroan.”
Kolaborasi Fintech
Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Tony menilai, kolaborasi bank dan fintech di era
digital ini sangat penting. Sebab, keduanya memiliki kekuatan
dan kelemahan masing-masing. Jika digabungkan maka akan
bisa saling menutupi kelemahan yang ada.
Menurutnya, perbankan memiliki kekuatan pada database
nasabah dan memiliki kemampuan mitigasi risiko yang kuat.
Sementara perusahaan fintech memiliki kekuatan pada bidang
teknologi yang mampu memberikan kemudahan dan customer
experience bagi nasabah.
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Kolaborasi itu nantinya juga akan memudahkan bank untuk
menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan kondisi
masyarakat atau generasi muda yang memiliki karakteristik
tersendiri, di mana mereka cenderung lebih memilih produkproduk atau layanan berbasis digital. Pada akhirnya, kolaborasi
itu akan meningkatkan efisiensi dan juga skala ekonomi dari
bank.
Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono mengatakan, BI
terus mendorong agar UMKM masuk ke ranah digital yang akan
membawa banyak manfaat bagi mereka.
“Kami tidak bosan-bosannya mendorong untuk masuk ke
QRIS, karena ini bisa juga digunakan sebagai credit scoring bagi
UMKM,” kata Doni.
UMKM termasuk pedagang pasar, selama ini sulit mendapatkan
bantuan permodalan karena tidak punya jaminan berupa aset.
Kini, lembaga keuangan mengembangkan kolateral dalam
bentuk riwayat cashflow yang dapat tercatat dengan rapi saat
menggunakan QRIS. Sejumlah lembaga keuangan digital seperti
fintech kini telah banyak menggunakan cashflow UMKM sebagai
penilaian kredit calon debitur.
“Dengan QRIS, cashflow mereka bisa terlacak, mereka aktif
atau tidak sehingga bisa jadi pendukung untuk memperoleh
permodalan,” tukasnya.
Karya telah tayang di Suaramerdeka.com, 11 Mei 2022
https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-043376545/digitalisasilangkah-seribu-selamatkan-pasar-3habis-credit-scoring-digital-cerukperbankan-rebut-nasabah
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Herdanang Ahmad Fauzan
Bisnis.com

Halo, nama saya Fauzan. Saya memulai karier sebagai
kontributor lepas untuk Tirto.id pada 2017. Setahun
kemudian, saya bergabung sebagai jurnalis tetap di media
yang sama, dan mendalami isu-isu seputar olahraga, politik
hingga sosial budaya. Ketertarikan besar saya terhadap
pasar modal, korporasi serta peta konglomerasi di Indonesia
lantas membawa saya pindah dan bergabung dengan Bisnis
Indonesia pada awal 2020.
Di sini saya ditempatkan di desk konten premium dan
multimedia hingga awal 2022. Saat ini saya bekerja sebagai
asisten manajer konten. Secara keseluruhan, hingga saat ini
saya menekuni kerja-kerja jurnalistik selama hampir 5 tahun.
Kesan saya mengikuti Banking Editor Masterclass
menyenangkan. Saya mendapat banyak ilmu, perspektif, dan
pengalaman baru.
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Jungkir Balik Investor Ritel
Mencari Cuan di Saham
Bank Digital
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Eko Setiaji cuan besar. Pria berumur 25
tahun ini membeli saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB),
salah satu bank digital seharga Rp14 ribuan per lembar, dan
melepasnya di level Rp20 ribuan.
Sayangnya tidak semua orang, khususnya mereka yang berasal
dari kalangan Generasi Z alias Gen-Z seperti Eko bernasib mujur.
Bagi sebagian lainnya, berinvestasi pada saham bank digital
justru meninggalkan pengalaman buruk.
Berdasarkan survei acak yang dilakukan Bisnis terhadap 85
investor ritel Gen-Z dengan wilayah domisili Jabodetabek, sekitar
73 persen di antaranya mengklaim pernah membeli saham bank
digital dalam setahun terakhir. Namun dari survei yang sama,
mayoritas bercerita bahwa mereka telah menjual sebagian besar
kepemilikan masing- masing dalam keadaan rugi.
Hasan (21) adalah salah satunya. Tergiur dengan prospek cuan
dari saham bank digital, di awal tahun ini dia belanja saham dua
emiten sekaligus.
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“Yang saya beli banyak itu BBYB dan ARTO [PT Bank Jago
Tbk.].”
Hasilnya jauh dari kata menggembirakan. Secara rata-rata,
nilai investasinya terus susut. Hasan pun memutuskan untuk
menjual kepemilikannya, awal April 2022 dalam keadaan rugi
sekitar 15 persen.
ARTO dan BBYB cenderung mengalami penurunan harga
saham secara signifikan sejak awal tahun. Saham ARTO sudah
merosot sekitar 14 persen sejak Januari. Sedangkan saham BBYB
sudah amblas 28,7 persen sejak awal tahun, tepatnya dari posisi
Rp2.630 menjadi Rp1.875 per lembar.
Padahal, pengorbanan dilakukan Hasan untuk membeli saham
kedua bank tersebut tidaklah kecil. Selain berbekal uang dingin
sekitar Rp30 juta, Hasan juga menjual beberapa barang untuk
modal tambahan.
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“Awal tahun [2022] saya jual motor. Soalnya kuliah juga online,
jarang dipakai. Dapat tambahan lagi sekitar Rp24 juta. Pikir
saya, lumayan kalau [nilainya] bisa tambah.”
Kepada Bisnis, Hasan bercerita bahwa keputusannya menjual
motor bukan tanpa dasar. Hasan pertama kali icip-icip investasi
saham di awal 2021, dengan jumlah modal yang jauh lebih kecil.
Saat itu, dia langsung tertarik untuk membeli saham perusahaan
berbagai sektor. Termasuk bank digital, yang disebutnya punya
narasi cerah di kalangan para ‘komentator’ saham.
Hasan juga bercerita kalau dirinya berpartisipasi dalam rights
issue atau aksi galang dana lewat penerbitan saham baru yang
dilakukan sejumlah bank digital sepanjang 2021. Kala itu,
pengalamannya relatif menyenangkan. Hasan sempat cuan besar
setelah melakukan penjualan semua saham bank digitalnya di
akhir 2021.
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“Dari situlah [pengalaman untung], alasan kenapa saya
memutuskan jual motor buat tambah modal. Supaya bisa beli
lagi dalam jumlah lebih besar. Tapi, ternyata memang tidak
seindah bayangan. Saya sudah average down banyak, tapi rugi
malah makin besar. Ya sudah, jual saja.”
Kisah Hasan tidak ubahnya sama dengan pengalaman Nurul

Seseorang beraktivitas di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

(22). Mahasiswi asal Bekasi itu mulanya juga sempat punya cerita
manis ketika cuan dari pembelian saham dan keikutsertaannya
pada rights issue salah satu bank digital, tahun lalu.
Pengalaman itu kemudian bikin Nurul membulatkan tekad
untuk menambah modal di awal 2022. Dimasukkannya uang
Rp50 juta, dari jatah warisan neneknya ke dalam rekening dana
nasabah (RDN) yang telah dia daftarkan di salah satu sekuritas.
“Kemudian saya beli banyak. Seingat saya lebih dari setengah
buat bank-bank kecil itu [bank digital].”
Sejalan dengan apa yang dialami Hasan, pada pertengahan
Maret 2022 modal Nurul khusus di saham-saham bank digital
sudah susut sekitar 20 persen. Dia mencoba berpikir positif dan
melakukan beberapa kali average down.
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“Tapi karena grafiknya turun terus, yang ada ruginya juga
semakin banyak. Akhirnya
ketika portofolio sudah merah [turun nilai] hampir 25 persen,
sudah deh saya nyerah.”
Sebagai konteks, kontribusi investor-investor ritel seperti Nurul
dan Hasan tidak bisa dipandang sebelah mata. Bukan saja dalam
mengerek likuiditas transaksi dan valuasi nilai saham, tetapi
juga dalam hal menambah permodalan bank-bank digital via
rights issue.
Sepanjang 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa
nilai emisi rights issue yang dilakukan emiten-emiten perbankan
mencapai Rp144,4 triliun. Dengan total 21 perusahaan, rights
issue yang dilakukan bank-bank tersebut setara 73,2 persen
total nilai emisi seluruh emiten di pasar modal pada tahun
yang sama (Rp197,28 triliun). Ini belum termasuk rights issue
susulan yang juga dilakukan bank-bank digital seperti PT Bank
Amar Indonesia Tbk. (AMAR) dan PT Allo Bank Indonesia Tbk.
(BBHI) pada awal 2022 ini.
Benar bahwa secara nominal, peran investor pengendali dan
investor strategis dengan kepemilikan di atas 5 persen masih
menjadi yang paling besar. Namun, hal tersebut tidak lantas
mengeliminir pengorbanan dan kepercayaan yang telah
diberikan investor ritel seperti Nurul dan Hasan.
Berdasarkan estimasi Bisnis, dalam setahun terakhir total dana
yang digalang empat emiten bank digital terbesar di BEI (AMAR,
ARTO, BBHI, BBYB) mencapai sekitar Rp16,57 triliun. Dari
jumlah itu, sekitar Rp4,7 triliun atau 29,13 persen di antaranya
bersumber dari kantong-kantong investor publik dengan
kepemilikan di bawah 5 persen. Hasan, Nurul, dan investorinvestor ritel lain ikut urun dana pada kategori ini.
Karenanya, menjadi sebuah ironi tersendiri bila pada akhirnya
investor-investor seperti Nurul dan Hasan justru mengalami
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kerugian materi. Meskipun, kehadiran bank-bank digital
tersebut juga tidak bisa disalahkan.

Menurut Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan
Hendrayana, banyaknya investor ritel Gen-Z yang ‘terjebak’
di tengah daya tarik besar emiten bank digital menandakan
sejumlah kondisi. Satu yang paling mengkhawatirkan adalah
perihal minimnya literasi dan inklusi pasar modal di kalangan
tersebut.
“Saham adalah instrumen yang berisiko, dan biasanya untuk
investasi jangka panjang. Sepertinya pemahaman itu yang
kurang di kalangan investor-investor muda,” kata Wawan.
Minimnya literasi yang dimaksud Wawan, salah satunya,
terlihat dari mudah paniknya investor-investor Gen-Z ketika
melihat nilai portofolionya turun.
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Aksi refleks jual yang dilakukan investor-investor Gen-Z
seperti Nurul dan Hasan mengisyaratkan bahwa mereka belum
sepenuhnya melakukan pengukuran faktor risiko dan target
keuntungan.
“Setiap sektor [saham] tentunya memiliki risiko yang berbeda.
Termasuk bank digital. Penting bagi investor untuk memahami
terlebih dahulu rencana jangka panjang suatu emiten.”
Berdasarkan survei Bisnis terhadap sampel investor Gen-Z di
Jabodetabek, mayoritas (72 persen) dari mereka sebenarnya
mengklaim telah mengerti bagaimana model bisnis bank digital
dan perbedaannya dengan bank konvensional. Jumlah sampel
yang melakukan atau minimal membaca analisis teknikal juga
berada di kisaran 64 persen.
Namun, hanya 39 persen yang mengaku telah melakukan telaah
laporan keuangan perusahaan bank digital sebelum membeli
sahamnya. Jumlah sampel yang telah memiliki gambaran terkait
estimasi hold, target harga, serta rencana divestasinya bahkan
hanya 28 persen.
Pandangan Wawan dan hasil survei tersebut seolah mempertegas
rekapitulasi terakhir yang dilakukan OJK dan BEI.
Jangankan Gen-Z yang mayoritas merupakan ‘pendatang baru’
di bursa, rekapitulasi tersebut menyimpulkan bahwa literasi dan
inklusi keuangan di pasar modal secara keseluruhan pun masih
rendah. Tepatnya pada kisaran 4,9 persen untuk literasi, dan 1,6
persen dari sisi inklusi.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI
Laksono W Widodo, tidak menyanggah. Menurutnya, literasi
dan inklusi keuangan masih jadi tantangan besar di pasar modal.
Terlebih di tengah derasnya arus pertumbuhan investor ritel di
dalam negeri.
“Terutama dibandingkan perbankan yang sudah cukup tinggi,
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literasi dan inklusi keuangan di pasar modal termasuk yang
terendah.”
Laksono mengatakan bahwa BEI bukannya tidak berusaha. Dia
mengklaim bahwa dari tahun ke tahun, program edukasi gratis
yang dilakukan untuk kalangan investor ritel terus meningkat.
Hanya saja, tugas peningkatan literasi ini diakuinya tidak
segampang membalikkan telapak tangan.
“Ini tantangan bersama bagi OJK, regulator dan tentunya
anggota bursa, bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi
pasar saham secara luas.”
Dari pihak OJK, harapan bukannya tidak ada. Di tengah momen
transisi kepengurusan OJK tahun ini, pasar modal diakui sebagai
sisi yang akan paling diprioritaskan oleh para calon petinggi
regulator tersebut.
Calon Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK yang
sebelumnya sempat menjabat bos BEI, Inarno Djajadi, juga telah
berupaya menjanjikan sejumlah program ketika mengikuti fit
and proper test yang dihelat DPR, Kamis (7/4/2022).
OJK sebenarnya telah memiliki 46 kantorutama maupun
regional. Sementara BEI, yang dalam hal ini juga ber telah
memiliki 30 kantor perwakilan dengan 629 galeri investasi.
Namun, kantor-kantor daerah dinilai masih bisa meningkatkan
program-program edukasi kepada investor ritel.
“Saya menawarkan optimalisasi jaringan distribusi untuk
meningkatkan pengembangan [edukasi] pasar modal,” kata
Inarno.
Masalah sudah teridentifikasi, dan ancang-ancang telah
disiapkan. Kini, tinggal waktu yang nantinya menjawab apakah
fenomena jungkir balik yang dialami investor-investor ritel
Gen-Z seperti Nurul dan Hasan masih akan berulang.
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Karya telah tayang di Bisnis.com, 15 April 2022
https://market.bisnis.com/read/20220415/7/1523255/jungkir-balikinvestor-ritel-mencari-cuan-di-saham-bank-digital
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Seberapa Efektif Strategi
‘Bakar Duit’ Emiten Bank
Digital?
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Hadirnya POJK Nomor 12/
POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ibarat gayung
bersambut bagi dunia perbankan. Tidak terkecuali bagi bankbank digital yang sedang membutuhkan tambahan amunisi
untuk ‘bakar duit’, istilah untuk menggambarkan kegiatan
promosi jor-joran.
Pasalnya, regulasi yang mewajibkan modal inti minimal Rp3
triliun hingga Desember 2022 tersebut menjadi landasan bagi
bank dalam negeri untuk lebih berani menggelar aksi galang
dana besar-besaran. Sepanjang 2021 saja misal, nilai emisi rights
issue emiten bank di pasar modal Indonesia menyentuh Rp144,4
triliun.
Bank digital, sebutan untuk bank yang menggelar seluruh
kegiatan dan layanan melalui internet, tidak mau kalah ambil
bagian. Emiten seperti PT Bank Jago Tbk. (ARTO), PT Bank
Neo Commerce Tbk. (BBYB), PT Bank Amar Indonesia Tbk.
(AMAR) hingga PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) ramairamai memompa modal intinya lewat penerbitan saham baru
alias rights issue.
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Agresivitas deretan emiten tersebut melengkapi beberapa
kompetitor lain seperti BCA Digital alias Blu hingga Seabank,
yang juga agresif mempergemuk modal meski tidak melakukan
penggalangan dana publik.

Menurut peneliti ekonomi digital Sigmaphi Gusti Raganata,
peningkatan modal memegang peranan kunci bagi bank digital
untuk merumuskan strateginya.
“Belajar dari bank digital yang telah sukses di negara lain,
dibutuhkan modal yang besar. Terutama untuk keperluan
akuisisi nasabah.”
Namun, Gusti juga menggarisbawahi bahwa tidak semua bank
digital yang mampu menggalang dana besar punya jaminan
sukses.
Strategi pendekatan dan promosi, kekuatan ekosistem, hingga
rencana monetisasi disebutnya sebagai beberapa faktor kunci
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yang akan menentukan seberapa lama suatu bank digital dapat
bertahan.
“Saya rasa tidak semua bank digital akan bertahan dalam jangka
panjang. Kemungkinan nanti juga akan berguguran, dan tinggal
ada beberapa pemain.”
Pernyataan Gusti tersebut mempertegas pandangan ekonom
Center of Reform on Economics (CORE) sekaligus dosen
Perbanas Institute Piter Abdullah. Seiring berjalannya waktu,
Piter menilai akan ada bank digital yang nantinya mundur atau
justru melebur dengan pemain lain.
“Siapa yang jadi pemenang, akan tergantung siapa yang terus
konsisten melakukan inovasi.”
Alarm para pakar itu pula yang kemudian disadari betul oleh
bank-bank digital. Berbekal dana hasil penggalangan modal
jumbo yang telah dikumpulkan, satu per satu pemain mulai
meluncurkan terobosan.
Bank Neo Commerce, misalnya, menjadikan iming-iming bunga
tabungan maksimal 8 persen per tahun sebagai daya tarik utama.
Dibayarkan secara harian, bunga tabungan yang ditawarkan
bank besutan Grup Akulaku tersebut merupakan yang paling
tinggi dibandingkan bank digital lain.
Bank Jago mengambil pendekatan sedikit berbeda. Meski
tidak mematok bunga tabungan sebesar Bank Neo Commerce,
perusahaan racikan Jerry Ng dan Grup Northstar ini menawarkan
kelengkapan ekosistem yang ditopang Grup GoTo. Ekosistem
ini menjadi magnet tersendiri. Sebab, di dalamnya tersedia akses
satu pintu bagi nasabah untuk mengelola aset di platform jenis
lain seperti Gopay, Bibit hingga Stockbit.
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Lain cerita lagi dengan Bank Amar. Perusahaan yang dikelola
oleh Grup Tolaram ini memilih langsung fokus pada penyaluran
kredit secara channeling. Terutama lewat Tunaiku, salah satu
platform pinjaman digital yang sudah dimiliki Grup Tolaram
sejak 2015.
Menariknya, kendati relatif berbeda secara strategi bisnis,
kecenderungan bank-bank digital tersebut untuk mengalokasikan
modal yang mereka kumpulkan masih sebelas dua belas. Bila
dipetakan, sepanjang tahun lalu pembengkakan pengeluaran
terbesar bank-bank digital mengarah pada biaya promosi dan
beban tenaga kerja.
Dari empat emiten bank digital dengan kapitalisasi terbesar
di BEI saat ini, hanya Allo Bank yang cenderung mengalami
stagnasi beban promosi dan tenaga kerja sepanjang 2021.
Namun, patut digarisbawahi jika bank besutan Chairul Tanjung
tersebut relatif masih dalam taraf uji coba platform.
Di sisi lain, tiga nama lain yang sudah mengudara kompak
membukukan pembengkakan yang menonjol.
Pada sisi pengeluaran promosi, misal, Bank Neo Commerce
menjadi yang paling jor- joran. Perseroan memang belum merilis
kinerja tahunan untuk periode 2021. Namun, bila mengacu
laporan publikasi bulanan per akhir November 2021, perseroan
mencatatkan beban promosi tahun berjalan hingga Rp276,1
miliar. Nominal ini mencerminkan pembengkakan 2.700 persen
lebih dibanding pengeluaran promosi perseroan sepanjang 2020
yang berkisar Rp9,7 miliar saja.
Bila dirunut mundur berdasarkan laporan interim kuartal
III/2021, promosi terbesar yang dikeluarkan perusahaan ini ada
pada pagu sponsorship. Per September 2021, Bank Neo sudah
mengucurkan duit Rp126,52 miliar untuk pos tersebut.
Menurut keterangan Head of Corporate Secretary Bank Neo
Commerce Agnes Fibri Triliana, pengeluaran besar perusahaan
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salah satunya adalah untuk kerja sama dengan key opinion leader
(KOL) dan influencer.

“Seperti contoh misal terakhir kami kami ada partnership dengan
Denny Sumargo sebagai brand ambassador, ada Anya Geraldine
juga.”
Namun, dia mengatakan bahwa kampanye-kampanye yang
dilakukan dengan tokoh publik tersebut telah selaras dengan
citra merek BBYB. Dia juga menilai strategi ini cukup efektif,
yang bisa dilihat dari pertumbuhan nasabah BBYB dalam
setahun terakhir.
“Per akhir Desember 2021, kami sudah punya sekitar 13 juta
nasabah terdaftar. Target kami untuk tahun ini bisa mencapai
30 juta nasabah.”
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Karyawan beraktivitas di salah satu kantor cabang Bank Neo Commerce di Jakarta, Rabu
(5/1/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Sebenarnya, tidak mengherankan jika Bank Neo Commerce
mengklaim strategi promosi mereka tergolong sukses. Ini
mengingat jumlah nasabah yang mereka raih memang telah jauh
melampaui kompetitor.
Sebagai pembanding, per akhir Desember 2021 Bank Jago
memiliki sekitar 1,4 juta nasabah. Jumlah ini hanya sekitar 11
persen dari total nasabah Bank Neo Commerce pada periode
yang sama. Rapor pertumbuhan lebih minor juga dibukukan
Bank Amar.
Padahal pengeluaran promosi dan tenaga kerja yang dibukukan
keduanya juga tergolong bengkak besar. Meskipun, secara
persentase peningkatannya tidak semenonjol Bank Neo
Commerce.
Berdasarkan kalkulasi Bisnis, sepanjang 2021 Jago mengalami
pembengkakan promosi 763 persen dan kenaikan beban tenaga
kerja 19 persen. Sementara Amar membukukan pembengkakan
beban promosi 121 persen serta kenaikan beban tenaga kerja 15
persen.
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Menariknya, Jago dan Amar masih tegas menyatakan bahwa
mereka belum kalah saing.
Amar misalnya. Kendati tidak seagresif BBYB, mereka meyakini
bahwa performa bisnis yang sudah konsisten positif akan
menjadi nilai tambah. Dengan modal profitabilitas yang solid,
mereka optimistis bisa bertahan dalam peta persaingan untuk
jangka panjang.
Dan, seiring daya tahan yang tinggi itu, mereka pun yakin kelak
bisa merebut ketertarikan nasabah yang saat ini cenderung
memilih layanan kompetitor.
Presiden Direktur Bank Amar Vishal Tulsian juga
menggarisbawahi jika belum agresifnya perseroan dalam
hal akuisisi nasabah turut dipicu momentum yang belum
mendukung. Menurut Vishal, saat ini masih terlampau sulit bagi
bank digital untuk menarik nasabah dari bank konvensional. Ini
lantaran literasi atau pemahaman masyarakat soal pentingnya
bank digital dinilainya masih rendah.
“Bahkan tidak jarang masyarakat yang tidak memiliki rekening
bank masih belum melihat kegunaan dari membuka rekening
bank,” kata Vishal.
Kendati demikian, Vishal mengisyaratkan bahwa ketika tiba
waktunya, Bank Amar akan bergerak tidak kalah agresif
dibandingkan para kompetitor.
Sinyal senada juga dikirim Jago. Kendati kalah dari sisi
agresivitas, manajemen menilai bahwa kinerja perusahaan pada
tahun lalu justru unggul dari sisi efisiensi. Ini salah satunya
ditunjukkan dengan rapor keuangan Jago yang sudah berbalik
menjadi laba, kendatipun pertumbuhan nasabah berkisar 99
persen (lebih rendah dari BBYB).
“Fokus investasi kami adalah pengembangan teknologi yang
lebih baik. Sehingga muncul produk yang simpel, inovatif dan
kolaboratif,” ujar Direktur Bank Jago Kharim Siregar.
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Mengelaborasi masih timpangnya efektivitas ‘bakar duit’ bankbank digital, Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional
OJK Tony meyakini bahwa dinamika masih akan terus berlanjut.
Tony tidak menampik bahwa saat ini memang belum semua
bank digital berhasil melakukan akuisisi nasabah secara masif.
Meskipun, hampir semua enitas telah bersikap jor-joran dalam
hal melakukan promosi.
“Namun tidak ada pilihan. Bank-bank digital ini memang
awalnya kecil dan belum dikenal. Terlepas dari agresif atau
tidaknya akuisisi nasabah, mereka otomatis harus ada biaya
promosi besar. Belum lagi jika bicara biaya investasi infrastruktur
teknologi,” kata Tony.

Karyawati melayani nasabah di kantor cabang Bank Jago, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Bisnis - Abdurachman

Kendati demikian, Tony berjanji OJK akan terus memperketat
pengawasan.
Berdasarkan penilaian sementara, OJK melihat bahwa
pembengkakan beban yang telah dibukukan oleh bank-bank
digital sepanjang 2021 masih dalam batas wajar. Berkaca pada
kasus bank-bank digital di negara lain yang butuh waktu
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tahunan untuk menjadi laba, Tony juga belum ambil pusing
dengan bottom line atau kinerja bisnis akhir sebagian bank yang
masih rugi.
“Mereka pasti juga sudah ukur kapan akan break even. Jadi,
sebenarnya mereka sudah punya hitung-hitungan.”
Dalam konteks menjaga agar dana yang dihimpun bank dari
aksi korporasi di pasar modal digunakan dengan efektif, Tony
lantas tidak menampik pentingnya kehadiran suatu indikator
pengukuran memang diakuinya perlu.
“Maka dari itu, kami [OJK] sudah rencanakan POJK untuk
mengukur kualitas bank digital. Dalam waktu dekat kami akan
mulai hearing dengan pelaku bank dan kami targetkan tahun ini
selesai,” tandasnya.
Karya telah tayang di Bisnis.com, 16 April 2022
https://market.bisnis.com/read/20220416/192/1523364/seberapaefektif-strategi-bakar-duit-emiten-bank-digital
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Darurat Kebocoran Data
Pribadi di Tengah Semarak
Bank Digital
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Jika bank digital dan orang Indonesia
ibarat jodoh dalam suatu pesta pernikahan, maka sudah pasti
penghulunya adalah pandemi Covid-19.
Betapa tidak, pembatasan sosial yang bikin ruang gerak serba
terbatas telah memicu masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam
arus transaksi digital. Rekapitulasi Bank Indonesia (BI) mencatat
bahwa sepanjang 2021, nilai transaksi ekonomi digital di dalam
negeri menyentuh Rp39.841,4 triliun, atau tumbuh 45,64 persen.
Bank digital, di sisi lain, menjadi salah satu opsi media transaksi
tersebut. Kemudahan pembukaan rekening dan beragam fitur
canggih dalam satu ketukan jari merupakan daya tarik.
Sayangnya, lagi-lagi ibarat jodoh, perjalanan rumah tangga bank
digital dan masyarakat Indonesia bukannya tanpa kendala. Ada
saja batu sandungan yang bermunculan, termasuk perihal isu
keamanan data.
Indonesia, bukan rahasia lagi, merupakan salah satu surga
kebocoran data pribadi. Sepanjang tahun lalu misalnya,
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mencatat ada
setidaknya 43 kasus kebocoran data pribadi dalam skala besar.
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Rekapitulasi Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI)
bahkan lebih ekstrim lagi. Mereka mengklaim bahwa sepanjang
2021, total ada 535 aduan konsumen yang mayoritas berpangkal
pada masalah kebocoran data.
Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, sekitar 51 persen dari total
komoditas aduan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir
terkait dengan sektor finansial digital.
“Misalnya kasus-kasus terkait masalah perbankan, uang digital
hingga pinjol [pinjaman online],” jelasnya.
Selama ini, konsumen kerap jadi kambing hitam karena
minimnya kesadaran dalam risiko penyerahan data pada suatu
layanan digital. Namun, Tulus pun mengakui bahwa masalah
yang lebih besar sebenarnya justru ada pada minimnya jaminan
dari penyedia layanan.
“Hal ini bisa memicu penyalahgunaan data pribadi konsumen,
entah untuk tujuan komersial ataupun yang lain.”
Kekhawatiran Tulus tersebut tentunya relevan. Berdasarkan
survei daring Bisnis terhadap 157 responden acak sepanjang
Maret 2022, mayoritas atau sekitar 53 persen menyatakan
kekhawatiran terbesar mereka untuk mendaftar bank digital
adalah menyoal kebocoran data pribadi.
Kekhawatiran ini jauh melebihi ketakutan terhadap aspek-aspek
lain seperti tingkat kenyamanan, hingga kesederhanaan dan
kematangan fitur.
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Sebenarnya, bank-bank digital bukannya tidak berupaya
menambal risiko kebocoran tersebut.
Bank Neo Commerce misalnya, sejak pertengahan tahun lalu
telah menggandeng perusahaan raksasa sekaliber Tencent
dan Huawei. Komputasi awan dan infrastruktur digital yang
dimiliki kedua raksasa teknologi asal China itu kini menjadi
salah satu penunjang layanan perbankan bank besutan Grup
Akulaku tersebut.
“Kami juga perlu terus mengembangkan teknologi perbankan
kami agar terus dapat mengurangi celah keamanan yang bisa
merugikan nasabah,” kata Direktur Utama BBYB Tjandra
Gunawan.
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Karyawan melayani nasabah di salah satu kantor cabang Bank Neo Commerce di Jakarta,
Jumat (8/10/2021). PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) - Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bank Jago juga mengklaim telah mengambil antisipasi ketat.
Mengandalkan ekosistem sebagai daya tarik utama, bank
rintisan Jerry Ng dan Grup Northstar ini berkata kalau kolaborasi
ekosistemnya selalu dilakukan dengan asesmen ketat.
Jago juga berkali-kali berusaha meyakinkan para nasabah dan
calon nasabah bahwa layanannya sudah memenuhi standar
yang ditetapkan industri perbankan.
“Mitra digital ekosistem tidak akan dapat bekerja dengan kami
maupun sebaliknya bila tingkat keamanan siber berada di level
berbeda,” kata Direktur Utama ARTO Kharim Siregar.
Hanya saja, janji-janji itu sepertinya sudah dianggap terlampau
usang oleh para calon nasabah.
Arum (28), salah satu responden yang mengisi survei Bisnis
misalnya. Karyawan swasta asal Bandung tersebut berkata
bahwa dirinya masih was-was mendaftarkan diri di bank digital,
kendatipun jaminan keamanan sudah digembar-gemborkan.
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Adanya fasilias serba canggih dan kebaruan yang diusung bankbank digital tersebut tidak menyurutkan kecurigaannya.
“Perusahaan ecommerce terbesar di Indonesia aja bisa bocor.
Jadi, terus terang saya sudah tidak percaya.”
Arum sebenarnya tidak sedemikian antipati terhadap layanan
perbankan. Namun, dia berkeyakinan bahwa berpartisipasi
“secukupnya saja” dalam ekosistem digital merupakan mitigasi
risiko paling realistis.
“Saya pikir pakai bank konvensional [non-digital] yang sudah
saya pakai dari dulu juga tidak menyulitkan. Sejauh ini amanaman saja, belum perlu bank digital.”
Kekhawatiran yang sama juga dimiliki Arga (24). Menekuni
pekerjaan di bidang teknologi, Arga mengaku paham betul
risiko yang bisa dia alami bila sembarangan mendaftarkan diri
dalam sebuah platform. Bahkan di lembaga seperti perbankan
yang sudah diawasi regulator sekalipun.
“Kalau saya lebih suka main aman. Seminimal mungkin lah
kalau bisa.”
Menurut Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar,
kekhawatiran yang dialami generasi melek teknologi seperti
Arum dan Arga bukanlah hal berlebihan.
Minimnya kerangka hukum dalam penanganan kasus
kebocoran data pribadi merupakan akar masalah terbesar. Akar
masalah inilah yang kemudian membuat kasus-kasus tidak
terurus dengan baik, yang pada akhirnya justru menumbuhkan
skeptisme di tengah masyarakat.
Karenanya, selama masalah tersebut belum terpecahkan, usahausaha mitigasi yang dilakukan oleh bank digital akan cenderung
dilihat calon nasabah sebagai usaha melukis di atas air.
“Aturan-aturan yang sudah ada saat ini juga belum mengadopsi
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prinsip-prinsip penting dalam perlindungan data pribadi. Ada
pula aspek yang tumpang tindih, sehingga ada ketidakpastian
dalam penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi,”
kata Wahyudi.
Sebagai konteks, pemerintah dan DPR sebenarnya telah
mewacanakan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi (PDP). Namun ironisnya, di tengah arus digitalisasi
perbankan yang semakin cepat, pembahasan beleid ini justru
seperti jalan di tempat.

Doorstop Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Ketua DPR RI usai pembahasan
RUU Perlindungan Data Pribadi (04/02/20) - Dok.Kominfo

Dalam perkembangan terakhir, akar stagnasi pembahasan ada
pada polarisasi pemerintah dan DPR terkait keberadaan lembaga
independen untuk menangani perkara PDP.
Pemerintah menginginkan lembaga tersebut berada di bawah
kementerian, sementara DPR masih berkeyakinan bahwa
lembaga tersebut harus independen.
Terlepas dari pro-kontra di kedua sisi, Peneliti Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menilai
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belum ada semangat positif yang terlihat dalam pembahasan
aturan tersebut.
“[Karena] RUU yang justru penting bagi rakyat, termasuk
perlindungan data pribadi justru tertunda bertahun-tahun.”
Lucius bukannya ingin mengajak berputus asa. Dia menilai
bahwa masih lebih dari mungkin bagi Indonesia untuk
memperbaiki mekanisme perlindungan bagi konsumen digital.
Hanya saja, hal itu dinilainya baru akan bisa terjadi bila DPR dan
pemerintah lebih dulu bersikap dewasa.
Karya telah tayang di Bisnis.com, 16 April 2022
https://finansial.bisnis.com/read/20220416/90/1523384/daruratkebocoran-data-pribadi-di-tengah-semarak-bank-digital
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Lanskap Baru Perbankan
Digital dan Adaptasi Bank
Konvensional
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Laju digitalisasi perbankan yang
diakselerasi kehadiran bank- bank digital bukan saja menjadi
peluang. Bagi bank konvensional, percepatan juga menghadirkan
ujian.
Hadirnya bank digital membuat perebutan kue transaksi digital
makin ketat. Bank-bank yang sudah kadung mapan pun mesti
beradaptasi.
Salah satu yang telah memulai proses transisi adalah Bank
Commonwealth. Pada Mei 2021, bank dengan modal inti Rp3,28
triliun tersebut telah meluncurkan platform Commbank Mobile
yang memungkinkan calon nasabah melakukan pembukaan
rekening secara onboarding, alias tanpa perlu ke kantor cabang.
Menurut Head of Marketing, Branding and Digital Products Bank
Commonwealth Lia Rosmalia, kontribusi Commbank Mobile
terhadap penambahan jumlah nasabah Bank Commonwealth
sepanjang 2021 tergolong signifikan. Seiring peluncuran aplikasi
tersebut, transaksi digital yang dilakukan nasabah juga telah
bertumbuh lebih dari 300 persen.
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“Nyaris seluruh transaksi nasabah kami saat ini juga dilakukan
secara digital. Aktivitas di kantor cabang tetap ada, tetapi
cenderung hanya transaksi-transaksi besar,” kata Lia.
Bank Commonwealth bukan satu-satunya. Nama-nama bank
big caps dalam negeri seperti BCA, Mandiri, hingga BNI juga
telah meluncurkan fitur serupa.
Seperti halnya Commonwealth, bank-bank konvensional
tersebut pun mengalami fenomena lonjakan transaksi digital.
Tren inilah yang pada akhirnya membuat bank- bank jumbo
tidak punya opsi selain melanjutkan adaptasinya.
Sebagai gambaran, total transaksi digital nasabah BCA pada
2021 tumbuh 42 persen. Transaksi yang terjadi lewat platform
m-banking M-BCA bahkan membukukan pertumbuhan 60
persen secara year on year (yoy).
BNI, lewat BNI Mobile Banking, mencatatkan pertumbuhan
transaksi 43 persen pada 2021. Sementara Mandiri dan BRI, lewat
platform Livin dan Brimo, mengalami peningkatan transaksi
nasabah secara digital hingga 40 persen dan 56 persen.
“Kami akan terus berkomitmen menciptakan solusi digital yang
relevan untuk ekosistem atau nasabah secara individu,” kata
Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Agra M Nugraha.
Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE)
Indonesia dan dosen Perbanas Institute Piter Abdullah
Redjalam, lomba digitalisasi yang dilakukan bank konvensional
merupakan sinyal adanya sebuah saturasi. Dia meyakini
bahwa seiring berjalannya waktu, pada akhirnya bank-bank
konvensional tersebut akan menjadi bank digital juga.
Perubahan teknologi sudah tidak lagi linier, melainkan
eksponensial. Apalagi, seiring berjalannya waktu gaya hidup
masyarakat akan semakin digital.

158

Menakar Bank Digital

Lanskap Baru Perbankan Digital dan Adaptasi Bank Konvensional

Pegawai beraktivitas di salah satu cabang digital Bank Mandiri di Jakarta, Kamis
(23/12/2021). - Bisnis/Arief Hermawan P

“Bank tidak punya pilihan selain mengikutinya.”
Piter melihat perubahan tersebut akan terjadi dalam beberapa
babak.
Dalam babak pertama yang akan berlangsung hingga 3-4 tahun
ke depan misal, dia meyakini persaingan ketat akan terus terjadi.
Bank digital dan bank konvensional masih akan saling adu
kekuatan untuk memperebutkan pasar yang ada sesuai segmen
masing- masing.
Baru setelahnya, setidaknya hingga 2030, Piter memproyeksi
bank-bank yang lelah dan tidak mampu bertarung lagi bakal
berguguran.
Pandangan tersebut juga diamini peneliti ekonomi senior Jerry
Marmen. Menurut Jerry, suka dan disadari atau tidak, pada
akhirnya menjadi bank digital merupakan suatu konsekuensi
logis. Pada dasarnya Jerry menilai bahwa di masa depan
sekalipun, keberadaan bank yang memberikan layanan fisik
masih diperlukan.
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“Tetapi jika bicara realistis, peluang yang terbesar ada di sana
[ekosistem digital] dan sebagian besar tentu akan mengarah ke
sana.”
Namun, keniscayaan menjadi digital seperti yang dimaksud
Piter dan Jerry bukannya tanpa risiko.
Dalam risetnya pada medio 2020, Organisation for Economics
Cooperation and Development (OECD) bahkan mengatakan
kalau bank-bank besar memiliki potensi risiko yang lebih
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menantang dibanding para pendatang baru.
Hal ini dikarenakan bank konvensional lazimnya sudah
kadung memiliki aset dan sumber daya yang besar. Studi yang
dilakukan OECD mengatakan kalau dalam suatu usaha godigital, jumlah aset selalu berbanding lurus dengan besaran
risiko dan pengorbanan.
“Ini karena mereka harus melakukan banyak pembaruan
platform teknologi, mengurangi kantor cabang, dan harus
berjuang menerapkan standar prosedur baru untuk melawan
para pendatang,” jelas Tim OECD dalam riset setebal 50 halaman
tersebut.
Dalam kesimpulan risetnya, Tim OECD memproyeksi bank
digital pendatang akan semakin banyak didukung perusahaan
fintek dan teknologi raksasa. Faktor ini pula yang kemudian
diyakini akan makin mempersulit tugas bank konvensional.
Selain pengalaman dan pemahaman teknologi yang lebih,
keberadaan fintek dan entitas teknologi tersebut menjadi nilai
tambah bagi pendatang. Sebab, rata-rata fintek dan entitas
teknologi ini sudah memiliki bekal big data pengguna. Dengan
keunggulan data tersebut, upaya akuisisi nasabah baru akan
lebih mudah.
“Kehadiran perusahaan teknologi [sebagai pemilik bank]
akan membuat mereka naik menjadi gatekeeper dengan data
yang superior. Bila ini terjadi, mungkin saja kelak bank-bank
konvensional hanya akan menjadi penjual produk di dalam
ekosistem yang tidak bisa mereka kontrol sendiri,” imbuh
OECD.
Menyikapi tantangan-tantangan di atas, sejauh ini hampir semua
bank konvensional sedang berancang-ancang.
Bank Commonwealth, misalnya, meyakini bahwa mereka masih
mampu mengimbangi keunggulan teknologi bank digital.
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Sementara terkait sumber daya, Commonwealth cukup pede
mereka juga bisa beradaptasi tanpa melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK).
“Digitalisasi bukan berarti mengurangi SDM yang ada. Tetapi
melakukan pergeseran peran,” ujar Presiden Direktur Bank
Commonwealth Lauren Sulistiawati.
Pergeseran yang dimaksud Lauren adalah melakukan
transformasi tugas. Dalam artian, alokasi sebagian sumber daya
terkait kerja-kerja transaksi fisik bisa dialihkan untuk menopang
kerja-kerja digital.
Bukan berarti realisasinya bisa dikatakan mudah. Lauren
mengakui bahwa tantangan terbesar perusahaannya adalah
dalam hal berebut talenta perbankan digital yang minim.
“Kami juga melihat bahwa jumlah talenta akan semakin minim.
Karena itu sistem rekrutmen kami pun terus disesuaikan.”
Antisipasi strategi juga sedang digodok BRI. Sebagai bank
dengan jumlah aset terbesar di Indonesia, BRI mengklaim bahwa
mereka menyadari tantangannya dalam digitalisasi lebih berat.
Karenanya, perseroan memilih untuk mengimbangi bank-bank
mini pendatang baru lewat anak usahanya yakni Bank Raya.
Dengan jumlah aset dan sumber daya relatif minim, Direktur
Utama BRI Sunarso meyakini Bank Raya akan bisa jadi tulang
punggung perseroan di masa depan dalam hal adu terobosan
melawan bank digital.
“Khusus Bank Raya kami ubah bisnis modelnya. Diharapkan
bisa menciptakan nilai baru, dan akan didukung induk [BRI]
yang masih punya cabang konvensional.”
Taktik yang dijalankan BRI ini sebenarnya relatif mirip dengan
bank jumbo lain seperti BCA dan BNI.
BCA belakangan menggodok sebuah entitas baru bernama
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BCA Digital alias Blu, yang merupakan reinkarnasi atas akuisisi
terhadap Bank Royal. Sementara BNI sedang dalam proses
akuisisi Bank Mayora, yang rencananya juga akan disulap
menjadi entitas anak berbentuk bank digital.
Untuk saat ini, belum ada jaminan apakah usaha beradaptasi
yang dilakukan bank-bank konvensional tersebut akan berbuah
positif. Yang jelas, langkah-langkah ini sekali lagi menjadi bukti
bahwa lanskap perbankan Indonesia sedang berubah menuju
bentuk baru.
Karya telah tayang di Bisnis.com, 16 April 2022
https://finansial.bisnis.com/read/20220416/90/1523429/lanskap-baruperbankan-digital-dan-adaptasi-bank-konvensional
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Heri Aprizal

RakyatBengkulu.com

Saya bekerja sebagai jurnalis Harian Rakyat Bengkulu sejak
2008. Kemudian pada 2014-2019 menjadi redaktur di Harian
Rakyat Bengkulu untuk halaman metropolis, ekonomi dan
bisnis, pendidikan, gaya hidup, anak dan remaja.
Lalu pada tahun 2019-2021 seiring dengan pengembangan
perusahaan, saya pindah ke media online rakyatbengkulu.
com sebagai koordinator sekaligus redaktur. Tahun 2021
hingga saat ini menempati posisi sebagai Pemimpin Redaksi
di Rakyatbengkulu.com.
Saat ini saya tergabung di Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Bengkulu sebagai Koordinator Bidang Komunikasi dan Data.
Sejumlah training pernah saya ikuti diantaranya: Google News
Initiative Training Network (2019), Workshop Jurnalisme
Data (2019), Workshop Mobile Journalism (2019), dan Health
and Nutrition Journalist Workshop. Sejumlah fellowship juga
saya dapatkan, seperti Meliput Isu Jaminan Sosial Nasional di
Masa Pandemi Covid-19 dan diterbitkan buku Jalan Panjang
Menuju Sejahtera (November 2020), Beasiswa Data Journalism
Recipe: Workshop Literasi Data (Oktober 2021), serta Banking
Editors Master Class Batch 3 (Februari 2022).
Terima kasih sudah diberi kesempatan menjadi bagian dari
Banking Editors Masterclass Batch 3 ini. Sungguh pengalaman
yang luar biasa bisa mendapatkan ilmu mengenai isu ekonomi
terutama perbankan digital. Bisa bertemu mentor-mentor
hebat membuat saya makin termotivasi untuk terus belajar
seputar isu ekonomi, khususnya perbankan.
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Ketimpangan Digitalisasi,
Lebih 80 Desa di Bengkulu
Tak Tersentuh Jaringan
Internet
Heri Aprizal - RakyatBengkulu.com

Akses internet yang memadai di Provinsi Bengkulu masih terpusat di Kota Bengkulu,
sementara di 8 kabupaten masih memiliki kawasan yang sama sekali tak tersentuh
jaringan internet alias blank spot. (Foto: Dok/rakyatbengkulu.com)

BENGKULU, rakyatbengkulu.com – Meski terjadi percepatan
adaptasi penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19, di
sisi lain akses teknologi di Bengkulu belum merata. Bahkan akses
terhadap internet di beberapa wilayah Bengkulu merupakan
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kemewahan. Hal itu menyebabkan adaptasi layanan perbankan
digital menjadi terbatas.
“Jangankan untuk akses perbankan digital, untuk video call saja
jaringan masih sangat parah,” keluh Sasdianto, warga Desa
Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu
Tengah.
Sasdianto membuka usaha penjualan beras dusun alias beras
hasil panen petani sawah masyarakat setempat. Diakuinya,
sulitnya mengakses layanan internet kerap menjadi kendala
bagi pelaku usaha seperti dirinya.
“Padahal ingin sekali memperluas pasar hingga ke luar daerah,
tapi di sini jaringan payah,” tukasnya.
Kabupaten Bengkulu Tengah bukan satu-satunya kawasan
yang sulit diakses jaringan internet. Terdapat lebih dari 80 desa
yang tersebar di 50 kecamatan di Provinsi Bengkulu yang tak
tersentuh jaringan internet.
Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten, 1 kota, 128 kecamatan,
172 kelurahan, dan 1.341 desa. Artinya 30,06 persen kecamatan
dan 5,96 persen dari seluruh desa di Provinsi Bengkulu masih
memiliki area blank spot internet.
Padahal perkembangan teknologi atau digitalisasi di desa dapat
membuat masyarakat pedesaan lebih terhubung dengan dunia
global.
Digitalisasi tersebut dapat terwujud dalam penggunaan internet
yang semakin besar di masyarakat perdesaan. Sayangnya,
akses internet di Bengkulu masih cukup timpang antara daerah
perkotaan dan pedesaan.
Dari 9 kabupaten dan 1 kota, sebanyak 8 kabupaten di Provinsi
Bengkulu masih memiliki kawasan yang sama sekali tak
tersentuh jaringan internet alias blank spot. Yakni Kabupaten
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Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong,
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong,
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta
Kabupaten Kaur.
Artinya hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang saja
yang memiliki akses internet memadai. Padahal, akses terhadap
informasi dan komunikasi yang merata, akan berkontribusi
penting pada kemajuan ekonomi di Bengkulu.
Berikut desa di Provinsi Bengkulu yang mengalami blank spot
yaitu di Kabupaten Seluma seperti di Desa Talang Empat, Desa
Talang Beringin, Desa Air Keruh, Desa Talang Durian, Desa
Kayu Elang, Desa Gunung Megang dan Desa Mekar Sari Mukti.
Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Air Tenam.

Peta 1: Blank Spot Internet Area Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Link
Google Earth klik di sini.

Kabupaten Lebong di Desa Tik Sirong, Desa Ketenong 1, Desa
Ketenong 2, Desa Ketenong Jaya, Desa Sebelat Ulu, Desa Sungai
Lisai, Desa Air Kopras, Desa Air Putih, Desa Pal 5, Desa Tambang
Saweak.
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Peta 2: Blank Spot Internet Area Kabupaten Lebong. Link Google Earth klik di sini.

Kabupaten Bengkulu Utara di Desa Talang Ginting, Desa
Talang Baru Ginting, Desa Bangun Karya, Desa Tanjung Sari,
Desa Tanjung Harapan, Desa Pagardin, Desa Napal Putih, Desa
Lebong Tandai, Desa Retes dan Desa Meok.

Peta 3: Blank Spot Internet Area Kabupaten Bengkulu Utara. Link Google Earth klik
di sini.

Kemudian Kabupaten Rejang Lebong di Desa Periang, Desa
Balai Buntar, Desa Lubuk Tanjung, Desa Lubuk Belimbing 2,
Desa Lubuk Bingin Baru, Desa Suka Karya, Desa Tanjung Gelang
dan Desa Kota Padang Baru.
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Peta 4: Blank Spot Internet Area Kabupaten Rejang Lebong. Link Google Earth klik
di sini.

Kabupaten Mukomuko di Desa Lubuk Cabau, Desa Sidodadi,
Desa Talang Baru, Desa Gajah Makmur, Desa Air Merah, Desa
Talang Rio dan Desa Bukit Harapan.

Peta 5: Blank Spot Internet Area Kabupaten Mukomuko. Link Google Earth klik
di sini.

Selanjutnya Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Susup, Desa
Komering, Desa Renah Kandis, Desa Karang Are, Desa Tumbuk,
Desa Arga Indah I, Desa Linggar Galing, Desa Paku Haji, Desa
Talang Donok, Desa Sekayun Ilir, Desa Sekayun Mudik, Desa
Bukit, Desa Pagar Gunung, Desa Durian Demang dan Desa Kota
Niur.
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Peta 6: Blank Spot Internet Area Kabupaten Bengkulu Tengah. Link Google Earth klik
di sini.

Kabupaten Kaur di Desa Talang Besar, Desa Talang Jawi I,
Desa Talang Jawi II, Desa Air Kering I, Desa Air Kering II, Desa
Gunung Kayu, Desa Talang Padang, Desa Ulak Agung, Desa
Lawang Agung, Desa Tanjung Kurung.
Desa Suka Menanti, Desa Sinar Bulan, Desa Tanjung Bunian,
Desa Senak, Desa Datar Lebar 1 & 2, Desa Pengurung, Desa
Pinang Jawa 1 & 2, Desa Gunung Terang, Desa Talang Padang,
Desa Gunung Megang, Desa Kepahyang.
Desa Babat, Desa Tanjung Agung, Desa Sumber Harapan,
Desa Air Pahlawan, Desa Pasar Jumat, Desa Tri Jaya, Desa
Penyandingan, Desa Tanjung Aur dan Desa Sinar Mulya.

Peta 7: Blank Spot Internet Area Kabupaten Kaur. Link Google Earth klik di sini.
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Ketimpangan tersebut harus terus dipangkas agar terwujudnya
digitalisasi yang merata pada seluruh lapisan masyarakat.
Digitalisasi di desa menjadi salah satu langkah awal untuk
mewujudkan desa yang mandiri agar dapat beradaptasi pada
persaingan di era globalisasi.
Pengawas Junior Unit Implementasi Kebijakan Sistem
Pembayaran dan Pengawasan SP-PUR Bank Indonesia (BI)
Provinsi Bengkulu, Faishal Ahmad Farrosi mengatakan,
ketimpangan digitalisasi tersebut akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi.
“Memang pasti ada dampak secara ekonomi, transaksi non
tunai itu secara langsung dan tidak langsung bisa mendorong
transaksi keuangan sehingga mendorong ekonomi juga pada
akhirnya,” katanya.
Hanya saja, lanjutnya, saat ini karena ada keterbatasan
infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi itu bervariasi.
Pada daerah yang infrastrukturnya lebih bagus bisa
mendapatkan manfaat transaksi non tunai secara maksimal,
sehingga pertumbuhan ekonominya juga lebih maksimal.
“Cuma ya bertahap, pemerintah pun sudah sadar akan
pentingnya infrastruktur, pentingnya digitalisasi. Salah satunya
didorong oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi di
daerah, sehingga memang sudah dibentuk Satgas Digitalisasi di
daerah untuk mengatasi hal tersebut,” terangnya.
Sayangnya, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu belum dapat
memaparkan secara rinci perbandingan pertumbuhan ekonomi
di daerah dengan infrastruktur yang memadai dan daerah yang
masih minim infrastrukturnya.
“Itu masih riset internal kami, digitalisasi ini relatif baru. Baru
mulai tahun 2020 jadi fokus pemerintah, sehingga datanya masih
minim. Seberapa besar ketimpangannya juga masih dalam riset
dan pengawasan kita,” imbuhnya.
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Namun, lanjutnya, sejauh ini arahnya semakin tinggi indeks
elektronifikasi transaksi Pemda maka tingkat Pendapatan Asli
Daerah (PAD) juga bisa lebih baik. “Cuma untuk formalnya
masih kita kaji terus,” ujarnya.
Indeks elektronifikasi transaksi Pemda menunjukkan tingkat
kesiapan Pemda terhadap digitalisasi. Diukur dari penggunaan
transaksi non tunai, realisasi non tunai, hingga aspek lingkungan
strategisnya.
Desa Digital

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berkomitmen mengatasi ketimpangan digitalisasi
dengan menjajaki kerja sama antara Pemprov Bengkulu dengan APJII dan Tim
Percepatan Implementasi Warkop Digital Bengkulu. (Foto: Dok/rakyatbengkulu.
com)

Dihadapkan pada masalah jaringan internet yang masih belum
merata, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, dia
berkomitmen untuk mengatasi kendala ini. Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Bengkulu juga mulai menjajaki kerja sama dengan
dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Sebagai langkah awal bersama APJII, Pemprov Bengkulu segera
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merealisasikan program tersebut salah satunya Taman Budaya
District Internet Exchange.
“Sehingga ada pusat untuk pendistribusian internet dan para
pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua, sehingga
lebih kompetitif, lebih murah, layanannya bisa lebih baik,” kata
Rohidin.
Dia menjelaskan, untuk menghilangkan blank spot, termasuk
low signal, jelas akan semakin maksimal dan kompetitif dengan
kerja sama APJII tersebut. Ini untuk langkah awal program
strategis Gubernur Bengkulu optimalkan infrastruktur digital
mulai dijajaki APJII.
Dengan adanya Taman Budaya District Internet Exchange,
nantinya diharapkan ada pusat untuk pendistribusian internet
dan para pelaku penyedia jasa internet tidak cuma satu atau dua
namun lebih kompetitif, lebih murah serta layanannya bisa lebih
baik.
Menurutnya, percepatan implementasi pelaksanaan desa digital,
dengan mengerahkan potensi yang ada, mulai dari SDM hingga
anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Salah satunya dengan
mempercepat implementasi program desa digital tersebut.
“Ada 3 langkah awal yang kita lakukan. Pertama kerja sama
dengan APJII, kedua dengan break down agar di seluruh
kecamatan nanti juga terkoneksi dengan jaringan internet
sehingga masyarakat tidak harus pakai kuota kalau sudah ada
jaringan di wilayah itu,” jelas Rohidin.
Selain itu, bisa lebih murah bahkan bisa menjadi salah satu
produk bisnis BUMD. Nanti realnya akan dibuat minimum satu
Kecamatan satu Desa untuk pilot projects terkait dengan Warung
Kopi Digital.
Kemudian langkah ketiga, dengan melakukan perekrutan Cyber
Academy. Pada program ini akan dilatih minimum 10 pemuda
desa yang memahami dunia perinternetan sehingga ia bisa
mengoperasikannya.
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“Kalau ketiganya dikombinasikan dan berjalan ini akan
mengakselerasi betul gerak ekonomi berbasis digital di setiap
desa di Bengkulu,” jelasnya.
Karya telah tayang di rakyatbengkulu.com, 18 April 2022
https://rakyatbengkulu.com/2022/04/18/ketimpangan-digitalisasilebih-80-desa-di-bengkulu-tak-tersentuh-jaringan-internet/
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Mampukah Bank
Digital Menjadi Solusi
Pengembangan UMKM di
Bengkulu?
Heri Aprizal - RakyatBengkulu.com

Pedagang ikan kering di Jalan Pariwisata Pasar Pantai Malabero, Kota Bengkulu, Devi
Suriani (39), mengaku tak berani menggunakan layanan perbankan digital. Dia lebih
memilih meminjam uang pada koperasi keliling. (Foto: Heri Aprizal/rakyatbengkulu.
com)

Akses internet yang belum memadai serta minimnya literasi keuangan
membuat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Bengkulu sulit beradaptasi dengan layanan perbankan digital. Bank
digital belum menjadi solusi pengembangan UMKM di Bengkulu.
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BENGKULU, rakyatbengkulu.com – “Saya tidak berani
gunakan layanan digital,” ungkap Devi Suriani (39) saat memulai
perbincangan. Devi adalah pemilik Pondok Ikan Kering Lautan
Biru di Jalan Pariwisata Pasar Pantai Malabero, Kota Bengkulu.
Sebagai masyarakat pesisir, berjualan ikan kering banyak dilakoni
masyarakat setempat. Salah satunya usaha yang dijalankan Devi
sejak 2013 lalu. Diakui Devi modal awalnya membuka usaha
sebesar Rp 5 juta yang dia dapat dari menggadaikan BPKB
sepeda motor miliknya ke salah satu leasing.
Dia berpikir hanya itu cara yang bisa dilakukannya untuk
mendapatkan modal. Seiring perjalanan usahanya, dia pun
mulai berani menambah modal dengan meminjam Kredit Usaha
Rakyat (KUR) di BRI sebesar Rp 50 juta.
“Sempat pinjam KUR, tapi modal tidak kembali karena pandemi.
Selama dua tahun penjualan anjlok,” keluhnya.
Kini dia kembali menambah modal. Bank digital menjadi
alternatif sumber pendanaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) seperti Devi untuk mengatasi masalah
dalam hal pengembangan usaha. Namun meski mudah diakses
secara online, tampaknya bank digital belum cukup menarik
bagi Devi.
Pilihan Devi justru jatuh pada koperasi keliling. Dia mengajukan
pinjaman sebesar Rp 1,5 juta pada koperasi keliling tersebut.
“Kadang pinjam teman juga. Kalau gunakan layanan digital
saya tidak berani,” katanya.
Diakui Devi, selama pandemi Covid-19 penjualan ikan kering
tidak begitu baik. Meski demikian, saat ini penjualan sudah
berangsur membaik. “Kini sudah meningkat 70 persen. Ratarata setiap hari bisa dapat jual beli Rp 1 juta di hari biasa. Kalau
Sabtu-Minggu hampir Rp 2 juta,” jelas Devi.
Lebih dari 10 jenis ikan kering dijual Devi, seperti geleberan,
beledang, teri nasi, dencis rebus dan lainnya. Termasuk udang
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rebon dan cumi kering. Ikan kering tersebut merupakan hasil
tangkapan suaminya melaut.
Sementara untuk pemasaran, Devi tidak menjualnya secara
online. Namun diakui Devi ada beberapa pesanan datang dari
luar Kota Bengkulu, seperti Palembang, Riau, Lampung, dan
Jambi. Sekali kirim pesanan bisa mencapai Rp 3 juta untuk
berbagai jenis ikan.
“Pembayaran transfer dulu baru barang dikirim, biasanya yang
pesan itu untuk dijual lagi. Tapi kalau sekarang saya stop dulu
karena stok juga lagi sedikit,” ujarnya.
Di Bengkulu pelaku UMKM juga masih sulit mengakses
beragam layanan permodalan usaha secara online. Sejumlah
kendala masih dihadapi, seperti sulitnya akses internet di
beberapa wilayah, terutama luar Kota Bengkulu. Selain itu,
minimnya literasi keuangan juga masih dihadapi pelaku UMKM
di Bengkulu.

Pemasaran olahan gurita kering di Desa Linau, Kabupaten Kaur masih dilakukan
secara manual dengan memajang di depan rumah masing-masing penjual. (Foto: Dok/
rakyatbengkulu.com)
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Julianto, salah satu pengusaha produk gurita olahan kering di
Desa Linau, Kabupaten Kaur. Bergelut dengan dunia usaha
membuatnya mulai berpikir untuk mengenalkan produk
olahannya hingga ke luar daerah.
Terletak di wilayah pesisir dengan memiliki potensi hasil laut
yang kaya, Kabupaten Kaur dikenal dengan daerah penghasil
gurita yang dibuat dengan menjadi berbagai macam olahan.
Mulai dari olahan basah, menjadi gulai gurita, pindang gurita,
sate gurita, hingga menjadi olahan kering, keripik gurita dan
gurita kering yang sering dicari pengunjung yang sekedar lewat
atau memang berlibur di Kabupaten Kaur.
“Target pasar kami memang wisatawan. Tapi untuk promosi
akses internet yang tak memadai menjadi masalah,” katanya.
Diakuinya, di tengah gembar gembor desa wisata maupun desa
digital ia bersama pelaku usaha lain hanya bisa gigit jari. “Daerah
lain sudah kenal E-Commerce, kami buat posting jualan di media
sosial saja harus mutar-mutar cari signal,” ungkap Julianto.
Julianto mengatakan, untuk bahan baku gurita olahan ini
didapat dari nelayan tradisional setempat dengan harga basah
Rp 70 ribu per kilogram. Bila dikalkulasikan, kebutuhan gurita
basah selama satu minggu sebanyak kurang lebih 50 kilogram.
Gurita tersebut kemudian diolah menjadi gurita kering dan
keripik gurita.
”Untuk gurita kering kami jual dengan harga Rp 100 ribu per
kilogram, sedangkan keripik gurita dengan harga Rp 40 ribu per
kemasan 250 gram, dengan dua varian rasa pedas asin,” katanya.
Julianto mengaku saat ini pemasaran yang dilakukan kebanyakan
pengusaha pengolah gurita masih memasarkan secara manual
saja. Yakni dengan memajang di depan rumah masing-masing.
Khusus untuk keripik gurita dititipkan ke beberapa tempat
penjualan oleh-oleh di Kabupaten Kaur.
“Kami sebagai pengusaha kecil olahan gurita berharap, bisa
dibantu dan difasilitasi dalam pengembangan usaha, baik
produksi dan pemasaran,” harapnya.
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Karya telah tayang di rakyatbengkulu.com, 18 April 2022
https://rakyatbengkulu.com/2022/04/18/mampukah-bank-digitalmenjadi-solusi-pengembangan-umkm-di-bengkulu/
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Ekonomi Digital di
Bengkulu Tumbuh, Warga
Tetap Butuh Kartu
Heri Aprizal - RakyatBengkulu.com

Salah satu pilihan masyarakat Kota Bengkulu dalam melakukan transaksi perbankan
yakni dengan memanfaatkan layanan ATM Drive Thru. (Foto: Heri Aprizal/
rakyatbengkulu.com)

BENGKULU, rakyatbengkulu.com – Transformasi digital
perbankan mengalami percepatan di tengah pandemi Covid-19.
Pembatasan aktivitas fisik membuat masyarakat perlahan
beralih pada penerapan ekonomi digital. Digitalisasi ini turut
berdampak pada pola transaksi masyarakat.
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Tren transformasi digital yang semakin menguat berimbas pada
berkurangnya transaksi menggunakan kliring warkat debet di
triwulan IV 2021 di Provinsi Bengkulu. Data Bank Indonesia
Provinsi Bengkulu mencatat secara nominal, nilai transaksi
SKNBI pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 2,07%
(qtq) dari Rp279 miliar pada triwulan III menjadi Rp273 miliar
pada periode triwulan laporan.
Tercatat penggunaan kliring warkat debet pada triwulan IV
sebanyak 6.075 lembar. Penggunaan kliring warkat debet pada
triwulan ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan
dibanding kuartal sebelumnya yang mencatat penggunaan
sebanyak 6.000 lembar.
“Meskipun penyelesaian transaksi dilakukan secara non tunai,
transaksi kliring warkat debet membutuhkan penyerahan fisik
bilyet atau giro sehingga penggunanya masih terbatas di masa
pandemi ini,” ungkap Pengawas Junior Unit Implementasi
Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP-PUR Bank
Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Faishal Ahmad Farrosi.
Disebutkan, transaksi fisik di perbankan cenderung mengalami
penurunan. Hal ini terlihat dari indikator data transaksi kliring
cek atau giro jumlahnya sudah sangat minim. “Itu dari satu
indikator tersebut sudah rendah,” imbuhnya.
Menurut Faishal, transaksi non tunai di Bengkulu memang
terlihat meningkat. Kecenderungannya positif untuk transaksi
non tunai. Selain itu transaksi non tunai lainnya seperti uang
elektronik juga meningkat. Transaksi QRIS pun meningkat.
“Karena kemarin pandemi permintaan uang tunai di masyarakat
juga berkurang, akhirnya permintaan non tunai meningkat,”
bebernya.
Bank Indonesia pun terus mendorong masyarakat untuk
memanfaatkan pembayaran non tunai. Melalui, QRIS,
uang elektronik, B-FAST, dan digital banking yang dapat
meminimalisir kontak fisik dalam bertransaksi.
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Program QRIS 12 juta merchant dan kegiatan kampanye uang
elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem
pembayaran mendorong pengguna uang elektronik di Provinsi
Bengkulu mencapai 374.243 akun.
Pengguna akun uang elektronik mengalami pertumbuhan
di sepanjang tahun 2021 ditutup dengan pertumbuhan
sebesar 9,89% pada triwulan IV 2021. Dana floating atau dana
yang tersimpan dalam uang elektronik masih menunjukkan
pertumbuhan yang sehat dari Rp12,1 miliar menjadi Rp14,5
miliar (19,47% qtq).
Perkembangan transaksi non tunai di Provinsi Bengkulu
juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tercermin dari
meningkatnya jumlah penggunaan QRIS yang mencapai 82.652
merchant hingga April 2022, atau tumbuh sebesar 108 persen
(yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini selaras dengan meningkatnya kebutuhan
dan kesadaran masyarakat dalam memanfaat pembayaran non
tunai melalui QRIS, terutama saat diberlakukannya pembatasan
kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19,” katanya.
Bank Indonesia, lanjutnya, juga terus mendorong penggunaan
transaksi non tunai pada pandemi Covid-19. Caranya dengan
mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang
inklusif dan efisien.
Seperti, meningkatkan limit transaksi QRIS yang semula Rp5
juta menjadi Rp10 juta, berlaku sejak 1 Maret 2022. Kemudian,
menurunkan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk
merchant kategori Badan, Layanan Umum (BLU) Public Service
Obligation (PSO) yang semula 0,7 persen menjadi 0,4 persen
berlaku sejak 1 Juni 2021.
“Kita juga memperkuat edukasi dan sosialisasi QRIS baik dari
sisi supply dan demand. Selain itu, memperkuat infrastruktur
pembayaran digital dan meningkatkan literasi digital,” imbuh
Faishal.
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Aktivitas pelayanan yang dilakukan di Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
(Foto: Heri Aprizal/rakyatbengkulu.com)

Meski demikian, lanjutnya, permintaan uang tunai masyarakat
juga semakin tinggi. Perbankan melakukan penarikan uang
tunai pada triwulan IV 2021 sebesar Rp2.16 triliun, atau 44%
lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang
sebesar Rp1.5 triliun.
Sementara itu, setoran masyarakat pada periode yang sama
tercatat hanya sebesar Rp1.07 triliun sehingga Provinsi
Bengkulu membukukan net ouflow sebesar Rp1.09 triliun.
Kondisi net outflow menandakan masyarakat semakin optimis
dengan kondisi perekonomian ke depan sehingga porsi belanja
masyarakat lebih besar dibandingkan untuk motif simpanan
dan berjaga-jaga.
Tak hanya itu, penggunaan alat pembayaran berbasis kartu
melalui kartu ATM/Debet di Bengkulu juga tumbuh meningkat.
Ini sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik pada
triwulan IV 2021. Jumlah kartu ATM dan kartu debit yang
beredar meningkat sebanyak 95 ribu kartu. 90% proporsi kartu
yang beredar di Bengkulu merupakan kartu debit.
“Transaksi tunai meningkat, karena 2020-2021 pandemi yang
tadinya permintaan uang tinggi tiba-tiba turun. Ketika pandemi
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sudah mereda mereka bisa bertransaksi lagi menggunakan
uang,” beber Faishal.
Tapi kalau dilihat pertumbuhan tunai masih kalah jauh dari non
tunai. Pertumbuhan tetap lebih besar pertumbuhan non tunai.
“Karena infrastruktur IT terutama jaringan internet di Bengkulu
masih belum bagus, sehingga tunai masih dibutuhkan,”
paparnya.
Potret Perbankan Digital di Bengkulu

Kantor Bank Mandiri Cabang Bengkulu yang terletak di Jl. S. Parman, Kelurahan Kebun
Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. (Foto: Heri Aprizal/rakyatbengkulu.
com)

Perbankan di Bengkulu terus berupaya meningkatkan transaksi
digital. Salah satunya Bank Mandiri. Melalui program Livin’
To The Max, Bank Mandiri terus mengajak nasabah untuk
tingkatkan transaksi digital.
Bank Mandiri terus berupaya meningkatkan aktivasi dan
penggunaan digital super app Livin’ by Mandiri (berlogo
kuning) oleh nasabah perseroan. Termasuk nasabah baru.
Vice President Bank Mandiri Area Bengkulu, Indra Reynaldi
Mewar mengatakan, pengguna saluran digital Livin’ by mandiri
(logo kuning), kini sudah dapat upgrade dengan berbagai fitur
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yang menjawab semua kebutuhan dalam satu aplikasi.
“Buka rekening online tanpa perlu video call. Pemblokiran
kartu, aplikasi kartu kredit, New Livin’ juga terhubung dengan
ekosistem e-wallet. Serta tunai tanpa kartu sudah ada di situ.
Jadi solusi perbankan di genggaman Anda,” ungkap Indra.
Indra mengemukakan, program Livin’ To The Max bertujuan
memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah memberikan
kepercayaan kepada Bank Mandiri khususnya dalam melakukan
transaksi digital.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan transaksi
nasabah pada aplikasi Livin’ by Mandiri. Dia menjelaskan,
Livin’ To The Max adalah program undian berdasarkan Livin’
poin yang dikumpulkan nasabah atas setiap transaksi yang
dilakukan.
“Livin’ by Mandiri merupakan bentuk penyempurnaan terkini
digital banking dengan fitur teranyarnya antara lain pembukaan
rekening baru, verifikasi wajah, quick access, tarik tunai tanpa
kartu, top up dan update saldo emoney dengan satu klik hingga
transfer dan bayar tagihan favorit di satu tempat,” jelas Indra.
Indra menambahkan, hingga akhir Februari 2022, super app
Livin’ By Mandiri di Area Bengkulu telah mencatatkan lebih
dari 57 ribu pengguna, meningkat 71 persen secara tahunan
(year on year/yoy).
Bank Mandiri berharap melalui program ini, masyarakat tertarik
untuk dapat menikmati setiap fitur baru yang ada pada Livin’
by Mandiri dan dapat turut merasakan kenyamanan serta
kemudahan bertransaksi secara online dengan Livin’ by Mandiri.
“Melalui pembaharuan Financial Super App Livin’ by Mandiri,
telah mampu mendigitalisasi hampir seluruh layanan transaksi
nasabah Bank Mandiri. Tercatat, hingga kuartal III 2021 lebih
dari 95 persen transaksi perbankan Bank Mandiri sudah dapat
dilakukan secara digital tanpa harus ke cabang,” ucap Indra.
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Data Bank Indonesia Provinsi Bengkulu juga menunjukkan
belum tampak adanya pengurangan kantor bank di Bengkulu.
Ini artinya, meski ekonomi digital mulai tumbuh namun
transaksi perbankan masih tetap dilakukan di kantor bank.
Jumlah kantor bank umum menurut status kepemilikan tahun
2021 sebanyak 252, tahun 2022 tetap 252. Rinciannya, bank
pemerintah 125, bank pemerintah daerah 76, dan bank swasta
nasional 51.
Bahkan jika merunut pada data sejak tahun 2017 hingga 2022
bank pemerintah justru terdapat penambahan. Yakni dari 99
kantor pada 2017 menjadi 125 pada 2022. Demikian juga bank
pemerintah daerah dari 45 kantor pada 2017 menjadi 76 kantor
pada 2022.
Sedangkan bank swasta nasional mengalami penurunan, dari 56
kantor pada 2017 menjadi 51 kantor pada 2022.

Infografis: Jumlah Kantor Bank Umum di Bengkulu Menurut Status Kepemilikan.
Link infografis klik di sini.
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Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat dan
tidak akan memberikan izin khusus untuk bank digital. Hal itu
guna melindungi data nasabah dari cyber security.
“Karena saat ini maraknya bank konvensional dan bank asing
ingin bertransformasi ke bank digital. Maka pihak otoritas tidak
akan memberikan izin khusus kepada bank digital,” kata Kepala
OJK Bengkulu, Tito Adji Siswantoro.
Tito mengatakan, pihak bank yang ingin menamakan bank
digital ataupun bertransformasi harus memenuhi peraturan
sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 untuk memberikan
layanan digital kepada nasabah. Berdasarkan UU perbankan
saat ini hanya ada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
(BPR).
“OJK pun tidak mendefinisikan bank digital sebagai bentuk
bank baru, melainkan tetap merupakan bank, tetapi dari sisi
kelembagaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, model bisnis dengan penggunaan teknologi
yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah.
Lalu, harus memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis
perbankan digital yang ‘prudent’ dan berkesinambungan.
“Pihak bank harus benar-benar sudah mempunyai manajemen
risiko, aspek perlindungan konsumen, cyber security, dan
layanan digital yang memadai,” tegasnya.
Ia menekankan, OJK tidak akan memberikan izin khusus ke
bank digital, tetapi harus memenuhi POJK 12/2021.
Karya telah tayang di rakyatbengkulu.com, 18 April 2022
https://rakyatbengkulu.com/2022/04/18/ekonomi-digital-di-bengkulutumbuh-warga-tetap-butuh-kartu/
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Perkenalkan nama saya I Made Argawa. Saat ini saya sebagai
koresponden Tempo di Bali. Saya mengawali karir jurnalistik
sebagai jurnalis di LKBN Antara biro Bali pada 2013. Selain
di Tempo, saya juga menulis untuk media online lokal serta
menjadi kontributor untuk televisi swasta nasional khususnya
di area Kabupaten Tabanan, Bali. Saya juga sebagai pengajar
tidak tetap di sebuah universitas negeri yang mengajar soal
jurnalistik. Hobi: Olahraga dan fotografi.
Ini pengalaman pertama saya mengikuti kelas soal
perbankan. Ini pengalaman yang seru serta menarik karena
memang sebelumnya saya memang ingin memahami isu-isu
perbankan, termasuk digitalisasi perbankan.
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Bank Desa Memintal Kanal
Digital
I Made Argawa - Tempo

Ni Kadek Andini sibuk memindai sejumlah buku tabungan.
Sudah empat tahun wanita berusia 34 tahun ini menjadi teller
keliling untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bualu di
Kuta Selatan, Benoa, Bali. Sehari-hari dia mendatangi nasabah,
menawarkan pinjaman maupun menagih tunggakan.
Meski bekerja di LPD yang lebih dikenal sebagai bank desa di
Bali, Andini memakai peralatan modern. Lewat gawai selulernya,
dia piawai mengoperasikan aplikasi LPD Bualu Mobile. Lewat
aplikasi digital ini, dia melayani setoran tabungan, melihat
saldo, transfer uang, hingga pembelian pulsa telepon dan token
listrik. “Awalnya sempat kesulitan karena tak ada sinyal atau
proses scanning tidak berjalan,” kata dia saat ditemui Tempo,
dua pekan lalu.
Ni Kadek Andini melakukan scan buku tabungan nasabah di
LPD Bualu pada Selasa, 5 April 2022. LPD Bualu saat ini sedang
berusaha menghadirkan layanan digital yang maksimal bagi
nasabahnya yang mencapai puluhan ribu. TEMPO/ Made
Argawa
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Ni Kadek Andini melakukan scan buku tabungan nasabah di LPD Bualu pada Selasa,
5 April 2022. LPD Bualu saat ini sedang berusaha menghadirkan layanan digital yang
maksimal bagi nasabahnya yang mencapai puluhan ribu. TEMPO/ Made Argawa

Sudah setahun LPD Bualu mengoperasikan aplikasi digital yang
dioperasikan para teller keliling seperti Andini. Dengan cara ini,
pengelola bank desa bisa beroperasi dengan lebih efisien dan
berinteraksi dengan lebih banyak nasabah. Bahkan, kata Ketua
LPD Bualu, I Made Astika, teller keliling dan layanan digital ini
bisa mencegah kecurangan yang menyebabkan hilangnya dana
nasabah.“Ini menjadi salah satu inovasi kami,” ujar dia.
Menurut Astika, LPD Bualu juga sudah melayani transaksi uang
elektronik bekerja sama dengan sejumlah bank. Selain transfer,
uang elektronik ini bisa digunakan untuk berbelanja pada
aplikasi e-commerce. Astika mengatakan adopsi layanan digital
ini perlu waktu hingga dua tahun. Selama itu pula 55 karyawan
LPD Bualu harus beradaptasi.”Saya perlahan mengubah pola
kerja dengan memasukkan anak muda yang paham teknologi.”
ujar dia. “Nanti kami juga berencana membuat ATM tanpa
kartu.”
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Seorang warga baru selesai melakukan transaksi keuangan di depan Anjungan Tunai
Mandiri atau ATM di LPD Kuta Kamis, 7 April 2022. Meski sedang terjadi pandemi
dan berdampak, beberapa lembaga keuangan adat mikro ini masih berusaha melakukan
inovasi layanan digital. TEMPO/ Made Argawa

Lembaga.lain yang sudah menerapkan layanan digital adalah
LPD Kuta. Ketua LPD Kuta, Wayan Gede Budha Artha,
mengatakan sudah menguji coba ATM tanpa kartu dalam dua
bulan terakhir. Ini merupakan bagian dari upaya transformasi
digital LPD Kuta yang sudah berjalan selama enam bulan. “Meski
sempat terkena dampak pandemi, tetap harus ada inovasi,” ujar
dia. LPD Kuta juga melayani aneka transaksi, tapi belum bisa
menjalankan transfer antarbank. Budha Artha mengaku berniat
membuat sistem transaksi digital yang menyasar pedagang
kecil, seperti warung atau kios suvenir.
Inovasi digital menjadi cara bagi pengelola LPD untuk bertahan,
setelah digebuk pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
Sejumlah LPD di Bali megap-megap lantaran para nasabahnya,
yang rata-rata bergerak di bisnis pariwisata, mengalami krisis
keuangan. Banyak dari mereka yang kehilangan pendapatan
atau berupaya memangkas pengeluaran karena penghasilannya
berkurang.
LPD Bualu pun merasakan dampaknya. Lembaga keuangan
yang berada di bawah naungan Desa Adat Bualu ini memiliki
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aset yang cukup besar, Rp 400 miliar, sebelum masa pandemi
Covid-19. Sumbernya dari aktivitas pariwisata di kawasan Kuta
Selatan. Setelah pandemi merebak, bisnisnya turun.
Menurut Made Astika, pada 2020, lembaganya bisa menghasilkan
laba bersih Rp 6 miliar. Pada masa pandemi, pendapatannya
turun 8,5 persen. Dia juga sempat khawatir 10.642 nasabahnya
menarik uang besar-besaran. Namun hal tersebut tidak terjadi.
“Kami berusaha atur agar neraca sehat. Kredit pun kami batasi
maksimal Rp 50 juta,” ujarnya. Layanan digital menjadi daya
tarik lain yang digunakan LPD Bualu untuk menggaet nasabah.
Berbeda nasib dengan LPD Jimbaran yang merasakan hantaman
pandemi Covid-19. Pada 2020, lembaga itu hanya menghasilkan
laba bersih sekitar Rp 15 juta. Padahal tahun sebelumnya mereka
bisa menghasilkan Rp 6 miliar. “Bahkan sebelum itu rata-rata
laba bersih setiap tahun mencapai Rp 8 miliar,” kata Ketua LPD
Desa Adat Jimbaran, Ketut Nuriana.
Nuriana bercerita bahwa lumpuhnya pariwisata berdampak
pada warga Desa Adat Jimbaran. Pada 2020 hingga 2021. terjadi
penarikan uang nasabah hingga Rp 120 miliar. Karena itu, aset
LPD Jimbaran turun dari Rp 450 miliar menjadi Rp 300 miliar.
Nilai ini pun turun menjadi sekitar Rp 300 miliar.
Meski terpuruk, LPD Jimbaran tetap bertahan dan memberikan
keringanan kepada debitur berupa pemotongan pembayaran
bunga kredit 0,9 persen setiap bulannya hingga memperpanjang
masa bayar. “Kami tidak bisa berbuat banyak karena bergantung
pada pariwisata,” ujarnya.
Sedangkan LPD Desa Adat Kuta kehilangan lebih dari setengah
nilai asetnya. Sebelum masa pandemi, LPD Kuta memiliki aset
hingga Rp 500 miliar dan kini tersisa Rp 225 miliar. Sebab. hampir
separuh dari 10 ribu nasabah LPD Kuta pulang kampung setelah
bisnis pariwisata di sana terpuruk.
Pembina Lembaga Pengawas LPD Provinsi Bali, AA Rai Astika,
mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada kelangsungan
bank desa itu. Namun, kata dia. tidak ada yang sampai tutup.
“Malah bertambah sampai puluhan LPD, seperti di Kabupaten
Karangasem. Bangli. dan Buleleng.” ujar dia.
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Data Badan Kerja Sama LPD Bali menyebutkan jumlah bank
desa ini mencapai 1.436 unit pada pertengahan 2021. Rai Astika
mengatakan bertumbuhnya LPD terjadi karena demand atas
layanan bank desa ini sangat tinggi, termasuk untuk masyarakat
yang membutuhkan kemudahan transaksi digital. Selain itu,
kata dia, terjadi pergeseran karena warga yang asalnya bekerja
di sentra pariwisata, seperti Kuta, pulang kampung ke Bangli
atau Buleleng. Ini yang membuat LPD bertumbuh. “Tadinya
tidak beroperasi, kini aktif lagi,” katanya.
Karya telah tayang di Koran Tempo, 23 April 2022
https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/473350/bagaimanalembaga-perkreditan-desa-di-bali-bertahan-dengan-digitalisasi?
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Ira Guslina Sufa
Tempias.com

Hai, salam kenal dari saya: Ira Guslina Sufa. Saat ini saya
merupakan Editor in Chief di Tempias.com, portal berita
pasar modal dan ekonomi yang berdiri sejak 2020. Karir
saya di dunia jurnalistik dimulai sejak bergabung di Pers
Kampus Bahana Mahasiswa Universitas Riau pada 20032007. Karir jurnalistik profesional saya dimulai dengan
menjadi kontributor Kantor Berita Radio (KBR) 68H untuk
wilayah Riau, redaktur di Tabloid mingguan Riau Editor dan
kemudian berkiprah sebagai jurnalis di PT Tempo Inti Media
di Jakarta (2009-2016). Selama meniti karir, saya terlibat
dalam dalam penyusunan sejumlah buku dan beberapa kali
memenangi kompetisi menulis. Dari sisi akademik, saya
menempuh pendidikan Hubungan Internasional Universitas
Riau, dan meraih gelar magister pada Program Studi Damai
dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan.
Mengikuti BEM Batch 3 memberi banyak manfaat buat saya.
Program ini mendapatkan kesempatan untuk memperkaya
dan mempertajam analisis di sektor perbankan, juga memberi
banyak sudut pandang baru bagi saya. Saya senang selama
mengikuti setiap sesi kelas karena suasananya yang cair antar
peserta dan mentor.
Saya sangat mengapresiasi para mentor yang setia meluangkan
waktu untuk memberi masukan atas gagasan dan ide yang
kami sampaikan. Terima kasih kepada AJI Indonesia dan
Commonwealth Bank yang telah menghadirkan kelas yang
sangat dibutuhkan ini.
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Putar Akal Perbankan
Digital
Ira Guslina Sufa - Tempias.com

Ledakan pengguna internet berkecepatan tinggi, besarnya kemampuan
ponsel, dan semakin terjangkaunya harga perangkat membawa disrupsi
ke semua arah. Di Tanah Air, disrupsi dimulai dari layanan toko daring,
transportasi, media dan kini menyasar ke salah satu bisnis paling kokoh
secara aturan selama ratusan tahun. Perbankan.
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Tempias.com, JAKARTA - Jemari Aini (37 tahun) salah seorang
pegawai swasta di bilangan Sudirman Jakarta, bergerak lincah
di layar gawai. Dengan cekatan ia menyelesaikan transaksi
perbankan lewat aplikasi salah satu bank digital.
Selama 2 tahun terakhir, Aini hampir lupa kapan terakhir kali
datang ke kantor cabang bank. Ia lebih banyak bertransaksi
secara online untuk berbagai keperluan. Hubungan transaksi
lewat fisik lebih ke pengambilan uang tunai di ATM, itu pun
sangat terbatas karena sebagian besar juga dilakukan dengan
dompet digital.
Masifnya penggunaan dompet digital mendapat momentum
pandemi. Pembatasan pergerakan orang mengubah kebiasaan
menjadi semakin digital. Pembatasan mobilitas, jaga jarak dan
semakin banyaknya kemudahan membuat Aini lebih memilih
menggunakan transaksi digital. Bahkan ia sengaja menambah
rekening di salah satu bank digital khusus untuk transaksi
online.
“Di bank digital ada yang gratis biaya admin, jadi lebih mudah
dan ga bikin tekor,” ujar Aini menceritakan pengalamannya
pada Tempias.com, Senin, pekan ketiga April 2022.
Bergesernya gaya hidup masyarakat menjadi serba digital
mendorong peningkatan ekonomi digital Tanah Air. Bila
merujuk data Bank Indonesia, pada 2021 transaksi e-commerce
tumbuh 51,6 persen dan diperkirakan akan terus meningkat
pada 2022 hingga mencapai Rp 530 triliun, atau tumbuh 31,4
persen.
Masih berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi uang
elektronik tumbuh 40,9 persen (yoy) mencapai Rp 84 triliun.
Sedangkan transaksi digital banking meningkat 45,9 persen
(yoy) menjadi Rp 40 ribu triliun.
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Sumber: Bank Indonesia (2021 & 2022 = prediksi BI)

Pergeseran perilaku masyarakat menjadi serba digital menjadi
katalis bagi industri perbankan untuk berubah. Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso
mengatakan digitalisasi memberi harapan sekaligus menjadi
tantangan baru bagi industri perbankan.
“Digitalisasi menjadi sesuatu yang tak dapat dihindari sehingga
kami minta dunia perbankan mempercepat transformasi digital
karena tanpa digitalisasi persaingan menjadi semakin ketat,”
ujar Wimboh dalam Kuliah Umum Kebijakan Strategis OJK
Jumat, pekan kedua April.
Di dunia, trend masif bank digital mewabah seiring kesuksesan
Ally Bank di Amerika Serikat (2009), WeBank di China (2014),
Revolut di Eropa, Kakao Bank di Korea Selatan (2016), hingga
terus melebar ke seluruh dunia. Di Tanah Air, pergeseran
menuju bank digital muncul mencolok pada 2016 dengan
hadirnya layanan perbankan online Jenius dari BTPN.
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Saat Jenius dikembangkan, BTPN dipimpin Jerry Ng. Sosok
yang sama di balik transformasi bank konvensional dari
Bandung, Arto, menjadi bank digital Jago (IDX: ARTO). Dengan
menggandeng raksasa investasi Northstar, startup GOTO dan
dana abadi pemerintah Singapura, GIC, Jerry mengubah Bank
Jago menjadi emiten raksasa. Per 14 April 2022, kapitalisasi
Bank Jago di Bursa Efek Indonesia mencatat angka Rp 178 triliun
dalam 2 tahun. Kapitalisasi Bank Jago hanya kalah oleh BCA,
BRI dan Bank Mandiri.
Setelah ARTO, beberapa bank konvensional kemudian ikut
bertransformasi menjadi bank digital penuh seperti Bank Yudha
Bhakti menjadi Bank Neo Commerce (IDX: BBYB), dan BRI
Agroniaga menjadi Bank Raya (IDX: AGRO), Maybank Syariah
menjadi Net kemudian menjadi Aladin (IDX: BANK) hingga
Bank Harda menjadi Allo Bank (IDX: BBHI).
Tidak Mudah
Digitalisasi sektor perbankan memang menjadi kunci. Meski
begitu Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa
Keuangan Teguh Supangkat dalam webinar bertajuk ‘Dari Bank
Hybrid Menuju Bank Digital’ beberapa waktu lalu mengakui
proses itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang
dihadapi perbankan seperti potensi kejahatan siber, persoalan
perlindungan data pribadi dan penguatan literasi keuangan
masyarakat.
Teguh menyebutkan dua kunci transformasi digital yakni sisi
belanja modal dan sumber daya manusia. Karena itu, OJK terus
mendorong penguatan struktur dan keunggulan kompetitif
perbankan dengan dukungan dalam hal perizinan, pengaturan
dan pengawasan untuk penguatan peran perbankan terhadap
ekonomi nasional. Selama 2021, OJK telah mengeluarkan dua
aturan yang jadi payung operasional bank digital.
“Ini bukan senjata pamungkas tetapi amunisi kami untuk
mencapai industri perbankan yang tangguh, kompetitif, dan
kontributif,” ujar Teguh.
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Dukungan dari regulator dalam mengakselerasi perbankan
digital diakui menjadi faktor penting dalam perkembangan
bank digital Tanah Air. Direktur Utama Bank Commonwealth,
Lauren Sulistiyawati menyatakan di sisi lain hal ini menjadi
tantangan bagi bank konvensional untuk bisa bersaing di era
perbankan digital.
“Challenges-nya nanti, dengan munculnya bank digital maka
kompetisinya akan terus berkembang, bukan saja dari bank
tetapi perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang bisa
memberikan solusi keuangan yang diperlukan sehari-hari oleh
nasabah,” ujar Lauren.
Meski hingga saat ini belum berencana untuk beralih menjadi
bank digital, menurut Lauren, Bank Commonwealth sebenarnya
telah bertransformasi untuk menjawab kebutuhan nasabah. Sejak
2016, bank yang merupakan anak usaha Commonwealth Bank
of Australia (CBA) ini telah mendigitalisasi beberapa produk
seperti dengan menghadirkan produk e-kiosk dilanjutkan
peluncuran aplikasi seluler CommBank SmartWealth pada
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2019 untuk mendigitalkan transaksi investasi sederhana dan
manajemen portofolio. Pada 2021 juga diluncurkan Commbank
mobile yang melayani pembukaan rekening online, dan berbagai
transaksi perbankan.
“Nasabah selalu menjadi sentral dari inovasi yang kami buat.
Kami mengantisipasi apa yang bisa diberikan supaya kami
tetap satu atau dua langkah di depan dari apa yang dibutuhkan
nasabah,” jelas Lauren lagi.
Lebih jauh mengenai strategi Commonwealth SVP, Head
of Marketing, Branding and Digital Products, Lia Rosmalia,
mengatakan perbankan digital adalah kunci untuk mendorong
inklusi dan stabilitas keuangan di Indonesia. Karena itu, dalam
transformasi digital Commonwealth berpegang pada tiga
prinsip yaitu keunggulan layanan digital, proposisi digital, dan
model operasional. Meski fokus saat ini adalah melanjutkan
strategi transformasi digital yang telah dilakukan sejak 2016, Lia
mengatakan tidak tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti
Commonwealth membuka diri menjadi Bank Digital jika strategi
tersebut dirasakan tepat untuk bank.
“Dengan semakin banyak bank digital memasuki market yang berpotensi menggantikan beberapa aktivitas perbankan
konvensional saat ini – kami yakin hal ini akan mendorong
peningkatan layanan keuangan yang akan berdampak positif
kepada masyarakat,” jelas Lia pada Tempias.com.
Bertransformasi menjadi bank digital menjadi salah satu jawaban
yang dipilih perbankan untuk beradaptasi. Direktur Utama Bank
Neo Commerce (IDX: BBYB), Tjandra Gunawan menyebutkan
perubahan drastis Bank Neo yang dulunya bernama Bank
Yudha Bhakti salah satunya didorong oleh faktor pandemi.
Selain itu Bank Neo juga melihat peluang dari besarnya target
market perbankan digital.
Merujuk hasil sensus penduduk 2020, sebanyak 70,7 persen
atau sekitar 200 juta penduduk berada di usia produktif. Dari
jumlah itu sebanyak 60 persen atau setara 120 juta berada dalam

Menakar Bank Digital

201

Putar Akal Perbankan Digital

kategori unbanked yaitu sudah cukup umur tetapi tidak memiliki
rekening bank dan underbanked yaitu sudah punya rekening
bank tetapi belum bisa mengakses seluruh layanan perbankan.
Tjandra mengakui untuk berubah menjadi bank digital tidak
mudah. Menurut dia transformasi membutuhkan investasi
untuk teknologi dan sumber daya manusia yang menelan biaya
besar. Meski begitu, transformasi yang dilakukan diyakini akan
bermanfaat untuk jangka panjang karena melahirkan efisiensi.
‘“Sebuah bank di saat bertransformasi menjadi digital yang
dijual adalah teknologi sehingga butuh investasi. Itulah kenapa
beberapa bank yang mengklaim bertransformasi menjadi bank
digital harusnya mengalami tekanan atau loss di awal,” ujar
Tjandra dalam seminar daring beberapa waktu lalu.
Agar bisa melewati masa sulit selama transformasi, perbankan
pun melakukan berbagai inovasi baik dari pilihan produk
maupun dari segi pemasaran. Termasuk berlomba menghadirkan
aneka promosi untuk mempercepat penetrasi.
Peneliti Ekonomi Digital Sigmaphi Gusti Raganata saat
berbincang dengan Tempias.com menyebutkan promosi
menjadi salah satu strategi yang dominan diadopsi bank
digital mengakuisisi nasabah. Mulai dari pembebasan biaya
administrasi hingga suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan
rata-rata industri. Meski demikian jor-joran promosi yang
dilakukan Bank Digital untuk menarik minat nasabah tidak
menjadi jaminan perusahaan bisa bertahan. Dia memperkirakan
hanya akan ada lima bank digital yang menguasai perbankan
Tanah Air.
“Bank yang paling bertahan di jangka panjang adalah yang
punya ekosistem. Pertarungan antar ekosistem yang akan
menentukan siapa yang bertahan,” ujar Gusti.
Akselerasi perbankan dalam bertransformasi menjadi bank
digital menurut Gusti juga harus memperhatikan aspek nasabah.
Perbankan digital harus tetap mengedepankan pentingnya
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literasi keuangan. Selain itu bank digital juga perlu jujur kepada
nasabah mengenai produk perbankan yang dikeluarkan.
Karya telah tayang di Tempias.com, 19 April 2022
https://www.tempias.com/2022/04/19/putar-akal-perbankan-digital/
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Geliat Bank Digital: Adu
Strategi Mengejar Penetrasi
Ira Guslina Sufa - Tempias.com

Perebutan pasar di segmen perbankan yang menyebut diri sebagai
bank digital membuat pelaku melancarkan sejumlah strategi ‘anti
mainstream’ yang belum terbayang sebelumnya. Berbagai cara
dilakukan untuk bisa memenangkan hati calon nasabah. Bahkan, bakar
uang demi promosi pun dilakoni. Berharap tuah ‘high pain high gain’
bisa teruji.
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Tempias.com, JAKARTA - Digitalisasi di berbagai sektor
kehidupan menjadi magnet baru bagi industri perbankan untuk
bertransformasi. Bank digital pun tumbuh subur seperti PT
Bank Neo Commerce Tbk. (IDX: BYB), PT Bank Jago Tbk (IDX:
ARTO), PT Bank Aladdin Syariah (IDX: BANK), PT Bank Raya
Indonesia Tbk ((DX: AGRO), PT Bank Seabank Indonesia, hingga
Bank MNC Internasional (IDX: BABP).
Untuk bisa memikat calon nasabah bank digital pun adu strategi
untuk memenangkan penetrasi. Jor-joran promosi yang berujung
bakar uang pun dilakoni. Berdasarkan penelusuran Tempias.com,
beban promosi bahkan menjadi pos anggaran yang cukup besar
dari laporan pengeluaran perusahaan.
Sepanjang 2021, biaya promosi yang dialokasikan bank
digital meningkat tajam dibanding pengeluaran 2020. Bank
Neo Commerce menjadi yang paling royal dalam promosi.
Per September 2021 saja, Bank dengan maskot lucky cat ini
mengalokasikan hingga Rp 127 miliar. Jumlah ini naik 1.343
persen secara yoy dari sebelumnya hanya Rp 8,8 miliar.
Di posisi kedua ada Bank Jago yang menghabiskan anggaran
hingga Rp 101,5 miliar untuk promosi, naik dari Rp 11,7 miliar
pada 2020. Di deretan pendatang baru, Bank BCA Digital yang
diluncurkan pada Juli 2021 dengan debut aplikasi Blu telah
menghabiskan anggaran hingga Rp 72,1 miliar untuk promosi.
Besarnya biaya promosi yang dialokasi bank digital tercermin

Diolah dari laporan keuangan Bank Digital

Menakar Bank Digital

205

Putar Akal Perbankan Digital

dari beragam kampanye yang dilakukan seperti penawaran suku
bunga di atas ketentuan LPS. Rata-rata bank digital menawarkan
bunga di atas 3,5 persen seperti yang menjadi batas maksimal
bunga simpanan yang mendapat penjaminan dari Lembaga
Penjamin SImpanan (LPS).
Untuk menarik minat nasabah baru, Bank Jago misalnya
menawarkan promo bunga 7 persen yang berlaku selama 3
bulan. Selain itu juga ada promo gratis biaya top up dan tanpa
biaya admin. Bank Neo Commerce juga memberikan bunga
yang kompetitif yaitu hingga 7 persen untuk produk tabungan
dan hingga 8 persen untuk produk deposito.
Bank Raya yang merupakan anak usaha PT Bank Rakyat
Indonesia tak ketinggalan untuk royal memberi promo bunga
tabungan hingga 7 persen. BCA digital lewat aplikasi Blu masih
memberi promo bunga di angka moderat yaitu 3,5 persen - 4
persen.
Strategi bunga masih menjadi pilihan lantaran dianggap efektif
memancing ketertarikan nasabah baru. Vice President & Head
of Marketing Bank Neo Commerce Maritsen Darvita bahkan
mengatakan strategi ini berpotensi meningkatkan jumlah
pengguna aplikasi Bank Neo hingga 20 persen. Per Maret 2022,
jumlah pengguna aplikasi Bank Neo telah mencapai di atas 15
juta.
Tak hanya lewat program promo bunga, Maritsen menyebutkan
Bank Neo Commerce juga melakukan inovasi dengan
menghadirkan super app yang dilengkapi fitur gamification
seperti Neo Fortune, Neo World, Neo Chat. Pertengahan April
ini, Bank yang menyulap Bank Yudha Bhakti ini menjadi bank
digital baru saja meluncurkan kampanye #BuatSemua untuk
memperkuat branding dan meningkatkan kesadaran publik
akan hadirnya bank digital.
“Kampanye ini lahir dari besarnya gap antara antara kebutuhan
finansial dan literasi keuangan di masyarakat dengan
memangkas berbagai keresahan masyarakat ketika mengakses
aplikasi perbankan yang sering merasa tidak user-friendly,” ujar
Maritsen.
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Bangun Ekosistem
Meski dianggap cukup efektif meningkatkan penetrasi pasar,
strategi promosi dengan bunga tinggi ternyata dianggap tidaklah
cukup. Ekonom CORE Indonesia & Dosen Perbanas Institute Piter
Abdullah Redjalam mengatakan institusi perbankan baik digital
maupun non digital harus mampu bersaing memperebutkan
dana murah dari masyarakat.
“Bunga tabungan dan deposito yg terlalu tinggi di atas bunga
penjaminan LPS bukan strategi yang bagus. Menunjukkan
bahwa bank mengalami kesulitan dalam pengumpulan dana,”
ujar Piter pada Tempias.com.
Peneliti Ekonomi Digital Sigmaphi Gusti Raganata mengatakan
strategi promosi dengan bunga tinggi hanya akan berdampak
untuk jangka pendek. Program ini juga dinilai lebih tepat
diarahkan untuk menyasar kelompok underbanked. Berdasarkan
Riset Google, Temasek, dan Bain & Company 2019, jumlah
kelompok underbanked di Indonesia adalah 47 juta. Sedangkan
Kementerian Keuangan mencatat pada 2020 mereka yang
terkategori unbanked atau belum memiliki rekening bank
mencapai 80 juta orang.
“Masyarakat Indonesia khususnya yang rasional dan memiliki
literasi keuangan cukup baik akan cenderung melihat strategi
promosi sebagai solusi jangka pendek. Sedangkan yang literasi
keuangannya masih rendah tidak akan begitu tertarik dengan
bunga promo,” ujar Gusti saat berbincang dengan Tempias.com.
Ketimbang hanya berfokus pada promosi, Gusti menilai bank
digital sebaiknya mulai memikirkan pengembangan segmentasi
usaha. Hal ini seperti yang dilakukan oleh perbankan digital di
luar negeri seperti Kakao Bank yang sukses mengembangkan
ekosistem digital. Kakao Bank merupakan Bank Digital yang
beroperasi di Korea Selatan dan Cina dengan didukung platform
digital tidak hanya di industri perbankan, tetapi juga hiburan,
transportasi dan e-commerce.
Berbeda dengan sejumlah Bank Digital yang berfokus
pengembangan super app, Bank Aladin justru memainkan
strategi berbeda. Direktur Utama Bank Aladin, Dyota Marsudi
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mengatakan institusinya justru melihat market yang spesifik
yaitu industri perbankan syariah. Selain itu Aladin juga
mendesain produk untuk menyasar kelompok unbanked,
underbanked, dan UMKM.
“Kami dari awal dibangun sebagai bank digital, tetapi kami
percaya bahwa elemen offline tidak akan hilang setidaknya
untuk jangka pendek apalagi kalau target segmennya adalah
underbanked, unbanked, dan UMKM,” jelas Dyota.
Menurut Dyota, saat ini pasar perbankan syariah belum terlalu
tergarap. Berdasarkan riset internal Aladin,
kemampuan
perbankan syariah yang baru mengelola 6-7 persen dari total
aset perbankan secara nasional merupakan celah pasar yang
sangat bisa dimanfaatkan.
Untuk menyesuaikan dengan target market yang menyasar
kelompok underbanked, unbanked dan UMKM, Aladin pun
menggandeng Alfamart sebagai mitra. Alasannya, Alfamart
memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan mudah diakses
masyarakat. Selain itu Aladin juga menggandeng Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menjadi bank pengelola
dana haji dan zakat yang memiliki market besar di Indonesia.
Meski menyediakan layanan offline, namun Dyota memastikan
semua proses akan dilakukan secara digital dengan teknologi
sederhana yang disesuaikan dengan target market.
“Jadi strategi kami adalah kemitraan. Kami tidak mau jadi
superapp, tetapi ingin menjadi memudahkan memberikan
layanan yang terbaik kepada mitra. Kami super fokus pada
segmen yang telah dipilih.”
Munculnya berbagai strategi dalam pengembangan bank digital
pada akhirnya akan menyesuaikan dengan goals yang ingin
dicapai masing-masing institusi. Meski begitu, Deputi Direktur
Basel dan Perbankan Internasional OJK Tony mengatakan bank
tidak boleh hanya terfokus pada pengembangan di internal
tetapi juga harus memperhatikan aspek nasabah.
“Bank perlu melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat
antara lain mengenai produk dan layanan keuangan yang
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ditawarkan termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan
kewajiban terkait produk dan jasa keuangan,” ujar Tony.
Dalam upaya perlindungan terhadap nasabah dan industri
perbankan, OJK kata Tony telah menyiapkan cetak biru
transformasi digital perbankan. Dokumen ini menjadi panduan
mengenai prinsip dasar yang harus diperhatikan meliputi
keseimbangan antara teknologi dan kehati-hatian. OJK juga
tengah menyiapkan revisi Peraturan OJK mengenai manajemen
risiko IT dan POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Digital
oleh Bank Umum.
Karya telah tayang di Tempias.com, 21 April 2022
https://www.tempias.com/2022/04/21/geliat-bank-digital-adustrategi-mengejar-penetrasi/
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Menakar Janji Promosi vs
Beban Literasi Bank Digital
Ira Guslina Sufa - Tempias.com

Lembaga Penjamin Pinjaman berulang kali meminta perbankan yang
menerapkan suku bunga di atas ketentuan untuk menyampaikan secara
terbuka ke nasabahnya. Nasabah harus tahu pasti dana yang mereka
simpan tak dapat penjaminan. Bagaimana realitanya?
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Tempias.com, JAKARTA - Banner berlatar kuning memenuhi
layar saat membuka kanal promo di situs resmi Bank Jago.
Karakter komik berbentuk dompet dengan sumringah
menyodorkan tangkapan aplikasi dompet digital Gopay yang
telah terhubung dengan Bank Jago. Kantong Jago, begitu nama
fiturnya.
Yang menarik, di layar, suku bunga yang ditawarkan adalah 7
persen. Jauh di atas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan.
(LPS). Bandingkan dengan rata – rata suku bunga yang
ditawarkan bank pemerintah. Tidak lebih dari 3 persen untuk
nominal sama. Maksimal Rp 100 juta.
Meski sudah diluncurkan sejak Juli 2021, kerjasama Bank Jago
dengan Gopay, dua perusahaan yang saling terafiliasi ini, masih
menjadi menu utama. Yang terbaru, promo berlaku untuk
pengguna yang membuka rekening jago dari 1 April hingga 31
Mei 2022.
Permana (46 tahun), salah satu pengguna jasa bank digital
mengatakan promo bunga yang diberikan, menjadi salah satu
alasan ia membuka rekening Bank digital akhir 2021 lalu.
Apalagi, iming-iming bunga tinggi itu juga disertai adanya
promo bebas biaya admin. Menurut Permana selama ini ia
enggan menabung di bank lantaran adanya beban biaya admin
yang dianggap menguras tabungan.
“Lumayanlah, nabung di bank digital duit ga habis kepotong
admin,” ujar Permana pada Tempias.com pekan lalu.
Alasan lain ia membuka rekening di bank digital karena bisa
diurus secara online. Pria yang bekerja sebagai buruh pabrik
itu tak perlu pergi ke kantor cabang bank untuk melengkapi
administrasi. Membuka rekening bank digital di saat pandemi
menurut dia sangat cocok karena bisa mengurangi mobilitas.
Berbagai kemudahan dan promosi yang dibagi, terbukti telah
mendongkrak pamor bank digital di Tanah Air. Sejumlah bank
digital seperti Bank Jago, Bank Neo Commerce, Bank MNC
Internasional mengumumkan adanya peningkatan jumlah
nasabah secara signifikan.
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Direktur Utama Bank Jago, Karim Siregar dalam keterangan
resmi mengatakan lewat berbagai inovasi dan program yang
ditawarkan kepada konsumen, sepanjang 2021 Bank Jago
berhasil menghimpun dana murah atau current account savings
account (CASA) Rp 1,68 triliun. Jumlah ini meningkat 667 persen
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian
juga ditopang pemanfaatan ekosistem digital yang ada dalam
jaringan bisnis.
Selama 2021, Bank Jago juga mencatat kenaikan deposito hingga
242 persen menjadi Rp 2 triliun. Pencapaian ini membuat porsi
CASA terhadap total DPK meningkat dari 27,2 persen pada akhir
2020 menjadi 45,6 persen pada akhir\ 2021. Sebaliknya, porsi
deposito menyusut dari 72,8 persen pada akhir 2020 menjadi
54,4 persen pada akhir 2021.
“Peningkatan dana murah merupakan hasil dari penerimaan
publik terhadap aplikasi Jago sebagai solusi keuangan digital
yang berfokus pada kehidupan. Kami percaya pengelolaan
keuangan harus memiliki prinsip sederhana, kolaboratif, dan
inovatif,” ujar Karim dalam keterbukaan informasi.
Demikian juga halnya dengan Bank Neo Commerce. Direktur
Utama Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan dalam diskusi
virtual beberapa waktu lalu mengatakan strategi bunga
kompetitif hanyalah salah satu cara yang dilakukan untuk
menggaet nasabah baru. Saat ini Bank Neo Commerce tengah
menggadang promo 7 persen untuk tabungan, dan hingga 8
persen untuk deposito. Di luar itu, Bank Neo yang terafiliasi
dengan ekosistem Akulaku sebagai pemegang saham terbesar
lewat PT Akulaku Silvrr Indonesia dengan kepemilikan 25,28
persen terus membangun kolaborasi dan pemanfaatan ekosistem
yang ada.
Mengenai promosi berupa bunga kompetitif yang diberikan
kepada pengguna menurut Tjandra merupakan strategi bank
digital untuk menarik pengguna baru. Strategi itu juga sekaligus
feedback langsung pada nasabah atas efisiensi yang diperoleh
perusahaan karena digitalisasi.
“Calon nasabah butuh sesuatu yang menarik sehingga mereka
mau datang, mau instal dan bertransaksi di aplikasi kami,” ujar
Tjandra.
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Berdasarkan data kuartal IV/2021, sepanjang 2021 aplikasi Bank
Neo mencatat lonjakan pengguna hingga 544 persen. Pada 31
Desember 2021, aplikasi Bank Neo telah dibuka lebih dari 13,1
juta pengguna. Dari jumlah itu sebanyak 4,8 juta merupakan
pengguna aktif. Sedangkan total transaksi hingga kuartal
IV/2021 mencapai Rp 36,39 triliun.
Dorong Literasi
Ihwal masih maraknya promo bunga yang diberikan oleh
bank digital, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi
Sadewa mengatakan hal itu boleh saja dilakukan selama ada
transparansi kepada nasabah. Bank Digital perlu memberi tahu
bahwa tabungan dengan suku bunga yang ditawarkan tidak
dijamin oleh LPS.
LPS kata Purbaya telah meminta secara khusus kepada
bank digital yang memberi iming-iming bunga tinggi untuk
mengumumkan secara terbuka bahwa bunga yang diberikan
tak dijamin LPS. Dengan begitu nasabah akan lebih memahami
risiko yang akan dihadapi.
“Kalau mereka tetap memberi bunga tinggi mereka harus declare.
Kalau dalam waktu tertentu tidak dilaksanakan juga, kami
yang akan declare, bank ini bunganya ga dijamin, bank yang ini
dijamin,” ujar Purbaya pada Tempias.com.
Selain untuk menjaga kredibilitas, deklarasi mengenai risiko
bunga yang diberikan menurut Purbaya juga diperlukan untuk
menjaga agar persaingan di industri perbankan tetap sehat.
Jangan sampai ada gap antara bank dengan modal besar dan
bank dengan modal kecil.
LPS kata Purbaya akan terus mengawasi aktivitas promosi
yang dilakukan perbankan. Adapun tiga syarat simpanan yang
mendapat jaminan LPS adalah tabungan yang tercatat, bunga
tidak melebihi ketentuan LPS, dan nasabah tidak menyebabkan
bank bangkrut.
‘Prinsipnya kalau kedengarannya terlalu bagus, to good to be true,
biasanya belum tentu to good to be true, biasanya juga ada risiko,”
ujar Purbaya pada Tempias.com.
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Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengatakan untuk
meminimalisir risiko, konsumen harus bijak dalam mencermati
penawaran yang diberikan. Selain itu perbankan juga harus
mengedepankan pentingnya literasi keuangan nasabah.
“Perbankan harus jujur dan transparan serta menyampaikan
produk knowledge dengan terbuka kepada nasabah sehingga
nasabah tidak hanya terbuai promosi tetapi juga menyadari
risiko yang mungkin dihadapi,” jelas Rio.

Masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia,
dibenarkan oleh OJK. Deputi Direktur Basel dan Perbankan
Internasional OJK, Tony, mengatakan merujuk merujuk data
yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada
2020 indeks inklusi literasi keuangan nasional dari skala 1-5
masih berada di angka 3,47 atau sedang. Sedangkan berdasarkan
data OJK, pada 2019 tingkat literasi keuangan baru di angka
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38,03 persen, jauh di bawah angka inklusi keuangan yang sudah
mencapai 79,17 persen.
Menurut Tony, bank perlu melakukan edukasi dan literasi
kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan
yang ditawarkan. Edukasi dan literasi meliputi fitur, manfaat,
risiko, serta hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
Juga mengenai keterampilan dalam menggunakan produk dan
jasa keuangan.
Karya telah tayang di Tempias.com, 21 April 2022
https://www.tempias.com/2022/04/21/menakar-janji-promosi-vsbeban-literasi-bank-digital/
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Wawancara

Mengintip Strategi Bank
Commonwealth Hadapi
Booming Bank Digital
Ira Guslina Sufa - Tempias.com

Tempias.com, JAKARTA - Melesatnya pertumbuhan transaksi
digital Tanah Air turut mempercepat digitalisasi di sektor
perbankan. Bank Indonesia mencatat, pada 2021 transaksi
e-commerce tumbuh 51,6 persen dan diperkirakan akan terus
meningkat pada 2022 hingga mencapai Rp 530 triliun. Sedangkan
nilai transaksi uang elektronik tumbuh 40,9 persen (yoy)

216

Menakar Bank Digital

Wawancara : Mengintip Strategi Bank Commonwealth Hadapi Booming Bank Digital

mencapai Rp 84 triliun. Sedangkan transaksi digital banking
meningkat 45,9 persen (yoy) menjadi Rp 40 ribu triliun.
Menghadapi digitalisasi ini, beberapa bank pun bertransformasi
dan berpindah menjadi Bank Digital. Pada 2020 Bank Jago
muncul sebagai reinkarnasi dari PT Bank Artos Indonesia yang
bermarkas di Bandung. Bank lain yang turut bertransformasi
adalah Bank Yudha Bhakti menjadi Bank Neo Commerce,
(IDX: BBYB), BRI Agroniaga menjadi Bank Raya (IDX: AGRO),
Maybank Syariah menjadi Net kemudian menjadi Aladin (IDX:
BANK) hingga Bank Harda menjadi Allo Bank (IDX: BBHI).
Meski begitu, tak semua bank memilih bertransformasi penuh
menjadi Bank Digital. Bank Commonwealth Indonesia termasuk
salah satu yang memilih tetap di bisnis bank konvensional
dengan menghadirkan inovasi produk dan layanan digital.
Bagaimana strategi Bank Commonwealth dalam bertahan
di industri perbankan di tengah gempuran Bank Digital?
Berikut petikan wawancara Tempias.com, dengan SVP,
Head of Marketing, Branding and Digital Products Bank
Commonwealth, Lia Rosmalia.
Bagaimana Bank Commonwealth melihat pergeseran perilaku
mayoritas nasabah bank di Indonesia menjadi lebih digital?
Ya kami sudah memperkirakan hal ini, seperti yang pernah
disampaikan oleh McKinsey saat ini sekitar 78% nasabah
Indonesia kini aktif menggunakan perbankan digital minimal
sebulan sekali melalui online channels, yang sebelumnya 57%
pada tahun 2017 selain disebabkan karena situasi pandemi
dalam dua tahun terakhir, digital juga sudah menjadi lifestyle
bagi masyarakat Indonesia.
Langkah apa yang disiapkan dan telah dilakukan oleh Bank
Commonwealth dalam memanfaatkan digitalisasi di bidang
perbankan?
Terkait dengan digitalisasi perbankan, kami sudah melakukannya
sejak 2016 dengan meluncurkan berbagai produk digital dimulai
dengan e-Kiosk,suatu mesin yang memungkinkan nasabah
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membuka rekening bank tanpa bantuan staf dalam waktu kurang
dari 10 menit. Kemudian kami meluncurkan aplikasi seluler
CommBank SmartWealth pada tahun 2019 untuk mendigitalkan
transaksi investasi sederhana dan manajemen portofolio.
Pada 2021 kami melanjutkan tren dengan meluncurkan
CommBank Mobile, suatu aplikasi andalan kami yang dirancang
tidak hanya dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi
perbankan tetapi juga untuk sebagai solusi untuk membantu
mereka mencapai tujuan keuangan mereka. Kami juga memiliki
beberapa produk dan layanan digital yang inovatif dan menarik
yang akan diluncurkan sepanjang 2022.
Bagaimana strategi Bank Commonwealth menghadapi makin
banyaknya bank digital di Tanah Air?
Kami percaya bahwa perbankan digital adalah kunci untuk
mendorong inklusi dan stabilitas keuangan di Indonesia,
perbankan digital akan memberikan akses yang lebih luas
dan meningkatkan literasi keuangan, sehingga semakin
banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari
layanan perbankan. Dan dengan semakin banyak bank digital
memasuki market - yang berpotensi menggantikan beberapa
aktivitas perbankan konvensional saat ini – kami yakin hal ini
akan mendorong peningkatan layanan keuangan yang akan
berdampak positif kepada masyarakat.
Bank Commonwealth sendiri telah mengantisipasi hal ini
dengan melakuan digital transformasi sejak tahun 2016 dengan
3 prinsip utama sebagai berikut :
Pertama, keunggulan layanan digital. Sebagai bank yang selalu
mendapat peringkat tinggi untuk keunggulan layanan di
Indonesia, kami berupaya untuk menerjemahkan keunggulan
layanan tersebut ke dalam layanan digital kami. Seperti
merancang aplikasi yang intuitif dan mudah digunakan, atau
ketika melayani nasabah melalui layanan call center, kami ingin
selalu memberikan layanan yang terbaik.
Kedua, proposisi digital terbaik di pasar. Sejak tahun 2017 Bank
Commonwealth Bank meluncurkan beberapa produk digital
inovatif untuk menjawab kebutuhan nasabah kami.
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Ketiga, model operasional. Seiring dengan bertambahnya nasabah kami, kami juga menggunakan teknologi terbaru untuk dapat menjalankan operasional bank secara efisien dengan proses
yang meminimalkan interaksi manusia.
Kami juga telah membangun model operasional yang scalable
untuk menunjang pertumbuhan nasabah, dan melakukan
migrasi ke teknologi berbasis cloud dengan beberapa mitra
teknologi terkemuka.
Apakah Bank Commonwealth memiliki rencana untuk bermigrasi menjadi Bank Digital?
Saat ini fokus Bank Commonwealth adalah untuk melanjutkan
strategi transformasi digital yang telah kami implementasikan
sejak tahun 2016 karena kami melihat hal ini adalah Langkah yang
tepat bagi bank saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan
suatu saat nanti bagi untuk membuka diri untuk menjadi Bank
Digital jika strategi tersebut dirasakan tepat untuk bank.
Karya telah tayang di Tempias.com, 22 April 2022
https://www.tempias.com/2022/04/22/mengintip-strategicommonwealth-hadapi-booming-bank-digital/
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Irwan K Basir

Kabarluwuk.com

Halo, nama saya Irwan K Basir. Saya mengawali karir
jurnalistik pada tahun 2009 sebagai reporter di media cetak
PANTAU. Selanjutnya menjadi redaktur di media Banggai
News. Berikutnya saya berpindah ke media cetak Banggai
Raya dengan jabatan wakil pimpinan redaksi. Terakhir saya
mengelola media kabarluwuk.com dengan jabatan pimpinan
redaksi sampai saat ini. Saya sangat senang dengan isu-isu
lingkungan, ekonomi dan HAM. Hobi saya memancing dan
traveling.
Saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan BEM Batch
3 ini. Banyak ilmu yang saya peroleh selama mengikuti
kegiatan ini, termasuk mendapat support dari para mentor,
narasumber, dan kawan peserta.
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Sejarah Draiv Startup Jasa
Transportasi Asal Banggai
Menuju Sukses
Irwan K Basir - Kabarluwuk.com

Bagi Masyarakat Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
aplikasi Draiv sudahlah sangat familiar dan sangat membantu
dalam memudahkan mobilitas mereka di era serba digital seperti
saat ini.
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Tidak saja sebatas sarana moda transportasi namun aplikasi
yang dibuat oleh Saipul Usman pemuda asal Kecamatan Bunta
(salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai) ini menyediakan
berbagai fitur lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Tentu saja pencapaian Draiv sebagai startup yang baru berusia
sekitar dua tahun ini dalam meraih sukses dan dapat diterima
masyarakat penuh jalan berliku. Bagaimana kisah Draiv yang

Website Draiv (Foto: Dok. Draiv)

kini telah merambah 27 kabupaten/kota dan kecamatan di
Indonesia di tahun kedua beroperasi? simak lengkapnya melalui
tulisan berikut ini.
Awal Mula Berdirinya DRAIV
Berbicara mengenai Draiv, pastinya masyarakat di Kabupaten
Banggai dan 26 kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia
lainnya langsung mengetahui bahwa itu merupakan startup
aplikasi jasa transportasi yang tidak jauh berbeda dengan Gojek
maupun Grab.
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Saipul Usman berbincang di Talk Show Kick Andy (Foto: Tangkapan layar dari Youtube
Kick Andy Show)

Namun banyak yang tidak mengetahui siapa Saipul Usman,
padahal pemuda berusia 30 tahun yang masih membujang
ini merupakan otak di balik suksesnya Draiv. Aplikasi jasa
transportasi ini bermula dari keresahan Saipul Usman sekembali
dari perantauan yang melihat ojek di daerahnya menghabiskan
waktu mangkal menunggu penumpang serta jiwa sosialnya
yang ingin menyalurkan sedekah melalui aplikasi digital.
Mengenyam pendidikan Information technology (IT) serta berlatar
belakang pengalaman kerja di dunia digital membuat Saipul
Usman tidak kesulitan merancang aplikasi yang pada awalnya
dinamakan OTEWE bermakna On The Way. Namun pada
perjalanannya aplikasi itu berganti nama lagi menjadi Delivery
sebelumnya akhirnya paten menjadi Draiv.
Penyempurnaan aplikasi hingga dapat beroperasi sempurna
dikerjakan Saipul Usman hanya beberapa hari sebelum
peluncuran perdana yang saat itu tanggal 16 Juli 2019 dipilih
sebagai waktu pengenalan aplikasi ini kepada masyarakat.
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Mitra Draiv bersama Co Founder Draiv Ishak Umar (Foto: Dok. Draiv)

Bermula dari Aplikasi Sedekah
Berawal dari keinginan untuk menjadi aplikasi penyaluran
sedekah, kini Draiv telah dikembangkan untuk sektor
transportasi secara online. Hal ini kami lakukan untuk
meningkatkan efisiensi penggalangan dana sedekah agar dapat
dikenal oleh masyarakat secara luas.

Fitur dan layanan Draiv (Foto: Dok. Draiv)

224

Menakar Bank Digital

Sejarah Draiv Startup Jasa Transportasi Asal Banggai Menuju Sukses

Seperti diceritakan di awal, Draiv tidak serta merta langsung
menjadi startup aplikasi jasa transportasi namun aplikasi
berbasis android ini berproses. Pada awal mula aplikasi ini
digagas Saipul dengan rekannya dengan tujuan penyaluran
sedekah, namun saat itu aplikasi masih berbentuk website
bernama Otewe.
Sayangnya dalam perjalanan waktu aplikasi ini tidak berjalan
mulus, lantaran masyarakat di Kabupaten Banggai cenderung
kurang percaya dan malas membuka website untuk memberikan
sedekah mereka.
Tidak patah arang, Saipul kemudian mempelajari sistem android
yang menjadi basis aplikasi Draiv yang kala itu dipelajarinya
secara otodidak. Setelah menyusun sejumlah strategi dan
melakukan pemetaan akhirnya formula penyaluran sedekah itu
dapat diaplikasikan dalam aplikasi transportasi.

Mitra Draiv bersama Co Founder Draiv Ishak Umar (Foto: Dok. Draiv)

Pada awal pengenalan penyaluran sedekah dalam bentuk
aplikasi itu dinamakan Delivery, sedekah masyarakat dijemput
tanpa dikenakan biaya kemudian disalurkan kepada para
penerima. Lagi-lagi dari sisi kepercayaan dan minat masyarakat
sangat kurang membuat aplikasi ini tidak berjalan maksimal.
Proses penyempurnaan kemudian dilakukan selama kurang
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lebih sebulan sejak pengenalan pertamanya kepada masyarakat,
setelah melihat adanya peluang bisnis akhirnya Delivery
berubah nama menjadi Draiv.
Tanpa Investor, Simpanan Jadi Modal Awal Membangun
Draiv
Membangun sebuah usaha selain sangat penting memiliki
pengetahuan dan tekad namun perlu pula dukungan modal
finansial. Menariknya dalam perjalanan sukses Draiv hingga
menjadi salah satu startup aplikasi jasa transportasi besar
ternyata Saipul Usman hanya mengandalkan simpanan yang
selama ini dikumpulkannya saat bekerja di luar daerah.
Berbeda dengan Gojek misalnya, yang dalam pengembangan
dan berjalannya bisnisnya menerima sejumlah dana partisipasi
dari investor sebut saja NSI Ventures, Sequoia Capital, Farallon
Capital, Warburg Pincus, Capital Group Private Markets,
termasuk Google yang kemudian mengumumkan telah
memberikan pendanaan pada Gojek. Astra International juga
memberikan investasinya yang konon menjadi investasi terbesar
Astra sepanjang sejarah berdirinya. Terakhir permodalan dari
PayPal dan Facebook memberikan pendanaan pada Gojek.
“Sampai saat ini kita tidak punya hutang, mengembangkan
Draiv sedari awal hanya menggunakan uang simpanan yang
saya kumpulkan dari gaji selama bekerja di Banjarmasin. Modal
awal itu sudah campur aduk dengan pemenuhan kebutuhan
saya sehari-hari,” katanya sembari tersenyum mengingat awal
mula mengembangkan Draiv.
Setelah sukses seperti saat ini tentu saja para investor akan berani
dan tanpa ragu menanamkan modal mereka pada Draiv. Namun
Draiv yang didirikan dan dikembangkan oleh CV. MITRA
INDOTEKNOLOGI yang berkedudukan di Kabupaten Banggai
dengan akta pendirian No. 3 tanggal 03 Agustus 2019 serta
memiliki merek dan rahasia dagang terdaftar pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor permohonan
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pendaftaran JID2020013169 belum mau membuka diri pada
investor.

Ishak Umar Co Founder Draiv di Talk Show Kick Andy (Foto: Tangkapan layar dari
Youtube Kick Andy Show)

“Prinsip saya ingin bekerja secara bebas dalam artian tidak
ada intervensi pihak lainnya dalam hal ini pemilik modal
sehingga sampai saat ini Draiv masih berbentuk badan usaha
Commanditaire Vennootschap atau CV. Selain itu saya ingin
tumbuh bersama badan usaha lokal lainnya di sejumlah daerah
lain,” tambah Saipul selaku Direktur di main company Draiv
(Mitra Indoteknologi).
Fitur layanan DRAIV
Saat ini DRAIV mencatat ada 52.885 pengguna dengan jumlah
mitra DRAIV motor 1.540, DRAIV mobil 241, pelaku UMKM
mitra kuliner sebanyak 3.870 dengan sajian menu makanan dan
minuman kurang lebih 72 ribu jenis yang jumlah kisaran orderan
setiap harinya mencapai 593.155.
Aplikasi Draiv sendiri memiliki sejumlah fitur atau layanan
yang disematkan dalam sistemnya. Tercatat ada 11 fitur layanan
yang disediakan dalam aplikasi. Fitur atau layanan itu antar lain
Layanan transportasi mobil dan motor juga bentor yang diberi
nama Draiv Car, Draiv Bike dan Draiv Bentor merupakan
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layanan andalan seperti layanan umum yang tersedia di aplikasi
Gojek dan Grab.
Berikutnya adalah fitur Draiv Food yang merupakan layanan
kuliner berupa sajian menu makanan dan minuman. Ada juga
DraivSend berupa layanan pengiriman barang menggunakan
sepeda motor maupun bentor. DraivPickup dapat digunakan
untuk jasa pengiriman barang dengan kuantiti yang lebih besar
menggunakan mobil.

Lanjut ada fitur DraivWash berupa layanan laundry (Pakaian,
Sepatu, Helm, dll) yang menyediakan tracking pelayanan.
DraivVoucher merupakan fitur layanan pembelian pulsa
telepon, paket data, listrik termasuk voucher sejumlah aplikasi
game online.
DraivBarber adalah layanan pangkas rambut secara mobile
dimana konsumen dapat memesan penata rambut datang ke
rumah konsumen, namun fitur ini dalam tahap pengembangan.
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Fitur DraivGift adalah layanan penyaluran bantuan sedekah.
Seluruh donasi akan salurkan ke tujuan pemberi sedekah.
Fitur DraivCare disediakan bagi konsumen untuk dapat
berkonsultasi persoalan kesehatan khususnya ibu hamil dengan
tenaga medis termasuk adanya layanan darurat yang diberi
nama Emergency Acces.
Fitur DraivShop disematkan untuk keperluan belanja apa saja,
dimana saja, dan layanan ini sangat cocok digunakan bagi warga
yang sibuk khususnya pekerja.
Ekspansi Draiv Menjangkau Berbagai Daerah di Indonesia
Sejak diluncurkan di Kabupaten Banggai, aplikasi Draiv terus
mendapat sambutan positif berbagai pihak termasuk para
pengguna yang berkeinginan agar Draiv dapat menjangkau
wilayah mereka yang selama ini tidak digarap oleh dua raksasa
transportasi sebut saja Gojek dan Grab.
Kabupaten Toli-toli merupakan wilayah ekspansi pertama
Draiv, tepatnya 7 Juli 2020 Draiv sudah dapat dinikmati oleh
masyarakat di kota Cengkeh ini. Selanjutnya hanya selang
sebulan setelah Tolitoli Draiv sudah dapat dimanfaatkan di Kota
Gorontalo.
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Pada 21 Agustus 2020 Draiv berekspansi ke Kabupaten Poso,
dilanjutkan ke Kotamobagu, Kota Palopo, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kota Palu. Draiv berkembang lagi menjangkau wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dengan hadirnya Draiv di Kabupaten
Sidenreng Rappang.
Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjadi wilayah pengembangan
Draiv, sekitar bulan Maret 2021 aplikasi transportasi ini telah
dirasakan di Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten
Kolaka. Berikutnya Draiv masuk di Kabupaten Morowali,
Kecamatan Toili, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol,
Kecamatan Bahodopi dan Tentena di Kabupaten Poso. Draiv
juga berkembang di Kabupaten Pohuwato.

Bisnis Draiv terus menggurita tidak saja menjangkau Pulau
Sulawesi, pada Oktober 2021 dua kabupaten di wilayah Provinsi
Bali yakni Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem
telah dapat menikmati layanan Draiv.
Tidak berhenti sampai disitu, Draiv juga menjangkau
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten
Bualemo, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten
Banggai Kepulauan, Kabupaten Witaponda, Kabupaten Luwu
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dan terakhir pada April 2022 Draiv sudah bisa dinikmati di
Kabupaten Wajo.

“Prinsipnya saya tidak mau adanya investasi dalam Draiv,
namun kami membuka peluang kepada pengusaha lokal untuk
menjalankan Draiv di wilayah mereka masing-masing dengan
sistem pembagian yang kita sepakati bersama,” tegas Saipul.
Nilai Transaksi Draiv Setiap Bulan Menyentuh Angka Satu
Miliar Rupiah
Menjadi startup berbasis jasa transportasi yang terus berkembang
sudah barang tentu membuat Draiv menjadi mesin perputaran
uang dan penggerak ekonomi. Dalam sebulan nilai transaksi
yang dibukukan Draiv mencapai angka satu miliar rupiah.
Namun raihan itu tidak serta merta diperoleh Draiv melalui
CV Mitra Indoteknologi, karena di hari pertama aplikasi ini go
publik, Draiv mencatat hanya memperoleh laba Rp18.500.
Angka satu miliar rupiah kata Saipul Usman merupakan
akumulasi nilai transaksi jasa mitra Draiv di 27 kabupaten/
kota dan Kelurahan yang ada di Indonesia. Sementara laba
yang diperoleh Draiv hanya pada kisaran Rp200.000.000 setiap
bulannya. Itupun belum dibagi dengan kebutuhan perusahaan
berupa pembayaran gaji, maintenance, listrik, internet serta jasa
lainnya.
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“Keuntungan bersih perusahaan hanya sekitar puluhan juta,
tapi nilai transaksi kita jumlahnya fantastis ada di angka satu
miliaran,” ucap anak dari lima bersaudara ini.
Rata-rata mitra Draiv motor membukukan pendapatan pada
kisaran dua juta rupiah hingga lima juta rupiah setiap bulannya.
Sementara mitra Draiv Food mencatat nilai transaksi pada angka
10 juta hingga 60 juta rupiah perbulannya.
Draiv yang kini terus berkembang dengan kisaran mitra Draiver
sebanyak 1.650 dan mitra Kuliner sejumlah 3.083 dikalikan
dengan rata—rata pendapatan perbulan maka nilai transaksi
kedepan bisa menyentuh angka dua hingga tiga miliar.
Kisah sukses Draiv sebagai startup buatan Saipul Usman anak
asal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah ini tentu saja
bisa menjadi motivasi bagi para siapapun untuk lebih semangat
dalam meraih impiannya.
Quotes
:
Kami bukan satu-satunya startup yang bergerak dibidang
Teknologi dan transportasi. Namun kami menghargai
bahwa persaingan merupakan sebuah peluang untuk dapat
meningkatkan value dan inovasi kami. Masih banyak inovasi
lain yang akan kami kembangkan untuk mencapai tujuan
utama kami yaitu selalu memberikan nilai yang lebih besar serta
dapat meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat.
Kesuksesan mitra adalah tolak ukur kesuksesan kami. “Saipul
Usman.
Karya telah tayang di kabarluwuk.com, 19 April 2022
https://www.kabarluwuk.com/sejarah-draiv-startup-jasa-transportasiasal-banggai-menuju-sukses/
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M. Ashar Abdullah
Rakyat Sulsel

Nama : M. Ashar Abdullah
Media : Rakyat Sulsel
Jabatan : Editor
Pengalaman yang sangat berharga selama mengikuti kegiatan
Banking Editor Masterclass (BEM) Batch 3 ini. Apalagi
temanya membahas tentang digitalisasi, pembahasannya
sangat berharga buat saya untuk menjalankan tugas-tugas
sehari-hari dan ke depan.
Ditambah lagi, hadirnya mentor-mentor yang kredibel di
bidangnya, program BEM Batch 3 ini semakin memperdalam
pengetahuan soal perkembangan digitalisasi perbankan.
Semoga pelatihan seperti ini bisa terus terlaksana dan
berjalan lebih baik lagi. Agar, jurnalis-jurnalis yang lain dapat
merasakan manfaat seperti saya rasakan. Terima kasih.
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Infrastruktur Jaringan Sulsel
Menghadapi Ekonomi
Digital
M. Ashar Abdullah - Rakyat Sulsel

MENATA DAGANGAN. Pekerja menata produk kerajinan berbahan tanaman enceng
gondok yang di Jual di Tokoh Zas Natural Home, Jalan Yusuf Daeng Ngawing,
Makassar, baru-baru ini.(ANDRI/RAKYATSULSEL/C)

MAKASSAR, RAKSUL – Kemajuan teknologi di perkotaan
apalagi di Kota Makassar tak bisa dipungkiri, sangat pesat.
Pergerakan di berbagai bidang menuju digitalisasi sangat bisa
dirasakan.
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Khususnya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
masyarakat di sini sangat dimanjakan dengan hadirnya berbagai
macam kemajuan digitalisasi yang dapat memaksimalkan usaha
mereka. Apalagi dalam hal tersedianya jaringan yang sangat
memadai.
Namun, kegembiraan ini tidak bisa cukup sampai di sini
saja. Pemerintah harus juga memperhatikan 23 Kabupaten/
Kota lainnya, terlebih kepada kepada daerah-daerah yang
ada di pelosok, agar masyarakat di sana bisa segera terbiasa
dengan kemajuan-kemajuan yang ada saat ini bahkan untuk ke
depannya.
Pemerataan infrastruktur jaringan adalah hal utama yang
menjadi fokus utama untuk pemimpin atau para pejabat saat ini.
Pasalnya, pelaku UMKM wilayah tertinggal seharusnya bisa
bersaing dengan yang tinggal di perkotaan.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Amson Padolo mengakui
bahwa ada sebanyak 563 area blank spot di Sulsel yang masih
jauh dari jaringan Internet. Dari 563 blank spot itu, terbanyak di
Kabupaten Toraja Utara (Torut).
Area blank spot adalah suatu titik lokasi yang belum
mendapatkan jaringan telekomunikasi, dengan kata lain tidak
tercover oleh menara telekomunikasi dan perangkatnya yaitu
BTS (Base Transceiver Station).
Amson menyatakan, area blank spot selama ini dialami sejumlah
daerah di Sulsel karena berada di wilayah pegunungan dan
daerah terpencil yang susah diakses.
Dengan kata lain, titik-titik area blank spot ini termasuk dalam
daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). Maka dapat
disimpulkan bahwa penduduk-penduduk di sana masih kurang
merasakan perkembangan, khususnya dalam bidang ekonomi
digital.
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Disisi lain, penyediaan jaringan baru itu membutuhkan biaya
yang cukup besar untuk membuka akses jaringan internet
maupun telepon. Pihaknya telah menyurat kepada Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan harapan
agar permasalahan 563 titik area blank spot tersebut bisa
berkurang.
Parahnya lagi, setelah duduk bersama antara pihak Pemprov
Sulsel dengan penyedia jaringan (provider) beberapa waktu
lalu. Sampai sekarang, tidak ada progres yang signifikan terkait
masalah ini.
“Belum lama ini Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman
melakukan rapat bersama pimpinan-pimpinan beberapa
provider di Sulsel, mereka membahas agar bagaimana penyedia
jaringan dapat memasang BTS untuk di titik-titik blank spot.
Hanya saja, saya belum bisa memberikan secara rinci seperti apa
targetnya,” jelas Amson.
Jika Pemprov tidak bergerak cepat untuk bisa segera
menyelesaikan permasalahan di atas, maka terkait ketertinggalan
di daerah pelosok bisa saja terus dialami oleh penduduk yang
tinggal disana.
Apalagi, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Direktur Arsitektur
Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tony saat
menjadi narasumber pada kegiatan Banking Editors Masterclass
yang digelar oleh Commonwealth Bank melalui aplikasi zoom
meeting, belum lama ini membeberkan bahwa ekonomi digital
Indonesia diprediksi akan tumbuh 8 kali lipat dari Rp632 triliun
menjadi Rp4.531 triliun pada tahun 2030.
Sedangkan, kata dia, pada tahun yang sama, sektor e-commerce
akan mendominasi digital indonesia sebesar Rp1.900 triliun atau
34%. Sementara, Produk Domestik Bruto (PDB) akan tumbuh
dari Rp 15.400 triliun menjadi Rp24 triliun.
Menurut dia, memang digitalisasi adalah suatu keniscayaan
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di era sekarang, dan itu berdampak ke berbagai kehidupan di
masyarakat.
Berdasarkan penelitian OJK lakukan, sejak adanya pandemi,
indonesia sudah memiliki 21 juta konsumen digital yang baru.
72% diantaranya berasal dari daerah yang tergolong suburban
atau bukan daerah-daerah kota besar.
Karya telah terbit di Harian Rakyat Sulsel, 21 April 2022
https://drive.google.com/file/d/1npnKwHE0n59PFWQnPvnrkdDnn2j
jvi4e/view
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Maizal Walfajri
KONTAN

Halo, nama saya Maizal Walfajri. Saya memulai karir
jurnalistik sejak Juni 2017, selang satu bulan setelah wisuda
Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Saya
bergabung di Harian Kontan karena menyukai isu ekonomi,
keuangan, dan investasi.
Selama berkarir di Kontan, saya ditempatkan di desk industri
kecil menengah yang membahas mengenai start-up, koperasi,
pariwisata, hingga waralaba. Saat ini, saya ditempatkan di
desk perbankan untuk menyediakan informasi terkait isu-isu
perbankan. Sebelumnya, saya sempat di tempatkan di industri
keuangan non bank membahas industri multifinance, fintech,
asuransi, dan modal ventura. Hobi: baca, renang, yoga, dan
traveling.
Saya senang bisa mengikuti pelatihan seperti ini, karena
walau sederhana tetapi ilmunya sangat berarti. Lantaran
jarang sekali ada pelatihan tematik seperti ini. Mungkin akan
menarik bisa dilakukan sekaligus secara offline.
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QRIS Lintas Negara Siap
Jadi Alat Pembayaran
Global Masa Depan
Suci Sekarwati - Tempo.co

ILUSTRASI. Konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Code
Indonesian Standard (QRIS)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bila hendak bepergian ke luar
negeri, tak hanya menyiapkan administrasi seperti passport atau
visa saja. Segepok uang dengan valuta negara tujuan jadi sangat
penting. Memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang bisabisa jadi gembel di negara orang.
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Itulah yang terlintas di benak Raihanul Jannah (27), seorang
travel enthusiast sekaligus memiliki usaha biro perjalanan lintas
negara. Ia memutuskan untuk pergi ke salah satu Toko Emas di
Bukittinggi untuk hajat tersebut.
Terkadang ia menukarkan ringgit Malaysia, dolar Singapura,
atau Euro di kedai emas yang juga melayani penukaran uang.
“Kalau money changer atau menukar ke bank, antriannya lama,
bikin malas. Mending ke sana saja (toko emas) tidak perlu antri,
cepat, dan mudah,” ujarnya.
Kemudahan dan kecepatan yang menjadi syarat utama bagi
Raihanul. Ia memang mengandalkan uang kartal ketika
melancong ke luar negeri.
Perempuan yang melakukan perjalanan ke luar negeri minimal
tiga kali dalam satu bulan ini, mengaku transaksi pembayaran
menggunakan kartu masih memiliki kelemahan.
“Tidak semua kartu dari Indonesia bisa digunakan di luar negeri.
Bila nanti QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)
lintas negara sudah diimplementasikan maka akan sangat
membantu,” tambahnya.
Memang saat ini, Bank Indonesia (BI) tengah berupaya agar
QRIS bisa dijadikan alat pembayaran global masa depan. BI
menyasar negara yang memiliki potensi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi antara lain dalam perdagangan atau
pariwisata.
Terlebih, di dalam negeri transaksi QRIS terus tumbuh empat
kali lipat pada Februari 2022 atau mencapai Rp 4,5 triliun. Oleh
sebab itu, regulator sistem pembayaran ini melakukan uji coba
penerapan QRIS lintas negara dengan menggandeng bank
sentral Malaysia dan Thailand.
Bahkan BI tengah menjajaki kerja sama untuk dengan negara
lain, seperti halnya Arab Saudi melalui Saudi Arabian Monetary
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Agency. Dalam melakukan transaksi QRIS, BI menggunakan
skema currency settlement (LCS) yang memungkinkan nasabah
tetap menggunakan rupiah walau sedang di luar negeri.
Sebab, dengan payung LCS, penyelesaian transaksi bilateral
antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masingmasing negara. Lantaran, setelmen transaksinya dilakukan di
dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
Jadi, nasabah tidak perlu lagi repot-repot lagi menukar uang
secara manual. Sebab, bank yang tergabung dalam inisiatif QRIS
lintas negara ini akan langsung memproses transaksi penukaran
nilai tukar mata uang lokal akan meningkatkan efisiensi transaksi
sehingga biaya transaksi menjadi lebih murah.
Bahkan, QRIS lintas negara ini disinyalir dapat meningkatkan
transaksi UMKM, karena memudahkan konsumen mancanegara
untuk bertransaksi saat membeli produk lokal.
Begitu pula pada sektor pariwisata, para wisatawan asing
nantinya cukup menggunakan QR Cross-border jika ingin
bertransaksi saat vakansi di Indonesia. Begitu juga jika kita ingin
bepergian ke luar negeri.
Lewat efisiensi yang ditawarkan, QRIS lintas negara diharapkan
juga dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di
berbagai sektor. Dengan berbagai keunggulan dan kemudahan
yang ditawarkan, tak heran jika Pembayaran lintas negara
yang di dalamnya terdapat QRIS lintas negara masuk ke dalam
pembahasan di jalur keuangan Presidensi G20.
Kendati demikian, BI berkomitmen untuk mengembangkan
pembayaran digital tersebut, dengan memperhatikan
keseimbangan antara mendukung inovasi dan mitigasi risiko.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem
Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta menyatakan uji coba ini
terus berlangsung namun dengan masih terbatasnya mobilitas
akibat pandemi maka transaksinya masih perlu terus didorong.
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Transaksi yang tercatat dilakukan oleh Penyedia Jasa
Pembayaran (PJP) dalam rangka memastikan baik transaksi baik
inbound maupun outbound dapat berjalan.
“Di Indonesia, merchant
yang telah menggunakan QR
Pembayaran telah mencapai 16,1 juta, sedangkan Thailand
sekitar 7 juta dan Malaysia 1,1 juta. Pembayaran digital akan
menjadi alternatif metode pembayaran yang mudah dan efisien
bagi masyarakat untuk melengkapi pembayaran secara tunai,”
ujarnya kepada Kontan.co.id belum lama ini.
Ia menyebut peningkat penggunaan pembayaran digital domestik
di masing-masing negara di masa pandemi akan menjadi modal
awal perubahan perilaku dari semula menggunakan uang kartal
menjadi lebih digital dengan mobile payment seperti QRIS.
SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas
Wahyudi menyatakan Bank Mandiri sedang mempersiapkan
kegiatan piloting penerimaan transaksi QR Cross Border yang
diinisiasi oleh BI baik QR Thailand maupun QR Malaysia. Di
sisi lain, bank berlogo pita emas ini juga sedang mempersiapkan
untuk penerimaan transaksi QR dari e-Wallet Alipay.
“Kami optimis transaksi QRIS lintas negara ini akan mengenerate transaksi yang cukup baik mengingat saat ini teknologi
QR sudah mulai secara umum digunakan, dimana memang
kecenderungan orang selalu membawa serta ponsel pintasnya
bersama mereka. Penggunaan QR tentunya akan lebih
memudahkan wisatawan dalam bertransaksi secara nyaman
dan seamless,” tukasnya.
Seiring dengan itu, bank akan membawa berkah bagi bank.
Selain memberikan kenyamanan bagi nasabahnya, bank juga
akan mengantongi pendapatan berbasis komisi.
“Fee yang didapatkan oleh Bank atas transaksi QR Cross Border
sendiri adalah dalam bentuk share fee Merchant Discount Rate
(MDR). Saat ini, nilai sharing MDR-nya masih dalam tahap
diskusi antara Penyelenggara, Asosiasi dan juga regulator,”
tambahnya.
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Asal tahu saja, MDR merupakan tarif yang dikenakan oleh bank
kepada merchant atau pedagang yang terhubung ke ekosistem
QRIS. Besaran MDR ini akan ditetapkan sendiri oleh BI.
Head of Marketing, Branding and Digital Products PT Bank
Commonwealth Lia Rosmalia menyambut baik inisiatif QRIS
lintas negara ini. Lantaran akan memperluas opsi bagi nasabah
kami untuk melakukan transaksi pembayaran di luar negeri.
“Saat ini nasabah kami sudah bisa melakukan transaksi
pembayaran di luar negeri menggunakan debit card atau tarik
tunai di jaringan ATM CBA di Australia. Dengan adanya QRIS
lintas negara membuat transaksi belanja di luar negeri menjadi
semakin mudah dan juga aman,” paparnya.
Ia berharap bila inisiatif ini dijalankan, jumlah transaksi yang
terjadi akan terus meningkat, mengingat beberapa negara sudah
mulai membuka perbatasan untuk kunjungan wisatawan.
Penggunaan QRIS yang mempermudah transaksi juga akan
sangat mendukung perkembangan dan tren saat ini menuju
masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society.
Asal tahu saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) naik menjadi
18.500 per Februari 2022. Angka ini naik 21,91% jika
dibandingkan dengan posisi Januari 2022 yang hanya 15.100
kunjungan. Kenaikan jumlah wisman ini akan menjadi modal
awal bagi larisnya penggunaan QRIS lintas negara.
Karya telah tayang di Kontan.co.id.id, 18 April 2022
https://keuangan.kontan.co.id/news/qris-lintas-negara-siap-jadi-alatpembayaran-global-masa-depan
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Meski Berikan Banyak
Manfaat, Kejahatan Siber
Hantui Transaksi QRIS
Lintas Negara
Maizal Walfajri - KONTAN

ILUSTRASI. Konsumen melakukan pembayaran dengan memindai Quick Response
Code Indonesia Standard (QRIS). (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gagasan Bank Indonesia
membawa Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)
sebagai alat pembayaran global makin nyata. Saat ini, regulator
terus melakukan uji coba penerapannya bersama otoritas sistem
pembayaran di Malaysia dan Thailand.
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Teknologi QR Code ini menjanjikan segudang keunggulan dari
efisiensi, kecepatan, hingga kemudahan dalam penggunaannya.
Maklum, nasabah perbankan maupun fintech payment cukup
membawa ponsel pintarnya saat melancong ke luar negeri.
Selama terhubung dengan jaringan internet, nasabah tinggal
memindai QR merchant. Dalam hitungan sepersekian detik,
transaksi pun sukses. Bahkan transaksi ini tetap mengandalkan
mata uang rupiah di bawah payung currency settlement (LCS).
Skema LCS memungkinkan penyelesaian transaksi bilateral
antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masingmasing negara. Lantaran setelmen transaksinya dilakukan di
dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
Kendati demikian, teknologi selalu mengandung ancaman siber
dari oknum tak bertanggung jawab. Senior Faculty Lembaga
Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin
mengatakan saat awal pengenalan kartu kredit kedua negara ini
paling banyak mencatatkan laporan penyelewengan.
“Mulai dari spam sampai transaksi awal-awal. Bila bekerjasama
dengan Malaysia dan Thailand, maka harus benar-benar
diperhatikan terkait keamanan transaksi. Jangan sampai
menimbulkan hacker dan cyber crime yang bisa merusak tatanan
QRIS ini,” ungkapnya.
Terlebih, Amin melihat kesiapan Indonesia untuk teknologi
informatika baik kebijakan, hukum, infrastruktur masih belum
optimal. Terkadang penegak hukum, lembaga keuangan, hingga
masyarakat ada yang belum siap.
Pakar keamanan siber sekaligus Kepala lembaga riset siber
Communication & Information System Security Research Center
(CISSReC), Pratama Persadha menyatakan banyak pelaku
kejahatan membuat QR Code palsu untuk mengarahkan ke
rekening lain dan juga ke website berisi malware.
Ia berkaca pada pada kejadian di 2014 silam, otoritas China
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menghentikan pembayaran dompet digital sementara dalam
waktu lama. Saat itu AliPay dan WeChat Pay menjadi alat
pembayaran utama bahkan hingga di pasar dan warung-warung.
“Gara-gara QR Code palsu ini, pemerintah China menghentikan
pemakaian WeChat Pay dan Ali Pay sementara waktu saat
itu. Hal seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian serius
pemerintah dan pengampu kebijakan sehingga kemudahankemudahan tadi tidak bermuara pada fraud,” jelasnya.
Ia menyatakan faktor keamanan siber adalah menjadi salah
satu hal yang diperhatikan oleh Bank dan Pemerintah dalam
membangun ekosistem keuangan digital di tanah air, termasuk
rencana Bank Indonesia yang melakukan uji coba transaksi QRIS
dengan Malaysia dan Thailand.
Keamanan siber wajib menjadi perhatian serius. Mengingat
selama masa pandemi Covid-19 banyak terjadi serangan berbagai
situs dan pencurian data di beberapa institusi pemerintah dan
perusahaan besar tanah air.
Merujuk data Badan Siber dan Sandi negara terdapat 88 juta
anomali serangan siber yang tercatat di sepanjang tahun 2021.
Termasuk mengancam berbagai layanan dompet digital yang
ada saat ini.
“Bahkan sebelum masa pandemi Covid-19 sudah ada beberapa
kejadian seperti saldo hilang dan transaksi fiktif. Hal semacam
ini memerlukan perbaikan dari sisi teknis pengembang pemilik
platform dan juga harus didukung oleh regulasi pemerintah
yang mengayomi masyarakat juga pihak pemilik platform
dompet digital. Minimal dengan mengakomodasi pasal-pasal
pengamanan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data
Pribadi,” tambahnya.
SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas
Wahyudi menyatakan saat ini, Bank Mandiri sedang menyiapkan
semua infrastruktur QRIS lintas negara secara menyeluruh.
Mulai dari aspek baik dari aspek teknis, operasional, SOP,
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hingga penanganan nasabah.
“Sehingga diharapkan saat diluncurkan dapat langsung
memberikan layanan yang terbaik dan maksimal bagi nasabah.
Bank Mandiri akan mematuhi dan mengimplementasikan
ketentuan yang diterapkan regulator,” tuturnya.
Adapun Bank Indonesia (BI) sebagai inisiator sekaligus regulator
QRIS telah menyiapkan berbagai jurus menangkal serangan
siber ini. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan
Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta menyatakan BI
telah mengatur kewajiban bagi penyedia jasa pembayaran (PJP)
mengenai pemenuhan manajemen risiko dan kapabilitas sistem
pembayaran.
“Hal ini guna memastikan keamanan transaksi sejalan dengan
semangat reformasi pengaturan SP oleh BI. Dari sisi keamanan
aplikasi pengguna, kita mewajibkan penggunaan two factor
authentication agar hanya user yang memiliki akses ke
accountnya yang dapat bertransaksi,” tambahnya.
Memang, Two Factor Authentication (2FA) sudah menjadi
standar pengamanan akun penting dan transaksi finansial.
Kunci pengamanan 2FA adalah One Time Password (OTP) atau
password sekali pakai berupa angka acak yang akan dikirimkan
berdasarkan waktu, dan akan hangus setiap kali digunakan atau
telah melewati batas waktu password yang telah ditentukan
(biasanya beberapa menit).
OTP ini sangat efektif menangkal aksi keylogger atau trojan yang
berusaha mencuri kredensial yang diketikkan ketika mengakses
situs atau layanan penting. Prinsip dasar penggunaan TFA-OTP
adalah harus ada 2 faktor pengaman yang terpisah.
Fili menambahkan, dari sisi infrastruktur, para penyelenggara
yang terlibat mengikuti standar operasional dan keamanan
QRIS. Sejalan dengan itu, BI akan terus melakukan pengawasan
secara rutin diaudit oleh auditor independen.
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Tak sampai di situ, dalam uji coba penerapan QRIS bersama
Malaysia dan Thailand, regulator terkait sepakat mengadopsi
standar internasional yang sama yaitu EMVco. Fili menilai aspek
keamanan relatif terstandar karena merupakan international
best practices.
EMVco merupakan organisasi yang terdiri dari Europay,
MasterCard, dan Visa yang mengembangkan dan menetapkan
EMV sebagai standar pembayaran lintas operasi secara global
yang aman.
Ketika nasabah menggunakan perangkat yang diaktifkan
dengan EMV untuk membayar di merchant, maka transaksi
secara dinamis akan dikonfirmasi, diverifikasi dan kemudian
diotorisasikan.
Nasabah dapat menggunakan Personal Identification Number
(PIN) atau kode OTP untuk memverifikasi bahwa konsumen
memang bertransaksi menggunakan perangkat miliknya.
Praktik EMV ini sudah diterapkan untuk transaksi pembayaran
menggunakan kartu kredit maupun debit berbasiskan chip.
Standar EMV membantu memaksimalkan keamanan dan
interoperabilitas global sehingga kartu Visa dapat terus diterima
di seluruh dunia.
Karya telah tayang di Kontan.co.id.id, 18 April 2022
https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-berikan-banyak-manfaatkejahatan-siber-hantui-transaksi-qris-lintas-negara

248

Menakar Bank Digital

QRIS Lintas Negara Bisa Mendisrupsi Uang Kartal hingga Eksistensi Money Changer

QRIS Lintas Negara Bisa
Mendisrupsi Uang Kartal
hingga Eksistensi Money
Changer
Maizal Walfajri - KONTAN

ILUSTRASI. Transaksi QRIS aplikasi Qasir.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Makin terkendalinya pandemi
Covid-19 membuat beberapa negara mulai membuka kembali
perbatasan. Agar menarik para wisatawan asing, tak sedikit
yang melonggarkan kebijakan pengendalian pandemi.
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Momentum ini akan mendorong transaksi QRIS lintas
negara semakin melesat. Terlebih kehadiran Covid-19 telah
mempercepat penerimaan masyarakat dalam bertransaksi
secara digital lewat ponsel pintar.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem
Pembayaran Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta
menyatakan seiring dengan dimulainya relaksasi pembatasan
mobilitas, tren transaksi menggunakan QR payment diprediksi
akan meningkat.
Dengan meningkatnya pengalaman pengguna dan edukasi
penggunaan QR lintas negara maka akan semakin banyak
masyarakat yang menggunakannya.
Ia menilai peningkatan penggunaan pembayaran digital domestik
di masing-masing negara di masa pandemi akan menjadi modal
awal perubahan perilaku dari semula menggunakan uang kartal
menjadi lebih digital dengan mobile payment seperti QRIS.
“Pembayaran digital akan menjadi alternatif metode pembayaran
yang mudah dan efisien bagi masyarakat untuk melengkapi
pembayaran secara tunai,” papar Fili.
Ini sebagai sinyal, masyarakat akan semakin dimanjakan oleh
transaksi digital termasuk QRIS. Maka kehadiran uang kartal,
alat pembayaran menggunakan kartu, hingga eksistensi money
changer akan semakin pudar.
SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas
Wahyudi melihat kehadiran QRIS sebagai layanan baru akan
mendorong mitra-mitra bisnis lama maupun baru untuk mau
berkolaborasi dengan Bank Mandiri. Khususnya yang memiliki
keperluan transaksi dengan wisatawan elektronik luar negeri.
Prediksinya, ini akan mendorong akselerasi ekonomi. Dengan
mudahnya pembayaran bagi wisatawan, ia berharap mampu
mendorong kenaikan jumlah kunjungan turis mancanegara.
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“Kemudahan transaksi cashless (tanpa uang tunai) dan seamless
(mulus) akan dapat dinikmati oleh turis asing yang melakukan
pembayaran di merchant-merchant yang ada di Indonesia dan
juga sebaliknya, dimana wisatawan Indonesia dapat juga secara
mudah melakukan transaksi QR di negara-negara yang sudah
bekerja sama,” tambahya.
Adapun Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPI) Amin Nurdin melihat kemudahan QRIS
akan semakin mendorong masyarakat untuk tidak akan lagi
menggunakan uang kertas termasuk bisnis money changer.
Bahkan, alat pembayaran yang berbau plastik baik kartu debit
maupun kartu kredit akan semakin ditinggalkan.
“Transaksi dalam genggaman ini akan terjadi secara masif.
Ini juga akan mampu mendorong wisatawan asing masuk
ke Indonesia karena alat pembayarannya lebih murah lagi,”
paparnya.
Amin menambahkan, BI telah memiliki roadmap sistem
pembayaran Indonesia hingga 2025. QRIS pun menjadi salah
satu poin utama dalam pelaksanaanya. Sehingga inisiatif QRIS
akan diterapkan tidak hanya untuk industri perbankan tapi bagi
seluruh jasa sektor keuangan.
Terlebih, Amin melihat bonus demografi dari kalangan milenial
yang dimiliki Indonesia akan mendorong perkembangan
transaksi QRIS. Lantaran kelompok penduduk ini mudah
beradaptasi dan suka akan kemudahan yang ditawarkan oleh
teknologi.
“Ini sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi. Implementasi
QRIS ini jangan hanya sampai di kawasan Asia Tenggara saja
harus menjangkau seluruh dunia. Saat ini, tidak ada lagi batas
ruang dan waktu dalam melakukan transaksi keuangan yang
bisa dilakukan dalam kecepatan kedipan mata,” tuturnya.
Memang saat ini transaksi digital banking makin familiar di
masyarakat. Alhasil, nilai transaksi digital banking pun makin
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membesar. BI mencatat pada bulan Februari 2022 saja, nilai
transaksi uang elektronik tumbuh 41,35% yoy menjadi Rp 27,1
triliun. Sedangkan nilai transaksi digital banking meningkat
46,53% yoy menjadi Rp 3.732,8 triliun.
Pada bulan Januari 2022 lalu, nilai transaksi uang elektronik
juga tumbuh 66,65% yoy menjadi Rp 34,6 triliun. Nilai transaksi
digital banking meningkat 62,82% yoy menjadi Rp 4.314,3 triliun.
Jadi kalau dihitung keseluruhan, nilai transaksi sepanjang
tahun berjalan untuk uang elektronik mencapai Rp 61,7 triliun.
Sedangkan nilai transaksi digital banking mencapai Rp 8.047,1
triliun hingga Februari 2022.
Bila QRIS lintas negara mulai diterapkan secara masif, maka pola
masyarakat dalam bertransaksi secara digital semakin tumbuh.
Mengingat, transaksi QRIS di dalam negeri terus tumbuh empat
kali lipat pada Februari 2022 atau mencapai Rp 4,5 triliun.
Karya telah tayang di Kontan.co.id.id, 18 April 2022
https://keuangan.kontan.co.id/news/qris-lintas-negara-bisamendisrupsi-uang-kartal-hingga-eksistensi-money-changer
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Marsya Nabila
DailySocial.id

Halo, nama saya Marsya. Pertama kali terjun ke dunia
jurnalistik pada akhir 2014 di koran ekonomi Indonesia
Finance Today yang sekarang sudah almarhum. Setahun di
sana, saya menantang diri untuk bergabung ke kompetitor
yang skala bisnisnya lebih luas, yakni Bisnis Indonesia.
Sayangnya, saya bekerja di sana hanya seumur jagung.
Kemudian, perjalanan karir jurnalistik saya berlanjut di
DailySocial.id, startup media yang hanya membahas soal
digital dan startup pada pertengahan 2016. Jadi tepat hari
pertama setelah libur lebaran saya bergabung di sini hingga
sekarang. Alhamdulillah masih betah-betah saja. Di sini saya
mengenal banyak startup, saya jadi senang dengan dunia
ini. Tapi kalau ditanya isu apa yang saya suka, tentunya isu
mengenai dunia keuangan, lingkungan, dan ‘impact’.
Saya punya ekspektasi tinggi bergabung di BEM ini karena
saya ingin belajar banyak hal baru seputar dunia perbankan
terkini. Sebelumnya saya telah melihat silabus yang akan
disampaikan pemateri tiap minggunya. Menurut pendapat
saya, eksekusinya tidak seperti yang saya harapkan, karena
sebagian besar materinya mengulang topik-topik yang sering
sekali saya dapat ketika liputan harian.
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Membaca Arah Startup
Akuisisi Bank Perkreditan
Rakyat
Marsya Nabila - DailySocial.id

Meski memiliki ruang bisnis terbatas, digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat berpotensi
menjanjikan bagi startup / Pexels

Rasanya cukup meragukan jika anak-anak muda zaman
sekarang mengenal BPR alias Bank Perkreditan Rakyat. Mereka
kini lebih mengenal istilah bank digital karena seliweran di
berbagai platform digital yang mereka gunakan sehari-hari.
Rata-rata bank digital ini menawarkan kemudahan proses yang
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sepenuhnya ada di genggaman nasabah sebagai nilai jual yang
terus digaungkan.
Namun anggapan tersebut dibantah survei mini yang digelar
DailySocial melalui platform media sosial. Sebanyak 90%
responden menjawab dengan benar kepanjangan dari BPR.
Sebagian besar juga mampu membedakan bank umum dengan
BPR, baik dari cakupan operasi dan kegiatan usaha. Sebanyak
61% responden tahu bahwa BPR hanya boleh beroperasi dalam
satu provinsi.
Kemudian, sebanyak 66% responden mampu menjawab dengan
benar kegiatan usaha BPR itu adalah menyalurkan kredit usaha
dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Terakhir,
sebanyak 68% responden mampu menjawab perbedaan bank
umum dan BPR, yakni tidak diperkenankan melakukan
kegiatan usaha dalam valuta asing dan melayani jasa cek/giro
dan asuransi.
Sebagai catatan, survei ini tidak mewakili pendapat mayoritas
generasi muda di Indonesia, hanya sekadar melihat perspektif
dari sebagian kecil. Survei ini diikuti oleh 39 responden, sebagian
besar berusia 25-35 tahun (66%), sisanya berusia di bawah 25
tahun (31%), dan di atas 35 tahun (3%).
Eksistensi BPR diatur dalam Undang-Undang (UU) Perbankan
yakni UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. UU tersebut
menyebutkan bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang
dalam kegiatannya memberikan tidak jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Hanya saja, hiruk pikuk digitalisasi yang terjadi belakangan,
justru tidak bisa dirasakan oleh industri BPR. Hanya segelintir
BPR -tentunya yang beraset jumbo- yang mampu memanfaatkan
teknologi digital dalam proses bisnisnya. Dalam pantauan
DailySocial.id, setidaknya baru 64 BPR se-Indonesia (lihat
infografis) yang merilis aplikasi, fiturnya baru sekadar untuk
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permudah pekerjaan account officer di lapangan atau nasabah
untuk melakukan pembayaran tagihan PPOB (Payment Point
Online Banking).
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Meski demikian, kemampuan tersebut nyatanya belum mampu
menarik nasabah dari generasi muda untuk bergabung. Pasalnya,
agar dapat bertahan pada era digital seperti sekarang, inovasi
layanan dan teknologi menjadi hal wajib jika BPR tidak ingin
tersingkir dari peta bisnis perbankan. Sayangnya, tak semua
BPR memiliki infrastruktur digital yang memadai. Apalagi,
banyak BPR bermodal cekak sehingga sulit untuk membangun
infrastruktur digital yang relatif membutuhkan biaya tinggi.
Sudah harus bersaing di dunia digital, jalan yang ditapaki BPR
pun kian hari kian sulit. Segmen mikro yang selama ini jadi lahan
bisnis utama mereka terus tergerus dengan hadirnya berbagai
pesaing. Perlawanan terjadi, mulai dari bank umum yang punya
kekuatan lebih besar ketimbang BPR, LKM (Lembaga Keuangan
Mikro), koperasi, agen laku pandai, hingga pesaing baru
namanya fintech lending. Belum lagi, penurunan suku bunga
KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi 6% tentu bertabrakan
dengan bisnis BPR.
Kendati persaingan bisnis sangat ketat, bank-bank pedesaan
ini memiliki keunggulan lantaran karakteristik bisnisnya yang
berbeda. Kelokalan dan keeratan hubungan emosionalnya
dengan para nasabah menjadi nilai lebih bagi BPR. Namun
untuk mengatasi kelemahannya --sekaligus mengandalkan
kelebihannya-- akan membuat daya tarik BPR akan makin
kinclong. Dengan begitu, fungsi BPR untuk memajukan daerah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan makin besar.
Akuisisi BPR
Ada hal yang menarik disorot belakangan ini, yakni ketertarikan
startup fintech untuk mengakuisisi BPR. Dari pantauan
DailySocial.id, setelah ALAMI Group dengan BPRS Cempaka
Al Amin yang memiliki rebrand jadi Hijra Bank, berikutnya ada
Xendit yang mengambil saham di BPR Arthakelola Cahayatama
dan kini dikenal sebagai BPR Xen; petinggi Fazz Financial Group
yang mengambil kepemilikan saham di BPR Sentral Mandiri;
dan, akuisisi penuh BPR Prima Dadi Arta oleh Komunal, startup
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peer to peer lending. Seluruh aksi korporasi ini tidak disebutkan
nominal transaksinya kepada publik.
Memang jumlahnya ini baru sedikit, namun tren ini sebenarnya
selaras dengan kondisi di mana para pemain teknologi mulai
mencari peluang bisnis baru di bidang pembiayaan, yang
memiliki margin terempuk di dunia perbankan. Bila dijabarkan
hampir semua bank umum beraset mini telah bersiap diakuisisi
oleh para perusahaan teknologi. Bank umum dan BPR pun saat
ini sama-sama dikejar waktu oleh OJK untuk memenuhi modal
minimum.
Untuk BPR tertuang dalam POJK Nomor 5 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti
Minimum. Menurut aturan ini, BPR wajib memenuhi modal inti
minimum yang ditetapkan sebesar Rp3 miliar pada 2020 dan
Rp6 miliar paling lambat 2024 mendatang. Di tengah himpitan
tersebut, muncul perusahan teknologi dengan kapital besar
untuk menggarap BPR.
Menurut data Biro Riset Infobank (birl), pada 2020 masih ada
sekitar 700 BPR yang belum memenuhi ketentuan modal Rp6
miliar. Nah, dengan asumsi yang sama, dalam hal ini ROE per
tahun 20%, berarti pada akhir 2024 masih ada sekitar 50% BPR
yang tak sanggup tumbuh secara organik. Jika pemilik tidak
tambah modal, pilihannya adalah merger atau dijual, atau turun
takhta menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). Diperkirakan
akan ada 300 sampai 400 BPR yang bakal turun kelas menjadi
LKM.
“Melihat kebutuhan BPR akan adaptasi teknologi dan
keterbatasan modal dan layanan, maka BPR menjadi menarik
bagi startup fintech. Mereka bisa mengembangkan layanan ke
perbankan dengan layanan digital, namun modalnya relatif
kecil dibandingkan akuisisi perbankan umum atau membuat
bank digital. Jadi bagi startup fintech diuntungkan dengan
modal pengembangan yang relatif kecil,” ujar Ekonom Indef
Nailul Huda.
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Sumber: Pixabay

Bagi startup, memiliki bisnis perbankan artinya pangsa pasar
mereka akan lebih luas, meskipun di BPR karena ada layanan
di BPR yang tidak mereka miliki. Startup bisa lebih inovatif
mengembangkan produk tak hanya sekadar simpanan dan
penyaluran kredit saja, tapi juga mengintegrasikan layanan
startup ke BPR.
“Misalnya untuk Xendit, bisa memperluas layanan payment
gateway-nya melalui BPR. Atau masuk ke lending dengan skema
p2p lending juga bisa dengan berbagai persyaratan, seperti radius
layanan BPR. Masih sangat dinamis kerja sama antara BPR
dengan fintech ini.”
Pernyataan Nailul ada benarnya. Pasalnya, setelah dikabarkan
mengakuisisi BPR, kini Xendit melanjutkan langkahnya
dengan mengakuisisi saham Bank Sahabat Sampoerna, untuk
memuluskan langkahnya di bank digital melalui aplikasi Nex.
Aplikasi ini sendiri masih diujicoba secara internal dan sudah
membuka daftar tunggu. Fitur awal yang ditawarkan adalah
bunga tahunan 6% yang dibayar setiap hari untuk tabungan,
bebas biaya admin dan transfer, dan kemudahan kirim dan
menerima dana. Penawaran yang rata-rata ditawarkan oleh
bank digital kekinian.
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Belum banyak informasi yang bisa digali dari Xendit terkait
aksinya tersebut. Namun menurut pandangan Huda, langkah
ini dilihat sebagai cara Xendit membagi segmentasi pasarnya.
Kekurangan di BPR bisa dikembangkan atau diimplementasikan
di Bank Sahabat Sampoerna. Sebab, secara geografis ruang
lingkup BPR ini terbatas, jadi Xendit pasti perlu sesuatu yang
lebih besar mengingat mereka juga sudah unicorn.
“Ya bisa dikatakan juga sebagai lab atau batu loncatan juga.
Soalnya layanan perbankan di BPR dan bank umum kan beda
ya, jadi saya rasa lebih kepada pengembangan layanan dengan
jangkauan yang lebih luas secara demografis dan layanan.”
Sebagai catatan, mengacu dari data OJK, BPR Xen (PT Bank
Perkreditan Rakyat Xen) sebelumnya bernama BPR Arthakelola
Cahayatama yang terletak di Depok, Jawa Barat. Co-founder
Xendit Theresa Sandra Wijaya (Tessa Wijaya) masuk sebagai
pemegang saham di BPR Xen dengan kepemilikan 0,68% pada
Juni 2021. Pemegang saham mayoritas dikuasai oleh PT Indo
Digital Raya (99,32%). Theresa meningkatkan kepemilikannya
menjadi 1% pada Desember 2021.
Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai PT Indo
Digital Raya ini. Namun bisa dipastikan berkaitan dengan
Xendit karena selokasi dengan kantor pusat Xendit. Sebelumnya,
perusahaan sudah melayangkan penyangkalannya terlibat
dengan BPR Xen.
“Xendit baru saja menjalin kemitraan strategis dengan PT BPR
Xen, sebuah BPR yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. PT BPR
Xen dan PT Sinar Digital Terdepan merupakan dua entitas
terpisah dan tidak terafiliasi secara kepemilikan,” ujar perwakilan
Xendit. Mereka pun mengaku masih dalam tahap eksplorasi
terkait kemitraan tersebut bagaimana dapat membawa dampak
yang baik buat UMKM.
Secara terpisah, mengutip dari hasil wawancara yang dimuat
Convectus Law pada November 2021 bersama Mikiko Steven,
Head of Consumer Solutions Xendit, mungkin bisa memberikan
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gambaran arah Xendit ke depannya dalam memperluas
solusinya di gerbang pembayaran di kancah perbankan dengan
meningkatkan kapabilitasnya di Open API (Application
Programming Interface).
Dia menjelaskan bahwa bank sentral sejauh ini telah berjuang
menuju ruang perbankan digital yang lebih ramping, sembari
memperkuat peran fintech dalam mendukung transaksi digital.
Menurutnya, saat ini Bank Indonesia telah mengelompokkan
semua penyedia layanan pembayaran ke dalam tiga kategori,
mengurangi jumlah lisensi yang sebelumnya harus dimiliki
oleh operator. Ketiga kategori tersebut adalah kategori izin satu,
kategori izin dua, dan kategori izin tiga.
Aturan lebih detail ini tertuang dalam PBI Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Inti dari
regulasi termutakhir ini adalah membuat PJP tidak lagi perlu
ribet-ribet urus banyak perizinan. Dalam pengurusan izinnya
dibagi menjadi tiga kategori izin, yang setiap izinnya memiliki
perbedaan ketentuan modal disetor.
“Misalnya, Xendit berada dalam kategori kedua, yang
memungkinkan kami menyediakan produk yang diklasifikasikan
sebagai layanan informasi akun (account information services/
AInS) dan layanan perolehan dan inisiasi pembayaran (payments
acquiring and initiation services/PIAS). Sebelumnya, masingmasing produk ini membutuhkan aplikasi yang berhasil sebelum
penyedia layanan pembayaran dapat mulai menyediakannya,”
terang Mikiko.
Selain itu, BI juga mengumumkan bahwa semua bank harus
mengadopsi API universal untuk pembayaran pada 2025 yang
ia nilai akan menjadi gamechanger. “Ketika Xendit pertama kali
ingin menawarkan layanan keuangan dasar pada tahun 2017
–yaitu, membantu pedagang menerima pembayaran digital–
kami harus mendekati banyak bank yang berbeda. Ini berarti
kami harus menyatukan semua API perbankan mereka yang
berbeda, yang memakan waktu dan mahal.”
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Mendorong adopsi Open API perbankan harus memastikan
bahwa produk perbankan digital dapat diluncurkan ke pasar
lebih cepat dan ke khalayak yang lebih luas. Menurutnya,
perbankan digital menghilangkan hambatan logistik bagi mereka
yang berada di luar daerah perkotaan dan mendemokratisasikan
proses perbankan.
Sementara itu, BPR Sentral Mandiri kini sahamnya dikuasai
oleh dua bersaudara Hendra Kwik (CEO Fazz Financial Group)
dan Hendoko Kwik (Co-founder dan CEO Modal Rakyat).
Keduanya tercatat membeli saham dari pemilik sebelumnya dan
menguasai saham dengan komposisi: Hendra (79%), Hendoko
(3,5%), dan Ong Tek Tjan (17,5%). Ong adalah eks direksi Bank
Sampoerna yang kini menjadi pendiri startup e-grocery Titipku.
Belum terlihat seperti apa arah BPR Sentral Mandiri di bawah
pemegang saham barunya tersebut. Kabar terakhir UpBanx,
platform fintech untuk kreator, bakal menggunakan lisensi
perbankan untuk kegiatan operasionalnya. Belum ada
pembaruan informasi lebih lanjut terkait ini. Manajemen UpBanx
menolak untuk menjawab pertanyaan DailySocial.id. UpBanx
sendiri terafiliasi dengan Fazz, pasca memperoleh pendanaan
pra-awal senilai $5,2 juta yang turut diikuti oleh Hendra dan
Hendoko.
Cerita digitalisasi Hijra Bank
Bukti konkret sejauh ini yang bisa kita kulik adalah Hijra
Bank yang berhasil bertransformasi digital. Co-founder dan
CEO ALAMI Group Dima Djani bersedia menceritakan
pengalamannya tersebut dalam wawancara bersama DailySocial.
id. Satu poin utama yang ia tekankan adalah bagaimana
implementasi teknologi dapat menjadi DNA utama di Hijra
Bank. Proses transisi tersebut dilakukan dengan menempatkan
talenta ALAMI di dalam tubuh bank.
“Banyak bank yang menggunakan teknologi tapi nggak paham.
Maka dari itu, kita perbarui SDM-nya dengan menempatkan
orang-orang ALAMI untuk transfer ilmu. Saat kami akuisisi,
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BPRS Cempaka Al Amin ini sudah ada situs dan teknologi
sederhana, lalu kami perbarui dari sisi tech stack, tampilan mobile
banking-nya,” papar Dima.

Direksi ALAMI / ALAMI

Perekrutan talenta teknologi tentu jadi langkah berikutnya
untuk mendukung Hijra Bank. Menariknya, ALAMI melakukan
standarisasi proses onboarding dan pelatihan juga sudah
disamakan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh
tim teknologi di ALAMI. “Kita investasi talenta terbaik, bukan
hanya untuk teknologinya saja tapi juga staff lain agar bisa
mumpuni. Fokus ke fondasi ini akan permudah langkah kami
untuk pengembangan berikutnya.”
Penyegaran identitas dan memindahkan kantor ke lokasi yang
lebih strategis dari Ulujami ke Pondok Indah turut mendukung
upaya perusahaan dalam membentuk DNA baru. Ia menyadari
mengubah mindset digitalisasi itu bukan barang mudah. Dengan
pemilik sebelumnya, fondasi ini belum terbentuk sama sekali
karena mereka belum memiliki arah ke sana, hanya seperti BPR
pada umumnya yang melayani kebutuhan lokal.
“Apalagi ada peraturan kenaikan modal, ditambah pandemi,
pemiliknya kesulitan mencari pendanaan, juga tidak melakukan
investasi digital dan SDM yang ada tidak mumpuni. Cara kerja
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dan kultur bank yang kita akuisisi tersebut lumayan lama dirun secara tradisional. Ini menjadi catatan kami bagaimana
menyatukan kultur dan mindset digital agar bisa lari kencang.”
Poin penting lainnya yang turut menjadi perhatian adalah
memperkenalkan Hijra Bank ke publik. Pihaknya pun turut
terbantu dengan branding ALAMI sebagai p2p lending syariah
yang mampu meningkatkan antusiasme publik terhadap
kehadiran BPRS digital. Persona BPR sendiri sejauh ini sudah
dikenal sebagai bank pasar yang sangat dekat dan lokal dengan
masyarakat.
Apabila persona tersebut ditambahkan dengan unsur digital,
banyak pihak yang menerka-nerka apakah bentuknya bakal
mirip dengan bank umum atau tidak. Berkat arahan dari
regulator, Dima mengaku cukup terbantu dalam eksekusinya
karena arahannya sudah tepat dan mampu mendongkrak BPR
jadi institusi yang bisa naik kelas dan bisa bersaing. Ditambah
lagi pengawasannya yang kini principal-based supervision, jadinya
tidak kaku lagi.
“Dari sisi regulasi sudah cukup terbantu. Tapi memang
kendalanya lebih ke SDM. Manpower untuk tech developer itu
susah mencarinya, belum lagi persaingannya yang cukup ketat.”
Mengikuti dengan regulasi yang ada, bisnis utama Hijra Bank
akan menerima simpanan dana dan menyalurkan pembiayaan
ke UMKM, termasuk terhubung dengan ekosistem ALAMI
Group. Agar punya daya saing lebih, Hijra Bank terbuka
dengan kemitraan dengan perusahaan teknologi lainnya agar
bisa memberikan produk keuangan tambahan, seperti top up
saldo e-wallet, PPOB, penerbitan kartu, termasuk fitur seputar
pengelolaan keuangan.
“Pain point masyarakat terkait keuangan syariah itu sendiri masih
banyak yang belum di-solve, kami terus menerus melakukan
evaluasi seperti apa customer demand, apa dan bagimana
impact-nya.”
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Konsumer masih perlu menunggu sampai Hijra Bank ini resmi
dirilis. Kata Dima, pihaknya masih melakukan product-market-fit
dan terus melakukan kajian sampai akhirnya yakin untuk dirilis.
“Harapannya bisa di second half this year.”

Sumber: ALAMI Group

Cerita Komunal
Hendry Lieviant selaku Co-founder dan CEO Komunal mengaku
langkah akuisisi BPR Prima Dadi Arta adalah bagian dari
keinginan besar perusahaan yang ingin membuat operasional
sehari-hari industri BPR dapat lebih efisien. Komunal, dengan
posisinya sebagai p2p lending, seringkali kesulitan mendapat
umpan balik dari OJK dan industri BPR tiap kali ingin
menjelaskan suatu inovasi baru.
“Sebelum kita punya BPR, ketika mau memperkenalkan inovasi
ke OJK itu lama karena posisi kita bukan sebagai BPR tapi
sebagai fintech. Banyak pihak yang harus kita yakinkan dan
tidak bisa dipaksa. Namun ketika posisinya sudah menjadi BPR,
kita bisa lebih mudah presentasi di depan OJK dan bisa sharing
ke BPR lain juga,” katanya saat dihubungi DailySocial.id.
Mengutip dari Bisnis.com, Komunal mengakuisisi 100% saham
BPR Prima Dadi Arta atas nama direktur dan pendirinya, yakni
Hendry Lieviant (34%), Rico Tedyono (33%), dan Kendrick
Winoto (33%). Ketiganya mengambil alih kepemilikan saham
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BPR yang sebelumnya digenggam Peter Lumanpauw, Arthur
Lumanpau, Elsye Susana, dan Fendy dengan total nominal
saham Rp2,7 miliar.
Berkaitan dengan itu, Komunal bakal menjadikan BPR Prima
Dadi Arta ini sebagai BPR percontohan sekaligus lab inovasi.
Jadi nantinya apabila Komunal merilis suatu inovasi, BPR inilah
yang akan menjadi kendaraannya. Jika sukses, tentunya akan
digulirkan ke industri BPR melalui ekosistemnya.

Direksi Komunal / Komunal

Area inovasi digital yang dilakukan Komunal untuk BPR ini tidak
ingin jauh-jauh dari DNA BPR sebagai spesialis di bisnis simpan
pinjam dan kredit. Hal itu dimaksudkan dengan penambahan
solusi digital, dapat membuat BPR jadi tumbuh secara efisien,
aman, dan mendorong masyarakat untuk menaruh dananya di
BPR.
“Ini jadi cycle, masyarakat mau simpan dana di BPR, BPR-nya
jadi tumbuh lebih besar, ekonomi lokal pun akan semakin
terbantu. Sebab kami percaya, di daerah itu semua harus jalan
bareng-bareng, fintech lending jalan, bank digital jalan, dengan
demikian inklusi keuangan akan berjalan jauh lebih cepat.”
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Salah satu implementasi yang akan dilakukan lewat BPR Prima
Dadi Arta adalah e-bilyet. Hendry menuturkan, penerbitan
bilyet kini sudah tidak relevan dengan perkembangan di era
digital. Bilyet itu merupakan dokumen fisik untuk membuktikan
keabsahan deposito yang dimiliki seseorang itu adalah asli.
Dicontohkan, BPR di Bali harus mengirimkan bilyet fisik ke
deposan yang berlokasi di Jakarta, begitu pun sebaliknya saat
deposan ingin menarik depositnya. Akibatnya biaya logistik
harus ditanggung oleh konsumen. Pihaknya sedang mengajukan
proses perizinan untuk e-bilyet di OJK.
“Banyak cara lain untuk memecahkan masalah itu. Tapi kan
kegiatan tersebut sudah dijalankan oleh BPR yang sudah
puluhan tahun beroperasi, kita mau dobrak inovasi e-bilyet
begitu sukses di BPR Prima Arta Dadi kita mau ajak yang lain.”
Langkah awal Komunal untuk masuk ke industri BPR ini
adalah melalui produk DepositoBPR. Semangatnya adalah
menghubungkan berbagai BPR dan nasabah di seluruh
Indonesia yang ingin melakukan pembukaan DepositoBPR
secara online. Produk ini dirintis melalui anak usaha Komunal
(PT Komunal Finansial Indonesia), yakni PT. Komunal Sejahtera
Indonesia yang telah tercatat di OJK sebagai penyelenggara
inovasi keuangan digital (IKD).
BPR yang dapat meraup dana pihak ketiga lewat produk ini
sebelumnya akan disortir terlebih dahulu oleh Komunal. Satu
hal yang pasti, mereka harus terdaftar di Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) karena setiap deposito yang ada di platform
harus dijamin LPS hingga Rp2 miliar.
Berbagai akuisisi dan kolaborasi di atas tentu akan membawa
perubahan lanskap bisnis BPR di berbagai daerah sejalan dengan
masuknya berbagai perusahaan teknologi. BPR akan semakin
terekspose dengan teknologi dan inovasi dalam proses bisnisnya
sehingga semakin dekat dengan nasabah dan dapat bersaing
dengan bank umum.
Karya telah tayang di dailysocial.id, 18 April 2022
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Bala Bantuan untuk
Industri BPR
Marsya Nabila - DailySocial.id

Melihat bagaimana selama ini BPR melakukan digitalisasi, termasuk solusi yang dibawa
platform digital untuk membantu proses ini / Pexels

Meningkatkan daya saing di industri BPR, tentunya jadi barang
wajib agar mereka dapat bertahan. Co-founder dan CEO
Komunal Hendry Lieviant menuturkan sebelum pandemi banyak
BPR yang terlena dan tidak merasa perlu untuk melakukan
digitalisasi. Dalam menyalurkan kredit, mereka memang bisa
memanfaatkan sumber dana dari berbagai pihak. Namun untuk
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mengumpulkan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito),
ternyata susah bukan main.
“BPR ini perlu lebih kompetitif tapi karena dorongan untuk
digitalisasinya tidak terasa urgent, jadinya kesannya nanti-nanti
saja. Tapi begitu pandemi, mereka jadi terjepit. Jaidnya pandemi
ini katalis untuk berubah, jadi dipaksa harus berubah kalau
tidak ya tidak akan survive,” kata dia.
Kondisi tersebut benar adanya. Ketua Perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto
menyampaikan ada empat poin utama yang menjadi tantangan
bagi industri BPR dalam mewujudkan digitalisasi. Pertama,
biaya investasi (capex dan opex) yang sangat tinggi. Kedua,
adanya pembatasan dalam regulasi. Ketiga, kondisi BPR/BPRS
yang beragam. Terakhir, kualitas SDM IT terbatas termasuk
dalam kepemimpinannya.
Dalam mengatasi isu tersebut, biasanya para petinggi BPR
melakukan dua cara umum untuk masuk ke dunia digital.
Bagi BPR dengan BPRKU 3 (modal inti lebih dari Rp50 miliar)
program digitalisasi dilakukan secara mandiri atau kerja sama
dengan pihak ketiga. Akan tetapi, BPRKU 1 (modal inti kurang
dari Rp15 miliar) dan BPRKU 2 (modal inti Rp15 miliar - Rp50
miliar) melakukannya dengan sistem sewa atau kerja sama
dengan pihak ketiga.
“Untuk mewujudkan transformasi digital bagi industri BPR dan
BPRS membutuhkan perjuangan terus menerus dan mendapat
dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada,” tutur dia.
Joko melanjutkan, “Perbarindo telah menggandeng berbagai
pihak strategis, baik dari perbankan, pelaku industri fintech,
maupun vendor penyedia jasa IT. Program tersebut telah
dijabarkan dalam arsitektur pengembangan BPR-BPRS Now.
Harapannya dengan adanya arsitektur ini, bisa menjadi acuan
dalam mewujudkan transformasi digital di BPR-BPRS seluruh
Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya
saing.”
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Pernyataan Joko sekaligus mengonfirmasi bahwa banyak
perusahaan pengembang aplikasi diajak bekerja sama dengan
BPR untuk merilis aplikasi digital di Google Play Store (lihat
infografis).
Seperti diketahui, menggandeng pihak ketiga memang lebih
murah dari segi biaya, namun jadi bumerang ketika perusahaan
ingin mengembangkan ke fitur yang lebih kompleks,
menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Makanya, bila
diperhatikan secara seksama, aplikasi BPR yang ditujukan
untuk nasabah ritel misalnya, tidak memiliki diferensiasi yang
mencolok dan UI/UX sangat template. Jadi hanya sekadar
“yang penting punya”.
Agar tidak layu di tengah jalan, OJK sejauh ini telah menerbitkan
tiga stimulus. Pertama, petunjuk teknis terkait pelaksanaan kerja
sama antara BPR dengan fintech lending yang tertuang dalam
Buku Panduan Kerjasama BPR dan Fintech Lending. Berikutnya,
ada Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital yang tertuang
dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 20212025, POJK Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Produk BPR dan BPRS, dan percepatan digitalisasi sektor jasa
keuangan berskala kecil melalui aplikasi.
Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan
OJK Anung Herlianto menjelaskan penerbitan Panduan Kerja
Sama antara BPR dengan fintech lending ini bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan akses keuangan
yang lebih luas bagi masyarakat.
Bagi BPR manfaat yang mereka dapatkan adalah memperluas
target pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat
analisis calon debitur, serta meningkatkan adaptasi teknologi
informasi dan digitalisasi industri BPR. “Sementara bagi
fintech lending, dapat menjadi alternatif penambahan sumber
pendanaan, serta memperkuat monitoring penyaluran pinjaman
hingga ke daerah,” kata Anung.
Ia melanjutkan, berdasarkan survei yang dilakukan OJK pasca
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penerbitan panduan tersebut, hingga Januari 2022 tercatat
ada 60 BPR yang telah memulai proses penjajakan maupun
melaksanakan kerja sama penyaluran pinjaman dengan 23
fintech lending berizin.
“Jumlah tersebut diharapkan akan mengalami peningkatan,
seiring dengan semakin baiknya implementasi model bisnis
yang ada sehingga dapat memberikan pembelajaran bagi BPRBPR yang berminat dan memenuhi persyaratan prudensial dari
OJK.”
Berikutnya, dalam dua POJK yang diterbitkan khusus untuk
BPR ini pada intinya adalah membuka akses selebar-lebarnya
bagi BPR agar dapat bermitra dengan berbagai perusahaan
teknologi dan perbankan untuk memperluas solusinya.
Misalnya, dari POJK Nomor 25 tahun 2021 ini fokus pada
dukungan buat BPR dengan memanfaatkan teknologi, baik
melalui pengembangan in-house/mandiri (a.l layanan
perbankan elektronik), maupun kerja sama dengan bank umum
(a.l untuk layanan virtual account, e-KYC, QRIS, transfer antar
bank, dan ATM cardless), dan perusahaan fintech (a.l lending,
payment, funding agent/deposit channeling, agregator, dan
IKD lainnya).
Salah satu contoh kerja sama yang sudah terjalin antara bank
umum dengan BPR sudah diterapkan oleh Bank Danamon dan
Bank Permata yang sama-sama memanfaatkan kehadiran Open
API.
Bank Danamon bekerja sama dengan BPR Jatim untuk API
Transfer dan Virtual Account Danamon untuk seluruh nasabah
BPR Jatim dan BPR Lestari. Hal ini memungkinkan nasabah BPR
dapat melakukan transfer antar bank melalui ATM atau aplikasi
secara online dan real time, serta penerimaan dana secara online
melalui virtual account. Inisiatif yang sama juga diterapkan oleh
Bank Permata bersama Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya.
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Sumber: OJK

Kinerja keuangan BPR
Menurut OJK, per September 2021, jumlah BPR dan BPRS
mencapai 1.646 unit, terdiri dari 1.481 BPR dan 165 BPRS. Angka
ini mengalami tren penyusutan. Tercatat pada 2016 terdapat
1.799 BPR dan BPRS, kemudian pada 2017 terdapat 1.786 unit,
tahun 2018 terdapat 1.764 unit, tahun 2019 1.709 unit, dan pada
2020 sebanyak 1.669 unit.
Seiring dengan aksi konsolidasi yang dilakukan, jumlah BPR
dan BPRS yang tergolong dalam BPRKU 1 juga mengalami
penyusutan. Tercatat dalam periode yang sama, jumlah BPR dan
BPRS untuk BPRKU 1 sebanyak 1.138 unit, atau telah berkurang
306 unit dari 2015. Pada saat bersamaan, jumlah unit BPR dan
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BPRS tergolong BPRKU 2 mengalami pertumbuhan, dari posisi
2015 sebanyak 158 unit, menjadi 272 unit sampai dengan akhir
kuartal III-2021. Sementara, BPR dan BPRS tergolong BPRKU 3
mengalami kenaikan, yakni dari 35 unit pada 2016, menjadi 71
unit pada akhir September 2021.
Aset BPR (tidak termasuk BPRS) pada Desember 2021 tumbuh
8,62% (yoy) dari sebelumnya 3,64%. Peningkatan tersebut
sejalan dengan pertumbuhan DPK. Berdasarkan sebaran spasial,
aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,64%) dengan porsi
terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing
memiliki porsi 24,34% dan 12,94%. Untuk DPT tumbuh 10,23%
(yoy) menjadi Rp117,01 triliun. Peningkatan terjadi pada kedua
komponen, baik deposito (porsi 69,35%) dan tabungan yang
masing-masing tumbuh 10,56% dan 9,47%.
Adapun untuk kredit tumbuh 5,24%. Penyaluran didominasi ke
sektor bukan lapangan usaha (porsi 33,28%), perdagangan besar
dan eceran (21,23%), dan rumah tangga (12,91%). Secara spasial,
mayoritas kredit BPR berada di Pulau Jawa (59,06%), sementara
kredit teredah di Pulau Kalimantan (2,27%) dari total kredit. Hal
tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas berada di
Pulau Jawa (875 BPR) sedangkan di Kalimantan hanya 55 BPR.
Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit menurun dengan
rasio NPL gross dan NPL net yang sedikit membaik, masingmasing sebesar 6,72% dan 4,37% dari tahun sebelumnya sebesar
7,22% dan 5,33%.
Karya telah tayang di dailysocial.id, 22 April 2022
https://dailysocial.id/post/membaca-arah-startup-akuisisi-bpr-bagianii
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Jatuh Hati Menabung
di BPR
Marsya Nabila - DailySocial.id

Satu hal yang menarik soal DPK, DailySocial.id berkesempatan
mewawancarai seorang nasabah setia BPR yang menjadikan
deposito sebagai sarana tabungannya di masa depan.
Pagi itu, Zelita kembali berseluncur di dunia maya sebelum
memulai aktivitas, sekadar untuk melihat kabar teman-temannya
lewat unggahan yang dibagikan. Ketergantungannya terhadap
media sosial sudah begitu tinggi, di sanalah ia mendapat
berbagai informasi terbaru, entah itu promo, diskon, berita yang
sedang viral, dan lain-lainnya.
Pun informasi tentang ramainya investasi di kripto, saham,
ia pun ikut terpapar dan larut mengikuti perkembangannya.
Lebih banyak cerita orang pamer untung banyak lewat investasi
dengan cara instan, atau istilah zaman sekarang, flexing, berkat
investasi di kedua kelas aset tersebut. Jarang ada orang-orang
yang mau berbagi cerita berapa banyak uang yang hilangnya.
Mungkin sudah jadi barang umum, lebih seru pamer kekayaan
dengan cara instan daripada kisah sedihnya.
Meski demikian, ia bukan jadi kelompok yang mau ikut-ikutan
coba dengan tren seperti itu. Zelita sedari kecil melihat langsung
bagaimana perjuangan orang tuanya untuk menyisihkan gaji
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buat ditabung di deposito di BPR di lingkungan rumahnya di
Tasikmalaya. Seperti buah tidak jauh dari pohonnya, ia pun
melanjutkan kebiasaan tersebut untuk keluarga mininya.
“Kebetulan ayah sudah menyarankan untuk menabung di BPR,
dari gue kuliah dia udah rajin nabung di sana. Sebenarnya dia
punya rekening bank umum di BJB tapi cuma numpang lewat.
Soalnya semua tabungannya di taruh di BPR, bahkan sampai
sekarang.”
Kebetulan juga, suami Zelita juga bekerja di BPR Artha
Galunggung, tempat yang biasa dipakai ayahnya dulu menabung
deposito. Alhasil, dia jadi selalu minta tolong suaminya hanya
sekadar untuk tarik tunai atau sekadar cek saldo. Maklum, BPR
ini tidak menyediakan ATM. Jadi kalau mau setor dana atau tarik
tunai ya harus datang ke kantor cabang. Aplikasi sebenarnya
ada, tapi fungsinya hanya sekadar cek saldo tabungan, mutasi,
dan cek saldo deposito saja.
Sudah hampir setahun ia mulai mencoba menabung deposito
di BPR. Alasannya simpel, karena bunga yang ditawarkan 6%
alias lebih tinggi dari bank umum. Simpan dana di tabungan
pun bunga yang ditawarkan juga menjanjikan. Oia, biaya admin
yang terpenting murah hanya Rp3 ribu per bulan. Setoran
awalnya saja cukup Rp10 ribu.
“Jadi setiap gajian, langsung kosongin rekening di bank umum,
pindahin saldo ke BPR. Karena suami kerja di sana, jadi sekalian
minta tolong. Kalau tidak sempat pun, bisa telepon orang bank
buat samperin kita.” Zelita melanjutkan, “Kalau depositonya
sudah jatuh tempo, nanti petugas bank akan telepon kita mau
diperpanjang, stop, mau ambil bunganya saja, semuanya bisa.”
Sistem kerja di BPR ini terkenal dengan jemput bolanya. Tak
pandang bulu, bahkan nasabah kredit yang juga ikut menabung
di BPR, sambil berjualan tutug oncom, pasti akan dikunjungi tiap
hari. Sebab, rata-rata pemilik bisnis harian ini rutin menyisihkan
uangnya, entah Rp100 ribu atau di atasnya buat ditabung.
“Pas petugasnya datang, langsung cetak buku tabungannya di
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warungnya. Mereka bawa printer mobile gitu.”
Saking dekatnya dengan nasabah, banyak yang menyebut BPR
sebagai bank pasar karena kelokalannya dan keeratan hubungan
emosionalnya.

Peluncuran aplikasi DepositoBPR / Komunal

Bila menengok bunga deposito di Bank Mandiri pada April
ini stabil di kisaran 2,25% hingga 2,5%. Di sana, nasabah bisa
menyimpan mulai dari di bawah Rp100 juta hingga di atas Rp5
miliar. Sedangkan di BRI, bunganya mulai dari 2% untuk tenor
jangka pendek, dan bunga 2,85% untuk tenor jangka panjang
hingga 36 bulan.
Untuk menjaga loyalitas nasabah, BPR Artha Galunggung ini,
menurut Zelita, rutin mengadakan program undian berhadiah.
Dengan sistem poin, apabila nasabah berhasil mengumpulkan
poin dengan jumlah tertentu maka berhak ikut undian.
Hadiahnya mulai dari emas batangan, motor, hingga mobil.
“Padahal di Tasikmalaya ini banyak bank umum, kayak Bank
Nobu, Bank Neo Commerce sudah buka cabang di sini. Tapi
tetep setia sama BPR soalnya bunganya lebih gede, enggak
berani ambil investasi yang macem-macem lah,” ucap Zelita.
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Kelahiran Deposito BPR
Sama seperti alasan Zelita, Hendry Lieviant memilih BPR
karena bunga depositonya yang tinggi dan dijamin LPS. Saat itu
sekitar tahun 2019, startup p2p lending yang ia rintis, Komunal,
kebetulan ada kelebihan idle money yang ingin disimpan
di bank. Pertimbangannya ia ingin bunga yang lebih tinggi
sekaligus aman. Setelah cari tahu lebih dalam, ternyata BPR
adalah jawaban yang ia cari.
“Tapi inget sekali waktu itu prosesnya ribet, banyak paperwork.
Ya sudah, kami jalani saja. Waktu itu belum terbersit sama sekali
buat dijadikan produk. Justru idenya mulai muncul tepat saat
pandemi,” kata Hendry.
Ia melanjutkan, ide untuk menyeriusi segmen BPR ini juga
didukung dengan kondisi sejumlah BPR sudah menjadi lender
institusi di Komunal. Mereka cukup terbantu dengan sistem
channeling ini. Meskipun demikian, begitu terjadi pandemi
muncul masalah. Mereka kesulitan mengumpulkan deposan.
“Itu yang belum ada solusinya dan butuh bantuan dari [platform]
fintech untuk collecting deposito [dari mana saja] karena di
regulasi kan itu diperbolehkan.”
Bagi BPR dengan modal pas-pasan, untuk investasi membangun
solusi seperti demikian tentu bukan barang mudah karena perlu
investasi yang cukup besar. Dus, bila masing-masing BPR buat
solusi serupa tentunya jadi tidak efisien. Alhasil, Komunal
bergerak untuk membuat DepositoBPR. Jadi seperti marketplace
yang berisi BPR-BPR untuk para calon deposan.
Total BPR yang telah bergabung di DepositoBPR sudah
mencapai 110 BPR. Sekitar 90% berada di Pulau Jawa dan
Bali. Perusahaan akan lebih gencar menggaet BPR di luar dua
pulau utama tersebut agar semakin banyak BPR yang terbantu.
Diklaim Komunal telah berhasil menyalurkan dana nasabah
senilai Rp500 miliar kepada mitra-mitra BPR yang sudah bekerja
sama.
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“Lagi pula BPR itu perlu lebih kompetitif. Sebelum pandemi
mereka sadar bahwa digitalisasi itu penting, tapi ya entar entar
saja. Sampai akhirnya terjepit di pandemi, mereka harus berubah
kalau tidak ya nggak bisa survive.”
Saat pertama kali pilot project, OJK meminta Komunal untuk
masuk ke Jawa Timur selama empat bulan. Alasannya, karena
di sana faktanya adalah daerah dengan jumlah BPR terbanyak
di Indonesia. Hasilnya pun sesuai ekspektasi. Hingga delapan
bulan sejak diluncurkan, jumlah nasabah DepositoBPR dari
Jawa Timur tembus hingga 35% dari total keseluruhan. Sisanya,
di Jakarta (10%), Bali (10%), dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sekitar 70% nasabah ini berusia 35 tahun ke atas. Ini fakta yang
menarik. Menurut analisa Hendry, hal ini lantaran nasabah di
usia tersebut sudah lebih paham bagaimana mengatur risiko
keuangan tidak bisa sepenuhnya di taruh di high risk. Tapi
target pengguna DepositoBPR ini tidak hanya untuk ritel, tapi
juga korporat yang ingin simpan idle money-nya.
“Beda dengan kalangan muda, yang cenderung lebih berani
dalam berinvestasi. Padahal melakukan due diligence yang
tepat itu adalah langkah awal dalam mengatur risiko. Kami
akan sering mengadakan edukasi finansial terkait ini,” pungkas
Hendry.
Karya telah tayang di dailysocial.id, 22 April 2022
https://dailysocial.id/post/membaca-arah-startup-akuisisi-bpr-bagianii
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Halo nama saya Muhammad Takdir. Saya merintis karir
jurnalistik di Harian FAJAR Makassar pada 2013. Selama
lima tahun menjadi reporter media cetak FAJAR. Pada 2017
melanjutkan karier di media online fajar.co.id. Kemudian
memasuki 2018 kembali ke media cetak FAJAR sebagai asisten
redaktur hingga 2019. Kemudian menjadi redaktur pada 2020
hingga saat ini di media yang sama. Secara keseluruhan, sudah
10 tahun terjun di dunia jurnalisme. Saya sangat tertarik pada
isu-isu ekonomi, sosial, masyarakat adat, dan politik. Hobi:
Membaca
Saya sangat terbantu dengan kegiatan BEM Batch 3
karena banyak ilmu yang saya dapatkan dari mentor yang
berpengalaman di dunia jurnalistik. Ini pertama kali saya
mengikuti BEM, namun sebelumnya sudah pernah mengikuti
fellowship BJA AJI dengan belajar isu-isu perbankan. Saya
banyak belajar dari program BEM dengan gagasan yang luar
biasa dari para mentor.
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Nestapa Kain Tenun
Kajang
Muhammad Takdir - Harian FAJAR

KAIN TENUN. Salah seorang warga Kajang, Kabupaten Bulukumba sedang menenun
di kolong rumahnya beberapa waktu lalu. Kain tenun kajang sangat potensial namun
belum tersentuh pembiayaan perbankan.
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Matahari makin terik. Saat penulis menginjakkan kaki di Desa
Tana Toa, Kajang, cuaca sangat cerah. Pancaran sinar matahari
tepat di atas kepala.
Meski begitu, udara di perkampungan adat yang berada di
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersebut tetap sejuk.
Maklum, pohon masih tumbuh subur. Senyapnya lalu lintas
kendaraan membuat suasana perkampungan makin tenang.
Hanya ada kicauan burung bersahut-sahutan di balik rimbunnya
pepohonan.
Aturan adat memang melarang warga menebang pohon. Kecuali
untuk kebutuhan membangun rumah. Itu pun hanya boleh
ditebang menggunakan gergaji manual. Masyarakat sama sekali
tak boleh memakai gergaji mesin. Aturan itu dipegang teguh
hingga saat ini.
Setelah beberapa menit berjalan kaki, mulai terlihat rumah
warga. Konstruksinya berbentuk rumah panggung. Di bagian
depan rumah tak ada teras. Hanya ada tangga. Itu langsung
terhubung ke dapur.
Rumah milik warga di Suku Kajang memang unik, dapurnya
berada di bagian depan. Ini sarat makna. Artinya, ketika ada
tamu, mereka bisa melihat langsung apa yang sedang dimasak
tuan rumah. “Jangan ragu terhadap hidangan, semua terlihat
jelas,” begitu filosofinya, ujar Salahudin, warga Kabupaten
Bulukumba.
Warga Kajang memang tertutup dari dunia luar, namun ketika
dikunjungi di rumahnya sangat terbuka. Isi dapur pun terlihat
jelas. Itulah mengapa dapur masyarakat setempat selalu berada
di bagian depan rumah. “Dapur ini simbol keterbukaan,”
sambung Salahudin.
Uniknya, bangunan rumah ini sama sekali tak menggunakan
paku besi. Semuanya menggunakan paku kayu dan pasak. Atap
juga dari daun rumbia. Hanya direkatkan menggunakan rotan
yang telah dibelah dan diraut menjadi tali.
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Kesederhanaan warga Kajang juga terlihat dari perabotan
rumah. Sama sekali tak ada peralatan elektronik. Di bagian
tengah rumah hanya ada empat unit kursi. Semuanya terbuat
dari kayu yang diukir.
Di bawah kolong rumah, seorang perempuan paruh baya
sedang sibuk menata gulungan benang. Benang itu diluruskan
lalu dililitkan kembali gulungan yang lebih besar. Bentuknya
mirip ban sepeda. Bagian luar lingkaran itulah untuk melilitkan
benang.
Gulungan besar itu untuk memudahkan merangkai benang ke
alat tenun. Perempuan dengan pakaian serba hitam itu kemudian
menarik ujung benang menuju alat tenun yang terbuat dari kayu.
Proses produksi kain dilakukan serba konvensional. Makanya,
selembar kain bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan
penyelesaiannya.
Perempuan paruh baya itu bernama Ramlah. Orangnya ramah.
Jemarinya juga sangat cekatan. Benang yang telah dirapikan
digabung secara memanjang dan melintang di atas mesin tenun.
Ramlah kemudian memegang kedua ujung balok. Kemudian
dihentakkan mendekati tubuh penenun. Balok tersebut untuk
merekatkan helai benang hingga membentuk kain. Agar hasilnya
sempurna, penenun harus sabar, tidak boleh terburu-buru.
“Beginilah aktivitas warga di sini,” ujar Ramlah menyambut
wisatawan yang berkunjung.
Ramlah kemudian melanjutkan pembicaraan. Produksi kainnya
agak lama. Dia baru menyelesaikan 70 persen, padahal sudah
menenun lebih dari sebulan. Produksinya melenceng dari target.
Maklum, belakangan Ramlah sangat sibuk. Banyak hajatan
warga kampung yang harus dihadiri. “Biasanya sebulan sudah
selesai untuk satu kain,” ujar Ramlah meyakinkan.
Sesekali perempuan berkerudung itu membetulkan posisi
duduknya. Lalu menggerak-gerakkan punggungnya. Dia
mengaku kelelahan. “Sudah tiga jam saya duduk di sini,”
sebutnya.
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Lalu ia kembali memasang benang ke alat tenun. Ibu rumah
tangga itu mengaku mewarisi keahlian menenun dari leluhurnya.
Perempuan Kajang memang diwajibkan belajar menenun sejak
usia kanak-kanak.”Perempuan di sini tidak boleh menikah kalau
tidak tahu menenun,” kata Ramlah sambil tertawa kecil.
Pemerintah setempat menyebutkan 75 persen warga di Desa
Tana Toa memiliki usaha rumahan tenun. Perkampungan ini
dihuni sekitar 225 Kepala Keluarga (KK). Mereka juga memiliki
komunitas. Setiap bulan mereka melakukan pertemuan.
Uniknya, kain tenun asli Kajang ini berwarna hitam kebiruan.
Sebelum benang dirangkai menjadi kain, terlebih dahulu
direndam dalam cairan dari perasan daun tarum. Rendaman
daun itulah yang membuat warna benang menjadi hitam. Ciri
khas kain yang diproduksi warga Kajang memang hitam. Warna
ini sangat disakralkan.
Itu sebagai tanda kebersahajaan dan kesederhanaan. Hitam
juga termasuk tanda kesetaraan, tak ada perbedaan warna
pakaian, semuanya sama. Kain ini juga memancarkan kilapan.
Setelah proses tenun rampung, kain digosok dengan kerang laut
sehingga mengkilap. Ciri khas inilah yang membuat kain Kajang
unik. “Banyak wisatawan yang suka kain ini,” klaim Ramlah.
Peluang Pasar
Kain tenun salah satu sumber pemasukan warga Tana Toa,
Kajang, selain bertani. Kegiatan menenun biasanya dilakukan
saat senggang.
Kadang tengah hari atau menjelang sore. Meski sumber
pendapatan potensial, produksi kain belum massif. Dalam
sebulan, seorang penenun hanya menyelesaikan selembar kain.
Alatnya tak mampu memproduksi banyak, masih tradisional.
“Prosesnya juga rumit,” kata Ramlah, warga setempat.
Kurangnya stok karena proses pembuatan jenis kain
ini memakan waktu lama. Juga mengumpulkan bahan
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natural adalah prinsip kerja. Alat yang digunakan juga
sederhana, semua serba manual. Sehingga para penenunpenenun di Kajang tidak menyiapkan stok kain berlebih.
“Biasanya kita memproduksi sesuai dengan pesanan,” sebut
Ramlah.
Rumitnya proses menenun itu membuat harga kain Sutra
Kajang dihargai mahal. Selembar kain dijual Rp400 ribu hingga
Rp2,5 juta. Pembeli kebanyakan wisatawan. Namun banyak
juga pesanan dari pejabat pemerintah. Pesanan ramai ketika ada
acara-acara adat atau kebudayaan daerah.
Peluang pasar kain yang diproduksi perempuan-perempuan
kreatif Kajang sangat potensial. Kualitas kainnya terjamin dan
memiliki keunikan.
Hal inilah yang menjadi alasan mengapa industri rumahan
ini memiliki potensi besar dalam memajukan perekonomian
masyarakat Suku Kajang. Sayangnya, potensi ini tak didukung
perbankan. Modal usaha hanya dari pemerintah desa. “Biasanya
kami bantu pengadaan benang,” ujar Abdul Salam, Kepala Desa
Tana Toa.
Jangkauan pemasarannya juga luas. Tak hanya di kawasan
wisata Ammatoa Kajang saja, Kabupaten Bulukumba memiliki
banyak destinasi wisata. Ada Pantai Bira, Pantai Bara, dan
Tebing Apparalang. “Biasanya kita pasarkan ke sana, banyak
wisatawan yang beli. Bahkan diminati oleh turis,” ujar Salam
meyakinkan.
Produk turunan dari kain tenun Kajang tak hanya menghasilkan
sarung, tapi juga sudah banyak desainer yang memproduksi
pakaian dengan desain modern.
Potensi Pembiayaan
Meski memiliki potensi pasar menjanjikan, kain tenun Kajang
belum dilirik perbankan untuk mendapatkan modal usaha.

286

Menakar Bank Digital

Nestapa Kain Tenun Kajang

Kepala Desa Tana Toa, Abdul Salam berharap perbankan
melirik potensi ekonomi di desanya. Dia menjamin perbankan
tidak rugi, sebab banyak potensi alam yang bisa digarap.
“Selain wisata, ya itu tadi, ada produk kerajinan kain,” urainya.
Kain tenun Kajang tidak hanya dilihat dari kualitasnya,
namun juga penghargaan terhadap proses dan nilai-nilai yang
dikandung dari hasil budaya.
Meski kain lokal terpinggirkan produk impor menyerbu pasar
nasional, namun para penenun di Tana Toa, Kajang tetap kukuh
mempertahankan amanah leluhur untuk memproduksi sutera
di tengah serba keterbatasan.
Berdasarkan hasil kajian tim dari Universitas Hasanuddin
(Unhas), kain tenun Kajang bisa menghasilkan penjualan hingga
Rp900 juta perbulan.
Pemprov Sulsel belakangan juga mulai melirik pengembangan
industri daerah, termasuk UMKM di Kajang, Bulukumba.
Salah satu program yang diluncurkan, yakni PINISI SULTAN,
singkatan dari Percepatan Investasi, Perdagangan, dan
Pariwisata Sulawesi Selatan.
Dalam forum ini, selain Pemprov Sulsel, otoritas keuangan
seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
juga ikut terlibat. Kedua otoritas keuangan ini akan bersinergi
mendorong perbankan membiayai industri lokal dari Usaha
Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
“Melalui forum ini, kita dorong percepatan investasi,
perdagangan, dan pariwisata dengan mengutamakan kearifan
lokal. Bank juga bisa masuk,” kata Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari.
Kehadiran UMKM dinilai sangat vital bagi perekonomian. Atas
dasar itu juga Bank Sulselbar serius memberikan dukungan
secara menyeluruh kepada UMKM.
Saat ini, Bank Sulselbar tidak hanya melayani pinjaman bagi
UMKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tetapi mere-
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ka juga memberikan pendampingan secara menyeluruh, mulai
dari tahap edukasi sampai mencari peluang pasar. Salah satu
programnya, pembentukan klaster nelayan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Nelayan diberi modal Rp50 juta. Modal itu kemudian
dikembangkan untuk kelompok usaha nelayan. Mulai dari
pengolahan ikan, rumput laut, hingga usaha telur ikan terbang.
Sejak 2017 hingga 2022 sudah ada 272 nelayan diberi modal.
Totalnya mencapai Rp13,6 miliar. Bahkan saat ini sudah ada
salah satu UMKM yang melakukan ekspor telur ikan terbang ke
Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok.
Tahun lalu Bank Sulselbar menyalurkan 35 persen kredit produktif
dari total pembiayaan. Nah pada 2022 ini akan dinaikkan
lagi.”Artinya memang kita bisa produktif, terutama UMKM,
jika potensi kita biaya pasti kita masuk,” jelas Pimpinan Cabang
Utama Bank Sulselbar Makassar, Muhammad Daenur Hafsir
beberapa waktu lalu.
Alasan Daenur memilih lebih dekat dengan UMKM karena
sesuai dengan visi misi mereka yang bertekad menjadi
penggerak ekonomi daerah. Sebab, jika bicara produktivitas,
pasti ada banyak komponen.”Dan UMKM serta sektor lainnya
dinilai mampu menopang,” sebutnya.
Tak hanya Bank Sulselbar, Bank Commonwealth terus
berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di segmen
UMKM. Salah satu programnya melalui kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada UMKM. Misalnya
memberi pendampingan kepada perempuan yang menjadi
penggerak UMKM.
Secara nasional, Bank Commonwealth telah menjangkau 146 ribu
pelaku usaha yang dimotori para perempuan dalam program
WISE (Womenpreneur Indonesia for Sustainability & Empowerment).
WISE adalah program literasi dan inklusi keuangan untuk
untuk meningkatkan kesejahteraan finansial perempuan
Indonesia. “Ini merupakan program literasi keuangan terpadu
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dan berkesinambungan,” ujar Chief of Retail & SME Business
Commonwealth Bank, Ivan Jaya.
Karya telah terbit di Harian FAJAR, 30 April 2022
https://drive.google.com/file/d/1IjRk8M_
D1t91mzsTxkP4hRZm1ot4nUfH/view
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Nila Ertina

WongKito.co

Hi, saya Syahriani, jurnalis di Pontianak Post. Saya bergabung
di harian cetak Pontianak Post sejak SMA sebagai freelancer
rubrik anak muda saat itu. Setelah lulus kuliah saya kembali
bekerja di Pontianak Post. Tahun 2016 saya diangkat sebagai
wartawan sekaligus pengasuh rubrik anak muda. Saya lebih
banyak meliput isu perempuan dan lifestyle. Pada Oktober
2021 saya ditunjuk sebagai editor online PontianakPost.co.id.
Saya mulai tertarik dengan isu ekonomi sejak mengikuti
program Banking Journalist Academy (BJA) pada 2021.
Dari BJA kemudian saya berkesempatan mengikuti Banking
Editor Masterclass (BEM) 2022 ini. Pelatihan BEM Batch 3 ini
bagi saya merupakan salah satu berkah pandemi, mungkin
juga bagi jurnalis lainnya di luar pulau Jawa, karena bisa
merasakan program-program workshop dan fellowship
secara daring karena sebelumnya dilaksanakan terpusat
hanya di Jabodetabek dengan pertemuan tatap muka. Saya
senang bertemu dengan mentor dan pemateri yang ahli di
bidangnya serta teman-teman peserta dari barat hingga timur
Indonesia. Saya juga punya kesempatan mengangkat isu
ekonomi digital di daerah saya, Kalimantan Barat.
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Potret Perajin Kain Tajung
dan Blongket Palembang
yang Tertatih, Butuh
Sentuhan Perbankan agar
Kembali Bangkit
Nila Ertina - WongKito.co

Sentra produksi kriya kain tajung dan blongket di Lorong Guba Hmm (WongKito.co/
Nila Ertina)

Memasuki kawasan sentra produksi kriya tekstil tradisional
Tuan Kentang, Kota Palembang, Sumatera Selatan disambut
jejeran toko-toko yang tidak kalah artistik dan menarik meskipun
kita berada di dalam lorong sempit yang hanya bisa dilalui
kendaraan roda dua.
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Tampak toko-toko tersebut memajang kain jumputan, tajung dan
blongket yang menjadi karya seni kain khas kawasan tersebut.
Ada juga, gaun dan busana baik untuk perempuan maupun
laki-laki bahkan sepatu berbahan perpaduan kain tradisional
tajung juga dipajang pemilik toko. Tentunya, pemandangan itu
sungguh mencerminkan geliat ekonomi masyarakat perajin
kain tradisional di daerah tersebut.
Sekitar 10 tahun lalu, di sepanjang lorong tersebut berderet
rumah panggung yang menjadi ciri bangunan Sumatera Selatan.
Di bawahnya terdapat pekerja yang menenun kain, sedangkan
bagian atas rumah menjadi gerai yang menawarkan hasil karya
seni penenun di kolong rumah tersebut, berupa kain meteran
terdiri dari sarung dan selendang.
Kekinian, rumah panggung telah berganti menjadi rumah
permanen yang telah dibangun dengan rapi. Hampir semua
rumah di Lorong Guba Hmm memiliki gerai di bagian bawah
rumah.
Rumah produksi pun kini telah beralih ke lorong tak jauh dari
gerai, hanya berjalan beberapa puluh meter, saya bersama
seorang teman diajak Syarifuddin salah seorang pemilik Rumah
Tajung Antiq (RTA) menuju tempat produksi kain tajung dan
blongket miliknya.
Saat berjalan menuju Lorong Sawah, warga yang mayoritas
menggantungkan hidup dari karya seni kain tersebut tampak
sibuk melakukan berbagai aktivitas. Seorang perempuan, duduk
santai di teras rumahnya sambil tangannya tak henti memintal
benang berwarna putih tulang. Rupanya sang ibu, sedang
mengerjakan bagian dari salah satu dari 11 alur produksi tenun
blongket yaitu mengelos benang lusi. Sebelum proses tersebut,
benang berbentuk gulungan dengan berat 5 kilogram yang
dipasok pedagang dari Kota Surabaya, benang emas dan benang
sutra merupakan produk impor asal India dan Tiongkok.
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Dengan piawai sambil sesekali membuang bagian benang
yang rapuh dan tidak sama ukurannya, perempuan itu terus
menggulung benang-benang tersebut. Iya, perempuan berusia
30 tahunan tersebut satu dari puluhan ibu muda yang tetap
produktif meskipun hanya tinggal di rumah semi panggung
miliknya.
“Krek krek….krek…..semakin mendekati rumah produksi milik
RTA suara hentakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) silih
berganti terdengar dan semakin terdengar keras saat sudah
dekat, rumah tempat penenun bekerja kini tidak lagi di bagian
bawah rumah panggung tetapi sudah disediakan rumah khusus
untuk produksi kain tajung dan blongket.

Ketika tiba di rumah produksi tenun RTA sekitar pukul 11.00 WIB, tampak sejumlah
penenun sedang fokus membuat kain blongket dengan beraneka ragam motif. Ada motif
gadjah mada, ubur-ubur dan juga limar bebek setaman.

Terdengar suara saling bersahutan bercanda dengan lamatlamat terdengar dialek bahasa Cirebon perpaduan bahasa Jawa
dan Sunda. Sesekali penenun juga menyanyikan tembang dari
babad tanah Cirebon, musik tarling. Sudah menjadi rahasia
umum kalau Cirebon memiliki berbagai seni budaya yang
tentunya sangat dicintai turun temurun oleh masyarakat di
sana. Di kenal juga sebagai ikon dangdut Pantura membuat
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keturunan Cirebon yang hidup di rantau pun tetap mencintai
musik dari kawasan Pantai Utara Jawa itu.
Ada sejumlah lagu yang hingga kini melegenda yaitu “Warung
Pojok”, “Tetep Demen” dan “Manuk Dara Tarling”. Lagulagu khas daerah yang juga menjadi wilayah berdakwahnya
Sunan Gunung Djati atau satu dari Sembilan Wali tersebut jadi
penghibur rindu kampung halaman bagi perantau, termasuk
perajin di sentra produksi kriya tekstil Tuan Kentang. Krek
krek….krek kembali hentakan ATBM memecah suasana yang
saat itu sedang hening karena kedatangan kami.
Syarifuddin yang bersedia menemui dan diwawancara mengajak
kami tour ke lorong-lorong rumah produksi kain tajung dan
blongket mengungkapkan kalau produksi kain tetap berjalan di
tengah badai pandemi COVID-19.
“Usaha kami tetap bertahan selama pandemi, meskipun tertatih
dan sempat pernah sama sekali tidak ada penjualan,” kata dia
belum lama ini.
Minimnya penjualan tentu berdampak pada berkurangnya
produksi kain tajung dan blongket.
Di sela-sela memantau dan memeriksa secara teliti tenun para
seniman kain, sebutan ini sengaja diciptakan Syarifuddin untuk
menghargai karya seni kain yang diproduksi pekerjanya, ia
mengungkapkan sebagai sentra produksi kain tradisional
Palembang yang telah menjadi destinasi wisata andalan,
penjualan produk kain dari Tuan Kentang selama ini sangat
bergantung kepada wisatawan yang datang.
Kekinian meskipun tertatih, produksi dan penjualan kain mulai
kembali bergairah, namun masih belum bisa meningkatkan
produksi akibat terkendala permodalan. Selama ini, mayoritas
perajin mengandalkan Program Kemitraan Bina Lingkungan
(PKBL) dari sejumlah perusahaan terutama BUMN dengan
pinjaman modal mulai dari Rp25 juta per unit usaha.
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“Ada puluhan unit usaha dari empat lorong yang menjadi
bagian dari sentra produksi kain yang mengandalkan bantuan
modal dari PKBL sebelum pandemi,” kata pria yang juga tetap
terlibat dalam proses memproduksi kain tersebut.
Di sini, ada PKBL dari PT Pegadaian, Pertamina, Pusri, BNI, BRI
maupun BI serta sejumlah perusahaan milik negara lainnya.
Untuk PKBL tersebut programnya dikoordinasikan Bank
Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Selatan.
Namun, sejak pandemi hingga mulai diterapkan aturan normal
baru oleh pemerintah belum ada lagi program bantuan modal
bagi pelaku usaha di daerah itu. Padahal, pinjaman modal
menjadi bagian penting untuk mendukung membangkitkan
produksi kriya tekstil di kawasan tersebut agar bisa mendongkrak
pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Perlu Literasi Fintech
Menjadi bagian dari PKBL tentu merupakan pilihan paling
memungkinkan bagi perajin karena bunga kredit yang
ditetapkan kecil berkisar 2,5% ,kalau bank konvensional ratarata di atas 6% khusus untuk bunga kredit pelaku usaha mikro
dan kecil.
Apalagi, kalau berhubungan dengan bank digital atau fintech
bunga bisa sangat tinggi. Karenanya, hingga kini perajin di
kawasan tersebut mengaku belum berani mengakses perbankan
berbasis digital karena takut dengan bunga tinggi meskipun ada
harapan akan mendapatkan kredit lebih besar.
“Kalau memang memungkinkan, kami berharap ada bank digital
yang memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan
kredit bagi pelaku UMKM bukan hanya mudah diakses dengan
persyaratan minimalis tetapi juga memberikan kebijakan bunga
kecil bagi kami,” kata Syarifuddin lagi.
Sampai kini, pelaku usaha di wilayah tersebut masih sebatas
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mendengar adanya bank berbasis digital yang memberikan
kemudahan akses untuk pinjaman modal.
Namun, belum sama sekali tersentuh atau ada yang mengenalkan
bagaimana kemudahan mengakses pembiayaan bagi pelaku
usaha di kawasan yang telah dirintis sejak tahun 1970-an
tersebut.
“Penting juga bagi kami, ada yang memberi literasi bank digital
yang konon katanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha
mendapatkan pembiayaan,” ujar dia.
Literasi bank digital tak sekedar memberi kemudahan akses bagi
pelaku usaha, tetapi juga menjadi cara mengantisipasi berbagai
kemungkinan dampak negatif akibat ketidaktahuan dalam
mengakses fintech.
Literasi fintech menjadi penting bagi pelaku usaha guna
menghindari praktik fintech ilegal atau biasa disebut pinjol
yang merugikan peminjam. Sebenarnya, sudah ada korban yang
berasal dari pelaku usaha, meskipun pinjaman tidak seberapa
namun dampaknya cukup luas.
Bank Sumsel Babel Kenalkan Produk Digital
Sebenarnya kata Asisten Relationship Officer PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
(Bank Sumsel Babel) Cabang Palembang, Petty Monalisa
kekinian pelaku usaha mikro dan kecil ketika berhubungan
dengan perbankan tidak selalu berkaitan dengan kredit atau
pembiayaan.
Namun, perbankan di era digital kini dapat menjadi partner
strategis dalam mengembangkan usaha
dengan terlibat
memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yaitu membantu promosi, kata Petty baru-baru ini.
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Gedung Bank Sumsel Babel (banksumselbabel.com

Alasan realistis perbankan mengintervensi hasil produksi pelaku
usaha adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomis kain
songket, tajung, jumputan maupun blongket.
Dengan target
tambah Petty karya-karya perajin akan
mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi jika dijual langsung
ke pengguna, dimana selama ini mayoritas masih menjual ke
butik atau toko pakaian. Sistem penjualan business to business
seperti itu, mengakibatkan perajin hanya mendapatkan
keuntungan kecil sedangkan pemilik butik jauh lebih untung.
Untuk itu, selama pandemi Bank Sumsel Babel tetap melakukan
sejumlah kegiatan guna memfasilitasi perajin kriya tekstil
menjual produk mereka meskipun memang belum optimal
karena berbagai pembatasan yang ketat. Setidaknya sejak
awal pandemi hingga tahun 2021, empat kali pameran
diselenggarakan. Pameran tersebut digelar dengan mengajak
stakeholder lainnya, seperti pemerintah dan perusahaan milik
negara dan perusahaan swasta membeli produk karya perajin.
Pameran di ajang Enkraf Sriwijaya yang diselenggarakan
bekerja sama dengan Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkot
Palembang serta sejumlah mal merupakan contoh yang telah
diselenggarakan.
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Bank Sumsel Babel tak hanya sebatas memfasilitasi tempat
tetapi juga mengenalkan produk perbankan berbasis digital
termasuk dengan menyediakan lapak khusus secara online bagi
perajin kain tradisional Palembang.
Lalu, tak ketinggalan pengenalan alat transaksi digital Quick
Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang digunakan
untuk pembayaran dengan menggunakan metode QR Code dari
Bank Indonesia.
Pengenalan QRIS dilakukan Bank Sumsel Babel sejak
pertengahan tahun 2020, hal itu selaras dengan situasi pandemi
yang membatasi penggunaan uang tunai sebagai langkah
menghindari penyebaran virus corona.
Sama dengan QRIS yang bertransaksi cukup dengan
menggunakan telepon seluler, penggunaan fasilitas mobile
banking untuk mendukung aktivitas lain, seperti pembukaan
rekening dan transfer juga dioptimalkan kepada pelaku UMKM.
Hasilnya, kini mayoritas perajin kriya tekstil sudah menggunakan
alat transaksi digital dalam setiap penjualan produk. Lebih
dari 1.500 UMKM yang menggunakan QRIS, dimana 20 persen
diantaranya adalah pelaku usaha tekstil yang tersebar di Kota
Palembang.
Telah terdaftarnya hampir 2.000 pelaku usaha menggunakan
QRIS menjadi bukti kalau kekinian nasabah Bank Sumsel Babel
khususnya di kota pempek mulai merasakan lebih nyaman
menggunakan transaksi secara digital. Hal itu, tentunya
berkaitan dengan program literasi perbankan digital yang secara
rutin dilakukan kepada nasabah dan masyarakat umum.
Di sisi lain, terkait dengan pembiayaan selama pandemi
COVID-19 untuk pelaku usaha khususnya perajin kriya tekstil,
tambah Petty, sebenarnya banyak program yang digelontorkan
pemerintah untuk membantu mereka. Termasuk memberikan
kebijakan restrukturisasi cicilan kredit.
“Hanya saja, harus diakui hingga kini masih banyak unit usaha
yang belum memenuhi kriteria bank alias tidak bankable,”
ungkap dia.
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Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM tak berhasil mengakses
perbankan, sehingga ada juga yang memanfaatkan fintech P2P
illegal untuk pembiayaan. Laporan terkait dengan pelaku usaha
menjadi korban pinjaman online (pinjol) illegal memang tidak
banyak karena sebagian besar mereka sudah sangat berhati-hati
dalam upaya mencari pendanaan.
Ke depan, literasi perbankan dengan akselerasi digital akan
diintensifkan untuk mendukung pelaku usaha, termasuk perajin
kain tradisional Palembang, tutur Petty.
Karya telah tayang di WongKito.co, 19 April 2022
https://wongkito.co/read/potret-perajin-kain-tajung-dan-blongketpalembang-yang-tertatih-butuh-sentuhan-perbankan-agar-kembalibangkit-bagian-1
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Sejarah Sentra Produksi
Kriya Tekstil Tuan Kentang
Nila Ertina - WongKito.co

Perajin sedang menenun kain blongket dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin
(ATBM) di sentra produksi kriya tekstil Tuan Kentang Palembang (WongKito.co/Nila
Ertina)

Sebenarnya di Kota Palembang yang bulan Juni nanti tepat
berusia 1337 tahun, terdapat sejumlah sentra produksi kriya
tekstil. Ada di kawasan Tanggo Buntung, Kecamatan Ilir Barat
II merupakan pusat produksi dan penjualan kain songket. Lalu,
di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I juga terdapat
sejumlah kelompok masyarakat yang menenun songket.
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Kemudian, ada juga sentra sulam limar di wilayah Seberang Ulu
II tepatnya, di kawasan 13 Ulu.
Khusus di sentra produksi dan penjualan kain songket Tanggo
Buntung dan sulam limar 13 Ulu, perajinnya adalah penduduk
pribumi alias keturunan asli wong plembang.
Sedangkan, penenun songket di Kelurahan 3-4 Ulu merupakan
warga pendatang dari kabupaten tetangga Kota Palembang
yaitu Ogan Ilir.
Kali ini, penulis secara khusus mengulik sejarah sentra produksi
tenun tajung dan blongket di Jalan Aiptu A Wahab, kawasan
permukiman yang berada tidak jauh dari anak Sungai Musi,
Sungai Ogan dan juga berdekatan dengan stasiun Kereta Api
Kertapati yang telah menjadi sentra industri tekstil.
Perajin di kawasan tersebut, menenun kain khas Palembang
tetapi sesungguhnya mereka perantau dari Jawa Barat, tepatnya
dari Kabupaten Cirebon.
Bagaimana ceritanya mengapa perajin pribumi justru tidak
menenun kain tajung dan blongket yang motifnya mengadopsi
motif-motif kain songket dan blongsong, mari kita telusuri awal
mula berkembangnya tenun di wilayah permukiman yang
memang sangat beragam, baik suku maupun kegiatan usahanya.

Perajin sedang menenun kain blongket dengan menggunakan Alat Tenun Bukan
Mesin (ATBM) di sentra produksi kriya tekstil Tuan Kentang Palembang.( WongKito.
co/Nila Ertina)
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Permukiman tersebut sangat heterogen, mulai kawasan yang
penduduknya berasal dari Cirebon (Jawa Barat), Serang (Banten)
dan Suku Komering (Sumsel). Meskipun tetap masih ada
penduduk asli Palembang tetapi jumlahnya sangat minoritas di
wilayah tersebut.
Dikenal sebagai sentra produksi sentra industri kriya tekstil
tradisional Palembang, Tuan Kentang yang secara teritorial
berada di Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring,
Palembang sebenarnya tidak hanya memproduksi kain tajung
dan blongket tetapi ada juga yang membuat kain jumputan atau
kain pelangi. Bahkan, kain jumputan lebih terkenal karena
memang cocok untuk dikenakan dalam berbagai kesempatan.
Kain jenis ini juga, bisa menjadi bahan beragam busana termasuk
dibuat mukena dan jilbab.
Sedikitnya ada 90 unit usaha kain jumputan yang masih terus
berproduksi meskipun juga terkena imbas pandemi.
Oya, meskipun sama-sama dari Jawa, kalau perajin kain
jumputan mereka berasal dari Serang, Provinsi Banten. Mereka
hidup dan membangun usaha secara berkelompok di sentra
produksi kriya tekstil tersebut.
Kembali ke bahasan awal, kain tajung dan sejarahnya. Kekinian,
terdapat delapan unit rumah produksi kain tenun yang masih
bertahan beroperasi, awalnya mencapai belasan unit usaha.
Adalah Durahman (45) generasi ke-3 dari perintis awal tenun
kain tajung bercerita, mulanya sang kakek Haji Mami yang
berasal dari Kabupaten Cirebon merantau ke Palembang.
“Kakek saya, awalnya ikut orang Palembang dan menjual es
keliling sekitar tahun 1960-an,” kata Pak Dur, biasa dia disapa.
Setelah cukup lama merantau di kota pempek, sang kakek pun
mengenal kain tradisional khas Palembang, Blongsong. Kain
Blongsong ini hanya untuk perempuan, terdiri dari sarung dan
selendang. Biasanya dipakai saat ada perayaan, pernikahan
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maupun acara besar lainnya.
Melihat kain tenun dengan motif-motif menawan tersebut,
membuat sang kakek berpikir kenapa tidak menenun kain
dengan motif serupa tetapi bisa dikenakan oleh kaum pria.
Tahun 70-an akhirnya, Haji Mami dan rekannya mulai belajar
menenun dan membuat alat tenun khusus agar lebih mudah
menenun kain. “Kalau kain blongsong kan alat tenunnya gedogan
menenun dilakukan dengan cara duduk selonjoran,” kata
Durahman.
“Sangat tidak praktis jika menggunakan alat tenun gedogan,
karena penenun tidak bisa leluasa bergerak,” kata dia.
Lalu, terciptalah alat tenun yang bisa memproduksi kain dengan
cara duduk tegak alias menggunakan kursi.
“Penenun bisa lebih nyaman dan bergerak aktif meskipun
sembari duduk dengan ATBM baru,” ujar dia lagi.
Lanjutlah, menenun kain tajung, hasil tenun perdana dijual ke
pedagang atau agen kain songket dan blongsong di Pasar 16 Ilir
Palembang. “Itu sekitar tahun 1970-an,” ungkap dia.

Syarifuddin (36) menyusun kain produksi Rumah Tenun Antiq
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Agen yang keturunan arab awalnya menyebut kain tersebut
gebeng-gebeng.
Seiring waktu, akhirnya dipilih nama yang tepat dan diharapkan
hoki jadilah kain tenun khusus untuk kaum pria tersebut
dinamai kain tajung alias ditata sampai ke ujung. Jadi tajung
tersebut akronim dari ditata sampai ke ujung.
Pesanan kain tajung pun terus meningkat, dan hal itu tentunya
berdampak pada kebutuhan tenaga penenun pun bertambah,
yang kemudian didatangkan dari kampung halaman Desa Bode
dan sekitarnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Tahun 90-an menurut Durahman tonggak awal perjuangan sang
kakek merintis usaha di rantau berhasil dengan sukses, pesanan
kain terus berdatangan. Pemakai kain sarung tajung pun makin
meluas.
Saat itu, produksi kain tajung sudah dikelola oleh Asmita
sang ayah. Meskipun secara langsung Haji Mami masih terus
mengecek kualitas tenunan karya perajin.
Namun, pas krisis moneter tahun 1998 produksi kain sangat
terdampak karena bahan baku yang didatangkan dari India
dan China melambung harganya. Kondisi tersebut bertahan
cukup lama. Hingga akhirnya diawal tahun 2000-an Pemkot
Palembang melirik kawasan tersebut dan mendorong menjadi
pusat perekonomian masyarakat berbasis industri tekstil lokal.
Itulah awal dari ditetapkannya sentra produksi kain tajung dan
jumputan khas Palembang Tuan Kentang. Didukung Pemkot
Palembang akhirnya secara bertahap kawasan yang sebelumnya
merupakan daerah padat penduduk yang cenderung kumuh
mulai tertata.
Bukan hanya penataan kawasan, tetapi pemkot juga
mendatangkan pejabat dari Kementerian bahkan tamu asing
untuk membeli kriya tekstil karya perajin dari kampung yang
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penduduknya mayoritas berasal dari Cirebon dan Serang
tersebut.
Kekinian, sentra produksi kain tajung dan jumputan tersebut
sudah menjadi ikon PKBL BUMN dan BUMD yang dinilai
berhasil. Namun, pandemi juga meluluhlantakan produktivitas
perajin di daerah tersebut akibat minimnya pesanan kain dengan
beragam motif tersebut.

Sentra Produksi Kriya Tekstil, Tuan Kentang Palembang

Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang, Novran Hansya
Kurniawan mengakui kalau dirinya sejak memimpin Kecamatan
Seberang Ulu I, sudah terlibat aktif membangun salah satu
kawasan sentra produksi kain tradisional Palembang tersebut.
Potensi ekonomi masyarakat perajin kain jumputan dan kain
tajung tersebut dikembangkan secara bertahap. Mulai dari
membawa karya perajin ke pameran lokal sampai dengan ajang
internasional.
“Tak tanggung-tanggung kain-kain tradisional tersebut pernah
dijual di ajang pameran tingkat dunia, termasuk di Dubai dan
Amerika Serikat,” kata dia.
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Diakui dia, selanjutnya pemkot pun menjadikan kawasan
tersebut sebagai destinasi wisata industri kriya andalan kota
pempek.
“Kami mendukung permukiman perajin menjadi sentra
produksi yang menarik wisatawan, dengan merevitalisasi
kawasan tersebut,” kata dia lagi.
Untuk selanjutnya, mulai banyak program pemerintah yang
tertarik untuk mendukung sentra produksi kriya tersebut. Di
antaranya, PKBL dari BUMN dan BUMD dengan diinisiasi Bank
Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pengembangan kawasan tersebut menjadi
wilayah ekonomi terpadu berbasis kriya tradisional Palembang
dilakukan secara masif. Geliat perekonomian masyarakat di
daerah tersebut tentunya mampu menjadi penopang kebutuhan
hidup warga.
Laiknya, pelaku usaha lainnya di belahan dunia pandemi
membuat mereka terpaksa sempat berhenti memproduksi karya
seni yang diwariskan secara turun temurun itu. Bahkan hingga
kini, kondisi perekonomian masyarakat perajin belum stabil.
Motif Tenun Sarat Makna
Kain tenun tajung sendiri motifnya mengadopsi dari kain
blongsong, seperti motif bebek mentok, limar bebek setaman,
ubur-ubur dan juga gajah mada.
Durahman bertutur kalau motif-motif kain tajung tersebut
memiliki makna yang sangat agung, mulai dari motif limar bebek
mentok yang merupakan akulturasi dari budaya Palembang,
Melayu, Tionghoa dan Arab.
Motif ini menggambarkan masyarakat asli Palembang dan
pendatang hidup dalam keharmonisan dan semuanya diatur
dengan norma-norma dan adat istiadat yang luhur.
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Kain dengan motif ini, bernuansa ceria, bijaksana dan
ramah sehingga tidak hanya cocok dan nyaman dikenakan
dalam berbagai kesempatan. Kain tenun ini juga sarat pesan
kebhinekaan dan toleransi.
Motif gajah mada memiliki makna kepemimpinan, motif ini
menggambarkan masyarakat Palembang yang menjunjung
tinggi nilai-nilai keberanian, kebijakan dan berintegritas sebagai
mana sumpahnya Gajah Mada “Dimana Bumi dipijak di situ
langit dijunjung tinggi”.
Kain tenun dengan motif ini, bernuasa bijaksana, berani dan
toleran.

Kain blongket motif ubur-ubur digemari masyarakat Bali.(Foto RTA)

Satu contoh lagi, motif ubur-ubur. Motif inilah yang dianggap
memiliki kemiripan dengan kain tradisional Bali sehingga
masyarakat Pulau Dewata banyak yang memesan kain dengan
motif ubur-ubur.
Motif ubur-ubur menggambarkan kemandirian, dimana
masyarakat Palembang teguh pendiriannya, tidak suka
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mencampuri urusan orang lain, tetapi juga tidak suka di ganggu.
Itulah, contoh dan makna sejumlah motif pada kain tajung dan
blongket Palembang. Untuk bahan kain, kita dapat menentukan
pilihan apakah berbahan sutera atau katun.
Motif juga bisa dikombinasikan dengan benang emas atau tidak
menggunakan benang emas. Semuanya bisa kita pesan langsung
ke perajin, meskipun kalau memesan butuh waktu lebih lama
penyelesaiannya.
Membeli kain tajung atau blongket kini pun bisa kita tentukan
pilihan, beli bahan meteran atau langsung memesan pakaian
jadi. Beragam pakaian siap pakai, seperti kemeja, tunik dan gaun
pesta juga disiapkan rumah produksi tenun RTA.
Karya telah tayang di WongKito.co, 20 April 2022
https://wongkito.co/read/sejarah-sentra-produksi-kriya-tekstil-tuankentang-bagian-2
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Ingin Libatkan Keturunan
Asli Palembang Lestarikan
Tenun
Nila Ertina - WongKito.co

Perajin mewarnai benang yang merupakan salah satu tahapan dalam proses pembuatan
kain tajung maupun blongket di Rumah Tenun Antiq kawasan Tuan Kentang,
Palembang (WongKito.co/Nila Ertina)

Kecintaan Syarifuddin dan Durahman maupun perajin lainnya
di sentra produksi kriya tekstil Palembang terhadap kain tenun
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merupakan harga mati, iya bisa diandaikan demikian karena
memang mereka hidup dari menghasilkan karya seni berupa
kain tradisional tersebut.
“Saya lebih memilih menyebut penenun dengan seniman kain,
karena memang yang kami hasilkan adalah karya seni,” kata
Syarifuddin dibincangi disela-sela memantau penenun.
Kalau melihat dedikasi mereka mengembangkan dan
mempertahankan identitas asli wong plembang tersebut,
mungkin tidak akan menyangka kalau pemilik-pemilik rumah
produksi tenun dan jumputan tersebut bukanlah keturunan asli
Palembang.
“Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau memang kakek kami
berasal dari Cirebon, dari Kecamatan Plumbon,” kata Durahman.
Dari kakek, kemudian kini rata-rata sudah generasi ketiga
mengelola rumah produksi tenun tajung. “Kami setiap tahun
masih mudik ke kampung halaman,” ujar dia.
Hal senada diungkapkan Syarifuddin, kalau orang tuanya berasal
dari Cirebon meskipun dirinya lahir dan besar di Palembang.
“Kebetulan jodoh saya juga orang Cirebon,” kata dia.
Tradisi mudik lebaran ke kampung halaman di Cirebon pun
tetap rutin dilakukan meskipun kini sudah generasi ketiga.
Syarifuddin mengungkapkan kalau kini, ibunya pun membuka
tenun tajung di Desa Bode, Kabupaten Cirebon. “Kain tajung
yang ditenun di Cirebon biasanya akan dikirim ke sini untuk
dijual, jadi perajin disana hanya memroduksi, pemasaran tetap
di Palembang,” tutur dia.
Mengajak warga asli Palembang terlibat aktif dalam membangun
usaha dan melestarikan kain tenun tersebut hingga kini masih
menjadi tantangan yang belum berhasil.
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Sebenarnya, sebelum pandemi sudah ada sekitar 25 orang
pemuda dan pemudi yang mengikuti pelatihan menenun.
Namun, pandemi membuat program edukasi tenun tajung
belum bisa berlanjut.
Padahal sebagai pendatang, tentunya sangat berharap agar kain
tradisional juga dikembangkan dan dilestarikan penduduk asli
kota pempek.
“Kami sangat berharap agar ada tangan-tangan pemuda yang
terampil berasal dari keturunan Palembang dan berkomitmen
bersama menjaga karya seni, kriya tekstil,” tambah Durahman.
Inovasi Kekinian, Andalkan Blongket
Kain blongket kini menjadi salah satu produk kain tradisional
kekinian yang paling diminati konsumen. Tak heran karena kain
ini tampak lebih mewah dengan perpaduan motif limar dan
blongsong nan menawan.
Ditenun, oleh perajin yang memiliki kemampuan karya seni
tenun yang mumpuni membuat kain blongket ini menjadi ikon
kriya tekstil hasil inovasi mereka.
Durahman menceritakan kalau kain blongket tersebut merupakan
hasil kolaborasi dirinya dengan perajin kain limar di kawasan 13
Ulu Palembang.
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Tahun 2005 menjadi awal produksi kain blongket yang
memadukan teknik sulam limar dengan tenun blongsong atau
tajung.
“Saya tidak sengaja bertemu dengan salah seorang perajin
sulam limar, Atok biasa beliau dipanggil dan menceritakan ide
mengabungnya dua karya seni tersebut,” kata dia.
Untuk membuat blongket perlu tahapan yang lebih detail
dibandingkan kain tajung, lalu perlu waktu sekitar satu bulan
untuk menghasilkan kain tersebut.
Tahapan membuat blongket selama satu bulan tersebut adalah
sebagai berikut, pertama, memilih benang lusi dan benang
pakan. Berbeda dengan kain tajung untuk membuat blongket
menggunakan benang yang ber-twist lebih kecil sebagai benang
lusi.
kedua mengelos benang lusi, ketiga menghani besar, keempat
mengembim, kelima mencucuk, keenam mencukit, ketujuh
mengelos benang pakan, kedelapan menghani kecil, kesembilan
melimar, kesepuluh membongkar limaran, kesebelas memalet dan
terakhir menenun.

Alur Produksi Tenun Blongket.Infografis AJK
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Sebanyak 3.250 helai benang dibutuhkan untuk membuat
selembar kain blongket yang nantinya menjadi sarung dan
selendang. Tahapan pembuat membutuhkan waktu sebulan,
namun kalau proses menenun selembar kain saja bisa selesai
sehari.
Demikian rumit proses menghasilkan karya seni tekstil tersebut,
tentunya sebanding dengan hasil produknya yang menjadi
incaran pecinta kain tradisional.
Rumah Tajung Antiq sendiri lebih dari lima tahun telah menjadi
produsen bagi gerai-gerai kain tradisional di Bali. “Kami biasanya
menggunakan kain tenun untuk sehari-hari dan upacara adat,”
kata Wardani salah seorang pelanggan kain blongket.
Di Bali, kain tradisional tidak hanya dikenakan saat upacara
adat tetapi menjadi busana hari-hari masyarakat Pulau Dewata.
Dipilihnya kain tradisional dari Palembang, motifnya memiliki
kemiripan dengan kain tradisional Bali yaitu motif ubur-ubur,
demikian ungkap Ibu Dani.
Durahman bertutur hingga kini penjualan kain blongket ke Bali
belum normal. Baru ada penambahan beberapa set saja setiap
bulan.
Padahal sebelum pandemi, RTA mesti mempekerjakan
sedikitnya 50 orang perajin untuk memenuhi pesanan kain
blongket motif ubur-ubur dari pelanggan di Bali.
Kini pekerja yang tersisa hanya berkisar 20 orang saja yang
melakukan tahapan menenun kain tajung maupun blongket.
Kain blongket rata-rata dijual Rp 1,5 juta sampai Rp 1,7 juta per
set terdiri dari sarung dan selendang. Namun, ada juga kain
berbahan sutera dengan benang emas dibanderol hingga Rp4
juta per set.
RTA juga menjual kain tajung meteran berbahan katun maupun
sutera mulai dari Rp 120 ribu per meter.
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Blongket Tretes Benang Emas, Motif Gajah Mada.(Foto RTA)

Pasar Digital Dongkrak Penjualan
Tidak melulu anak muda memilih passion-nya sesuai dengan
pendidikan yang telah dia kenyam. Namun, banyak juga
milenial memilih untuk melanjutkan usaha yang baginya
menjadi sumber penghidupan keluarga bahkan dirinya juga bisa
mengenyam pendidikan tinggi berkat usaha yang digeluti orang
tua.
Tak hanya sebatas melanjutkan usaha yang telah dirintis
pendahulunya, tetapi kecintaan terhadap kriya tekstil yaitu
kain tajung dan blongket menjadi alasan paling penting kenapa
memilih mengembangkan dan melestarikan bukan bekerja di
bidang teknologi informasi (IT).
Pemuda itu, adalah Syarifuddin meskipun lulusan sarjana
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jurusan IT tidak membuat dia tergoda mendapatkan gaji besar
jika bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya.
Iya, lulusan IT memang sejak beberapa waktu ini paling dicari.
Hal itu, berkaitan dengan terus meluasnya teknologi digital di
berbagai bidang.
Munculnya, platform-platform belanja digital, layanan kesehatan
digital bahkan media siber pun juga membutuhkan tenaga IT
untuk mendukung perkembangan usaha mereka.
“Saya memilih melanjutkan mengembangkan usaha kriya
tekstil yang telah dibangun sekitar setengah abad lalu, karena
saya hidup dan bisa sekolah dari sini serta berkomitmen untuk
melestarikan,” kata pria berusia 36 tahun ini.
Ia mengungkapkan, sebagai bentuk kecintaan kepada tenun
tradisional Palembang dirinya bersama rekan aktif berinovasi
produk tenun dan mengembangkan jaringan pemasaran,
termasuk dengan mengoptimalkan teknologi digital.
Walaupun, secara garis keturunan bukan asli Palembang bukan
menjadi alasan tidak melestarikan kain tenun dengan beragam
motif antik warisan tersebut.
“Menjadi seniman kain adalah pilihan karena memang inilah
passion saya,” kata bapak tiga anak ini.
Ilmu yang didapatkan dari kampus pun, bisa diaplikasikan
dalam mendukung perkembangan usaha mereka. Sebagai salah
seorang pemilik Rumah Tajung Antiq dirinya bukan hanya
mempelajari seluk beluk menenun tajung dan blongket tetapi juga
bagaimana memasarkan kain tersebut secara digital.
Dulu sistem penjualannya business to business alias menjual
kepada pemilik toko, butik dan gerai. Sejak beberapa tahun ini,
penjualan terus membaik terutama sebelum pandemi, karena
memanfaatkan aplikasi penjualan digital.
“Kami bisa langsung menjual ke pemakai secara online,
meskipun banyak juga yang datang ke gerai RTA,” kata dia.
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Biasanya yang datang ke gerai sebelumnya sudah melihat
promosi yang disebarkan melalui sejumlah aplikasi pasar
digital maupun media sosial. Di instagram dengan akun @
rumahtajungantiq, di facebook juga dengan penamaan yang
sama. Bahkan, informasi tentang produk kain tenun juga bisa
ditonton dengan mengakses youtube RTA.
Selama pandemi, 90 persen penjualan dilakukan secara online,
kata dia.
Semakin ramai pengunjung akun media sosial sangat
berpengaruh pada peningkatan penjualan kain tenun. Untuk itu,
pihaknya juga telah menyiapkan katalog produk digital dengan
tampilan yang tentunya menarik dan eye catching.
Tingginya, transaksi di pasar digital tentunya pembayaran pun
dilakukan secara digital melalui mobile banking. Belanja di gerai
juga kini sudah menggunakan transaksi tanpa uang fisik tinggal
gesek saja atau memanfaat layanan QRIS.
Pemasaran sarana digital tentunya semakin mudah, dan menjadi
solusi mendongkrak penjualan. Apalagi, Syarifuddin mengaku
kalau pemilihan aplikasi dan waktu yang tepat untuk promosi
menjadi cara jitu lainnya untuk meningkatkan penjualan.
Sebagai sarjana IT, dia mengakui secara khusus
mengimplementasikan ilmu yang dia tekuni selama belajar di
kampus. Walhasil, pemasaran online dapat menjadi solusi di
tengah rendahnya penjualan offline.
Kekinian, pemilik RTA termuda ini menginginkan untuk terus
mengajak masyarakat asli Palembang melestarikan karya seni
tekstil warisan budaya leluhur tersebut.
“Kami bertiga terus berkomitmen mengajak dan mengedukasi
generasi muda agar mau menjadi bagian dari menjaga warisan
budaya leluhur. Kalau bukan kita siapa lagi,” kata dia.
Rumah Tajung Antiq merupakan kerja sama usaha Durahman,
Khairon dan Syarifuddin. Ketiganya berasal dari Cirebon tetapi
telah lahir dan mengembangkan usaha kain tradisional di
Palembang melanjutkan usaha orang tua mereka.
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Karya telah tayang di WongKito.co, 21 April 2022
https://wongkito.co/read/ingin-libatkan-keturunan-asli-palembanglestarikan-tenun-habis
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Nurjali

Kepri.antaranews.com

Nama saya Nurjali. Karir jurnalistik saya dimulai dari
BatamToday.com. Setelah tiga tahun bergabung di
BatamToday.com, pada 2018 saya menjadi kontributor di
Perum LKBN Antara. Di sini saya lebih banyak menghasilkan
liputan multimedia dan pada tahun 2020 saya menjadi
redaktur di portal kepri.antaranews.com hingga sekarang.
Saya terus berupaya membuat liputan mendalam, salah
satunya di bidang ekonomi dan teknologi digital, karena saya
menilai masih banyak rekan-rekan jurnalis yang enggan terjun
ke isu tersebut. Saat ini saya merupakan Mahasiswa semester
akhir Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka.
Sebelumnya saya menamatkan pendidikan sarjana di Jurusan
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada
tahun 2010. Melalui pendidikan jurusan Teknik Sipil saya
sempat menjadi guru honorer di bidang Teknologi Informasi
Komputer (TIK) di dua Sekolah di Kota kelahiran saya, yaitu
di SMA Negeri 2 Singkep dan Madrasah Aliyah Negeri
Singkep. Pada 2014 saya mendapat kesempatan bergabung
dengan teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Kota Batam. Hobi: Desain Multimedia dan Fotografi.
Mengikuti Banking Editor Masterclass Batch 3 benar-benar
membuat saya mendapatkan ilmu yang selama ini tidak
pernah saya dapatkan. Ilmu yang saya dapatkan dari mentormentor dan narasumber dalam kegiatan ini benar-benar
membuka wawasan baru bagi saya, tidak hanya tentang dunia
perbankan digital, tapi juga bagaimana membuat liputan
mendalam yang baik. Ini benar-benar baru saya dapatkan
setelah bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada
panitia dan para mentor serta narasumber.
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Kala Metaverse Siap
“Menjajah” Bumi Pertiwi
(Bagian 1)
Nurjali - kepri.antaranews.com

Aktifitas para pekerja di salah satu pelayanan konsumen dengan teknologi IT di Bank
Indonesia (ANTARA/Nurjali)

Tanjungpinang (ANTARA) - Mengenal metaverse Dunia maya
virtual yang nyata itu bernama metaverse, sebuah jawaban atas
masalah keterbatasan manusia untuk saling berinteraksi di era
pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 bagai mengerangkeng manusia untuk
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dapat berkomunikasi langsung secara bebas. Kekhawatiran
terpapar dari virus ganas, membuat manusia tidak bisa leluasa
mengadakan pertemuan. Untungnya, di era ini, teknologi virtual
telah hadir untuk menyederhanakan problem manusia dalam
keterbatasan komunikasi.
Meski saat ini beberapa negara tidak lagi menjadikan pandemi
sebagai momok berbahaya, namun teknologi pertemuan jarak
jauh tersebut tetap terus berjalan dan berkembang dan menjadi
target market dari beberapa perusahaan besar hingga perbankan
maupun perorangan.
Konsep metaverse lahir dari sebuah novel yang kemudian
difilmkan, dan terus berkembang menjadi dunia nyata saat ini.
Disebut sebagai Internet 3D dan Web 3.0, Metaverse sendiri
berasal dari Bahasa Yunani yang artinya “beyond” atau
melampaui. Wujud menciptakan generasi internet berikutnya,
di luar batasan layar dan fisika.
Ke depan orang-orang pengguna internet tidak lagi hanya
sebatas melihat atau mendengar dari kejauhan, namun lebih
dari itu orang-orang yang berjarak akan merasakan langsung
kehadirannya dalam dunia virtual dan dapat mengekspresikan
diri dengan cara baru yang impresif.
Dengan teknologi metaverse orang-orang dapat berinteraksi
langsung merasakan momen dan bahasa tubuh, serta ekspresi
nyata melalui virtual.
Bagaikan teleportasi dalam sebuah kisah kartun kenamaan
Jepang, Naruto. Namun di dunia metaverse, teleportasi tersebut
menjadi nyata, orang-orang akan dengan mudah bertemu
dengan siapapun di belahan dunia manapun, hanya dengan
masuk ke halaman internet.
Teleportasi sendiri merupakan teknologi yang sudah
dikembangkan oleh NASA Amerika Serikat. Nasa menjalankan
proyek EM Drive Propulsion System, menjadi salah satu proyek
rahasia yang akan mendobrak ilmu fisika.
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Dalam dunia metaverse wujud penggunanya akan digantikan
oleh avatar, yang merupakan gambar tiga dimensi yang
digunakan untuk menggambarkan seseorang dalam dunia
maya.
Avatar codec digambar seperti teknologi fotorealistik 360 derajat
yang dapat mengubah gambar profil menjadi representasi 3D
dengan ekspresi, dan gerakan realistis yang dapat membuat
interaksi lebih kaya. Avatar dapat memiliki mode realistis tetapi
juga mode yang digunakan untuk bekerja, bersosialisasi, bermain
game, dan pakaian yang dirancang oleh pembuat konten yang
dapat digunakan di berbagai aplikasi.
Ilmuwan Amerika Matthew Bell mendefinisikan metaverse
sebagai jaringan skala besar dan dapat dioperasikan dari dunia
virtual 3D yang diberikan secara waktu sebenarnya yang dapat
dialami secara sinkron dan terus-menerus oleh jumlah pengguna
yang tidak terbatas secara efektif dengan rasa kehadiran individu
dan dengan kontinuitas data, seperti identitas, sejarah , hak,
objek, komunikasi, dan pembayaran.
Stylinos Mystakid dalam artikelnya menyebutkan, Metaverse
merupakan konvergensi teknologi yang memungkinkan
interaksi multi sensor dengan lingkungan virtual, objek digital
dan orang-orang semacam virtual reality (VR) dan augmented
reality (AR). Iterasi kontemporer dari Metaverse ini yang
kemudian menampilkan platform VR sosial dan imersif yang
kompatibel dengan video game online multipemain besar, dunia
game terbuka, dan ruang kolaboratif AR.
Seorang pengusaha dari Amerika Serikat Jon Radolph yang
kini menggeluti bisnis game metaverse berpendapat, metaverse
memiliki tujuh lapisan penting. Pertama pengalaman pengguna
melakukan hal-hal di metaverse termasuk bermain game,
bersosialisasi, berbelanja, menonton konser, atau berkolaborasi
dengan rekan kerja.
Kedua metaverse sebagai penemuan dimana secara garis besar,
sebagian besar sistem penemuan dapat diklasifikasikan sebagai
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inbound (orang tersebut secara aktif mencari informasi tentang
suatu pengalaman).
Ketiga kreator ekonomi, lapisan ini berisi tentang semua teknologi
yang digunakan pembuat konten setiap hari untuk menciptakan
pengalaman yang dinikmati orang lain dan menghasilkan omset
dari setiap konten yang diciptakan tersebut.
Keempat disebut juga “spatial computing” atau komputasi
spesial yang merupakan mesin 3D untuk menampilkan
geometri dan animasi, pemetaan geospasial, pengenalan suara
dan gerakan, integrasi data dari perangkat dan biometrik dari
orang, dan antarmuka pengguna generasi berikutnya.
Kelima desentralisasi, struktur ideal metaverse adalah
desentralisasi penuh salah satunya adalah teknologi blockchain,
di metaverse memungkinkan orang-orang melakukan
pertukaran nilai antara perangkat lunak, identitas berdaulat
sendiri, dan cara baru untuk memisahkan dan menggabungkan
konten dan mata uang, adalah bagian besar dari desentralisasi
atau dapat disebut sebagai kemajuan internet 3D atau web 3.0.
Keenam, human interfase kondisi dimana hubungan komputer
dengan manusia semakin dekat, karena kita akan merasa berada
di dalamnya langsung. Kehadiran ponsel pintar yang merupakan
miniaturisasi lebih lanjut, sensor yang tepat, yang menggunakan
teknologi AI dengan akses latensi rendah ke sistem komputasi
edge yang kuat, sehingga menyerap lebih banyak aplikasi dan
pengalaman dari metaverse. Kehadiran teknologi perangkat
keras AR/VR ke depan akan semakin canggih dan mudah
dijangkau, sama dengan perkembangan ponsel pintar.
Terakhir ke tujuh adalah infrastruktur di metaverse termasuk
didalamnya semikonduktor, teknologi baterai, server dan
penyimpanan cloud, serta transmisi 5G dan Wi-Fi yang
diperlukan. Peningkatan infrastruktur ini akan terjadi pada
komputasi, konektivitas, dan penyimpanan yang dilengkapi
oleh AI (Artifical Intelgence) yang memanfaatkan peningkatan
bandwith jaringan internet dari 5G menuju ke 6G sesuai dengan
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kebutuhan teknologi metaverse kedepannya.
Dalam pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan
bahwa metaverse merupakan bagian dari konsep media sosial
baru yang hadir dengan menggabungkan teknologi imersif VR
dan AR, yang dalam pengoperasian nya dapat digambarkan
melalui, penguna an teknologi Virtual Reality (VR), Augment
Reality (AR), dan Mixed Reality (MR). Kemudian affordance atau
desain avatar yang berkaitan dengan immersion, Embodiment,
presence, identify construction.
Avatar dan Hologram
Avatar dan Hologram akan menjadi pengganti peran dari
manusia dalam dunia metaverse kedepannya, salah satu
platform milik Microsoft mensimulasikan orang-orang yang
mengadakan rapat di Metaverse tetap melakukan aktifitas
seperti biasa melakukan gerakan dan lainnya, gerakan dan
aktivitas tersebut nantinya akan tergambar dari dunia virtual
baik itu saat melakukan pelayanan maupun mengadakan rapat.
Nantinya,
perangkat
teknologi
pendukung
untuk
aktivitastersebut Bernama Virtual Reality, saat ini perusahaan
media sosial terbesar Meta Facebook sudah melakukan berbagai
kegiatan untuk mendukung program tersebut, salah satunya
dengan bekerjasama dengan sebuah perusahaan yang berbasis di
Kanada AHRT yang sudah mulai meluncurkan sistem tampilan
3D yang dapat menempatkan orang-orang atau pengguna ke
dalam dunia virtual.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Microsoft yang saat ini
sudah mengembangkan ruang rapat virtual yang nantinya dapat
digunakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan melalui
dunia virtual metaverse.
Melalui situs oculus yang meluncurkan horizon workrooms
terlihat aktifitas avatar menyerupai manusia, dan penggeraknya
adalah pengguna yang menggunakan VR, aktivitas presentasi
dengan menulis di dinding dan berbincang terlihat seperti
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aktiftas rapat biasa yang dilakukan oleh pengguna. Bentuk
avatar pun sangat menyerupai pengguna dengan tampilan
grafis dan hologram yang sangat baik.
Dosen Antropologi dari Universitas of North Texas mengatakan
avatar dan hologram tentunya tidak mudah dengan cepat
diterima banyak orang, salah satu penyebabnya karena masih
mahalnya harga aset yang dibutuhkan untuk melakukan hal
tersebut.
Kemudian kehadiran fisik yang diwakilkan melalui avatar
dinilai belum mampu menjalin komunikasi yang baik, karena
tetap menampilkan tampilan digital. Hal itu berbeda dengan
rapat menggunakan zoom, google meet dan lainnya yang masih
menampilkan langsung pengguna secara natural.
“Bagi saya belum ada nilai lebih dari menduplikasikan kehadiran
fisik yang diwakilkan oleh avatar dan hologram,” sebutnya.
Blockchain dan NFT
Pada metavers, blockchain dan NFT menjadi sarana pembayaran.
Integrasi mata uang kripto berbasis blockchain dan non-fungible
token(NFT) memungkinkan penyebaran transaksi dan arsitektur
ekonomi virtual yang inovatif.
Teknologi blockchain sifatnya tidak terpusat, teknologi ini
mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer
tanpa ada sistem tertentu yang mengaturnya.
Istilah blockchain tentu berbeda dengan Cryptocurrency,
yang merupakan sistem mata uang digital yang diamankan
menggunakan kriptografi. Dengan kriptografi mata uang ini
tidak akan dapat dipalsukan oleh orang-orang sembarangan
atau yang memiliki niat jahat.
“Aset-aset Crypto inilah yang dinamakan blockchain. Secara
singkat dapat dijelaskan bahwa Crypto merupakan mata uang
dan blockchain merupakan teknologi yang menjadi data digital
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yang berkaitan dengan transaksi cryptocurrency,” ujar Edy
Budiman CEO Dewaweb ketika dihubungi melalui email.
Dalam dunia metaverse kita juga mengenal istilah Non-Fungible
Token (NFT). Kisah Ghozali yang sempat viral beberapa waktu
yang lalu karena menjual photo selfie di NFT dengan omset
miliaran rupiah, tentunya menjadi motivasi banyak untuk
menjarah peluang tersebut dengan menjual aset digital di dunia
virtual.
Jika crypto mata uang digital dan blockchain merupakan
teknologinya, maka NFT merupakan aset digital yang berbentuk
sebuah karya seni atau aset-aset digital lainnya yang dari sisi
bisnisnya NFT lebih sulit diperdagangkan ketimbang aset
crypto.
Namun dibalik itu NFT memiliki keunggulan, dimana orangorang akan mendapatkan aset digital yang asli dan tidak bisa
ditiru. Non-fungible yang diambil dari kata fungibility yang
maksudnya adalah aset untuk ditukar atau diganti dengan aset
serupa namun memiliki nilai yang sama, misalnya uang sepuluh
ribu ditukar dengan dua uang lima ribu maka tetap memiliki
nilai yang sama.
Sementara kata token berarti aset digital yang mewakili layanan,
benda, atau bentuk digital lainnya.
Dalam laporan Anascavage dan Davis blockchain saat ini
telah dimanfaatkan di luar bidang finansial atau sekuritas
keuangan, seperti ketahanan pangan, tata kelola lingkungan,
dan perencanaan kota.
“Blockchain telah mengalami perkembangan ke-3 (Blockchain
3.0). Bahkan saat ini, perusahaan seperti Seele telah mengeluarkan
produk yang diyakini berbasis Blockchain 4.0,” ujar Ditjen
Aplikasi Informatika Bambang Heru Tjhayono, dalam webinar
yang diselenggarakan Kominfo.
Menurutnya teknologi blockchain pertama kali diperkenalkan
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di Indonesia dengan menyasar aplikasi layanan finansial, seperti
mata uang kripto dan digital wallet (dompet digital). Blockchain
menawarkan transaksi keuangan yang lebih dapat dipercaya,
aman, dan mudah dengan meniadakan peran intermediaries
(perantara). Akan tetapi, blockchain masih menghadapi salah
satu tantangan utama yakni privasi.
Satu mata uang crypto yang cukup terkenal adalah bitcoin.
Nama ini muncul pertama kali pada tahun 2018 melalui sebuah
artikel yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto.
Bitcoin yang ada pada teknologi Blockchain sendiri memiliki 3
(tiga) elemen, yaitu elemen data, nilai hash dari blok, dan nilai
hash dari blok sebelumnya. Penerapan hash pada blok data dan
nilai hash dari blok sebelumnya serta penerapan penyebaran
blockchain pada jaringan peer-to-peer membuat teknologi
blockchain untuk saat ini dapat diandalkan.
Ada tiga contoh penerapan teknologi blockchain untuk bidang
di luar dari mata uang kripto, yaitu pada sistem keamanan dan
keabsahan data set dari IoT, pemanfaatan blockchain untuk
proses yang terjadi di dalam organisasi, dan pencatatan log book
harian dari manajemen konstruksi.
Peluang dan tantangan NFT
Awal tahun lalu, ramai-ramai orang berbincang tentang
keberhasilan seorang mahasiswa semester akhir Bernama
Ghozali yang berhasil meraup keuntungan miliaran rupiah
dari berjualan fotonya melalui platform OpenSea dengan NFT
Etherum.
Namun dari beragam informasi tersebut NFT (Non-Fungitable
Token) yang dirilis oleh OpenSea pada tahun 2021 berhasil
meraup uang 2,5 miliar dolar AS di awal penjualan pertamanya.
Pada Agustus 2021 OpenSea mencatat volume penjualan NFT
mencapai hampir 4 miliar dolar AS. Padahal pada Januari 2021
hanya memperoleh 8 juta dolar AS.
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Dalam laporan salah satu bank di Inggris, volume perdagangan
rata-rata NFT dalam 24 jam 4,592,146,914 USD1, sedangkan
volume perdagangan 24 jam dari seluruh pasar cryptocurrency
adalah 341,017,001,809 dolar AS. Likuiditas solusi dari NFT ini
menyumbang 1,3 persen dari seluruh pasar cryptocurrency
dalam waktu lima bulan.
Orang-orang menyebut NFT sebagai aset digital masa depan dan
menjadi tren saat ini, dibuktikan dengan kemajuan penjualan
NFT yang begitu cepat, tercatat penjualan NFT diperkirakan
mencapai 12 juta pada Desember 2020 namun target tersebut
melesat tajam menjadi 340 juta hanya dalam waktu dua bulan
yaitu pada Februari 2021.
Meskipun saat ini NFT memiliki potensi yang cukup
potensial dengan kemajuan yang luar biasa pada pasar yang
terdesentralisasi untuk peluang bisnis masa depan namun
Pengamat Aset Kripto Rujia Li dari Universitas Birmingham
menyampaikan bahwa teknologi NFT masih dalam tahap yang
sangat awal.
Akan ada beberapa tantangan potensial diperlukan untuk lebih
spesifik dan hati-hati dalam menjalankan bisnis perdagangan di
NFT, literatur yang ada saat ini begitu banyak blog, wiki, forum,
kode dan sumber lain, namun belum ada studi sistematis yang
dilakukan khusus untuk NFT.
Ada beberapa persoalan keamanan yang dapat terjadi di NFT
keaslian produk NFT dapat di retas untuk dieksploitasi karena
adanya kerentanan otentikasi dan peretas dapat mencuri kunci
pribadi pengguna.
“Soal integritas di NFT Data yang disimpan di luar blockchain
dapat dimanipulasi, sehingga disarankan kepada penjual untuk
mengirimkan data has dan data asli langsung ke pembeli,”
sebutnya.
Untuk keamanan rahasia data yang disimpan di luar blockchain
dapat dimanipulasi, sehingga dibutuhkan kontrak cerdas
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dengan pembeli agar tidak terjadi manipulasi. Data NFT juga
dapat tidak tersedia jika aset disimpan di luar blockchain.
Kontrak yang dirancang dengan buruk dapat membuat NFT
kehilangan properti tersebut, sehingga disarankan untuk
melakukan verifikasi formal saat melakukan perdagangan.
Beberapa proyek NFT mengintegrasikan sistem mereka dengan
sistem penyimpanan file khusus seperti IPFS, dimana alamat
IPFS memungkinkan pengguna menemukan konten selama
seseorang di suatu tempat di jaringan IPFS meng-hostingnya. Sistem tersebut jelas memiliki kekurangan, karena ketika
pengguna “mengunggah” metadata NFT ke node IPFS, tidak
ada jaminan bahwa data mereka akan direplikasi di antara
semua node.
Data mungkin menjadi tidak tersedia jika aset disimpan di
IPFS dan satu-satunya node yang menyimpannya terputus dari
jaringan. Masalah ini telah dilaporkan oleh DECRYPT.IO dan
CHECKMYNFT.COM pada tahun lalu.
Untuk keamanan privasi dari laporan tersebut diketahui bahwa
sebagian besar transaksi NFT mengandalkan platform Ethereum
yang hanya menyediakan anonimitas semu daripada anonimitas
atau privasi yang ketat. Pengguna dapat menyembunyikan
sebagian identitas mereka jika tautan antara identitas asli mereka
dan alamat terkait tidak diketahui oleh publik. Jika tidak, semua
aktivitas pengguna di bawah alamat yang terbuka dapat diamati.
Solusi pelestarian privasi yang ada misalnya enkripsi
homomorfik, bukti tanpa pengetahuan, tanda tangan cincin,
komputasi multi-partai belum diterapkan pada skema terkait
NFT karena rumitnya primitif kriptografi dan asumsi keamanan
kondisi ini mirip dengan jenis sistem berbasis blockchain lainnya.
Dengan beragai tantangan tersebut, NFT tetap memiliki peluang
yang besar di dunia virtual Metaverse, mulai dari permainan
game, pembelian aset-aset digital, hingga lahan virtual yang
tersedia di metaverse yang proses pembeliannya akan sangat
aman jika menggunakan NFT.
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Karya telah tayang di kepri.antaranews.com, 18 April 2022
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“Menjajah” Bumi Pertiwi
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Nurjali - kepri.antaranews.com

Politeknik Batam Kepulauan Riau (ANTARA/Nurjali/Tomi)

Indonesia saat ini terus berlari maju menyiapkan ekonomi baru
di dunia metaverse, hal itu semakin gencar setelah Indonesia
menjadi tuan rumah Presidensi G20 dengan menjadi satusatunya negara maju di ASEAN yang menjadi anggota tersebut,
salah satu kesiapan tersebut akan di tunjukkan dalam perhelatan
Presidensi G20, pada Oktober mendatang.
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Dosen IT Strategic Planning, Learning and Communication
Skill Politeknik Pekanbaru, Dr.Dadang Syarif Sihabudin
Sahid mengutarakan kesiapan SDM Indonesia dalam masuknya
teknologi metaverse harus bisa ditangkap menjadi peluang yang
besar dan terbuka. Hal itu karena metaverse ini seperti membuka
pasar baru, lingkungan baru, yang secara langsung maupun tak
langsung membuka lapangan kerja baru.
“Secara bekal keilmuan sudah diakomodir di kurikulum, tinggal
diperkuat dari sisi soft skillnya menghadapi metaverse ini,”
ujarnya.
Kesiapan dari sisi infrastruktur dan teknologi untuk keamanan
menghadapi era metaverse memang belum mumpuni, tapi bisa
dipersiapkan dan ditingkatkan lebih baik. “Bahkan kita sudah
punya modal sebenarnya, salah satunya dengan masuknya
materi ‘cyber security’ menjadi fokus penting dalam kurikulum.
Untuk infrastruktur, karena investasi nya cukup mahal, tentu
harus banyak pihak yang memberikan dukungan,” terangnya.
Ada beberapa hal yang harus digesa dan menjadi pekerjaan
rumah besar yaitu peraturan atau regulasi yang mengatur
berbagai hal terkait aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan di
metaverse sangat penting bagi Indonesia.
“Jangan sampai era metaverse ini, lebih banyak memberikan
kerugian dan dampak negatif, baik dari sisi ekonomi maupun
dari sisi-sisi lainnya,” ujarnya.
Secara keilmuan dasar pendukung web 3.0 internet 3D
(metaverse) sudah ditanamkan dalam kurikulum pada banyak
lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya jurusan yang
berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selain
teknologi dasar web dan semantik web, beberapa diantaranya
adalah artificial intelligence, machine learning, deep learning,
dan big data.
“Oleh karena itu, secara hard skill teknologi, SDM Indonesia
sudah cukup bekal untuk menyambut web 3.0, namun demikian
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yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan SDM dari sisi
soft skill-nya, terutama berkaitan dengan critical thinking,
kreativitas, ide, dan inovasi,” jelasnya.
Kehadiran web 3.0 tentunya diharapkan tidak menjadikan SDM
di Indonesia hanya sebatas jadi pengguna, tetapi harus menjadi
pelakunya. Politeknik Caltex Riau dalam beberapa tahun
terakhir ini sudah memulai beberapa penelitian yang mengarah
pada web 3.0, dan sudah melahirkan banyak penelitian yang
menerapkan keilmuan dasar web 3.0 seperti kecerdasan buatan,
virtual/augmented reality, cyber security, machine dan deep
learning, termasuk big data yang dilakukan dalam bentuk
proyek akhir mahasiswa maupun penelitian-penelitian dosen.
“Walau demikian, penelitian-penelitian tersebut, masih
diimplementasikan dalam skala terbatas atau lab,” ujarnya.
Dosen Jurusan Teknik Informatika Polibatam Ahmad Hamim
Thohari memberikan pandangan tentang web 3.0 yang pertama
kali disebutkan oleh tim Berners Lee pada tahun 2006, penemu
sekaligus ketua World Wide Web Consortium. Pernyataan itu
kemudian dipopulerkan oleh John Markoff, wartawan New
York Times.
“Sejak saat itu, istilah ini terus berkembang dan masing-masing
orang punya definisinya. Terbaru, web 3.0 dikaitkan dengan
metaverse, NFT, cryptocurrency,” ujarnya.
Tahapan dari Web 1.0 ditandai dengan dibukanya akses
informasi yang lebih mudah dan cepat. Masyarakat mayoritas
menjadi konsumen informasi. Pada Web 2.0, teknologi web
menjadi platform, dimana di atasnya dibangun berbagai aplikasi
dan layanan yang bergantung pada konten dari pengguna yang
dibagikan pada aplikasi yang kemudian di-monetize dengan
targeted advertising dan bermunculan perusahaan teknologi
raksasa.
“Beberapa ahli berpendapat, Web 3.0 adalah web semantik
dengan teknologi AI dimana pada web semantik, komputer
dapat memahami dan memproses informasi seperti manusia,
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namun hal ini merupakan pekerjaan besar yang sulit terwujud,
setidaknya untuk saat ini,” ujarnya.
Saat ini menurutnya web 3.0 lebih diidentikkan dengan kata
kunci desentralisasi, membagi kontrol dan dominasi terhadap
informasi ataupun aset yang ada di dunia digital dari raksasa
teknologi kepada pengguna. Salah satu teknologi pendukungnya
adalah blockchain. Dimana teknologi tersebut merupakan
backbone dari cryptocurrency dan NFT yang juga sangat terkait
dengan metaverse.
“Segala kemungkinan masih bisa terjadi, teknologi ini masih
berkembang dan mencari bentuknya, ada juga ahli yang skeptis
apakah metaverse benar-benar dapat menjadi suatu bentuk baru
dari internet.”
Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet
yang besar, punya potensi untuk memanfaatkan perubahan
menuju web 3.0 utamanya dalam hal desentralisasi, yaitu
konten kreator tidak selalu bergantung kepada platform besar
untuk mendistribusikan konten, tetapi dapat sebagai alternatif
misalnya, membangun dan menjual karyanya melalui metaverse
dalam bentuk NFT.
“Diskursus terkait Web 3.0 sudah masuk dalam topik diskusi
dan penelitian, teknologi seperti virtual reality dan augmented
reality sudah beberapa tahun terakhir diteliti dan dikembangkan,
untuk tujuan aplikasi permainan, pembelajaran, simulasi dan
lainnya,” ujarnya.
Saat ini kampus Poltek Batam juga memiliki Prodi multimedia
dan animasi yang lulusannya dapat mengembangkan aset aset
digital yang diarahkan ke NFT.
“Metaverse adalah teknologi yang masih berkembang,
utamanya jika berbicara di peluang kerja, peluang bisnis atau
memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Yang
sebenarnya diperlukan dalam memasuki dunia digital adalah
kemampuan critical thinking dan analytical thinking,” ujarnya.
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Kemampuan yang menjadi bagian dari abad 21 ini menjadi
suatu tantangan bagi generasi ke depan untuk selalu siap
dengan perkembangan teknologi. Kemampuan tersebut perlu
dilatih sejak dini dan Polibatam sendiri sangat memperhatikan
dan secara aktif mendorong tumbuhnya hal ini melalui berbagai
cara.
“Salah satunya dengan berpindah ke metode pembelajaran
project based learning, mahasiswa belajar tidak lagi dengan
diceramahi dosen, melainkan dengan memberikan solusi,
memecahkan permasalahan nyata yang ada di dunia usaha dan
dunia industri yang berkaitan dengan bidang atau jurusan yang
diambil mahasiswa,” jelasnya.
Keamanan digital masih menjadi persoalan dan terdapat
kekurangan dalam hal pemanfaatan Web 3.0.
“Karena kalau layanan atau platform metaverse yang dimiliki
oleh Perusahaan Indonesia sepertinya belum ada, terakhir WIR
Group meluncurkan prototipe metaverse yang masih terus
dikembangkan,” ujarnya.
Metaverse dibangun di atas berbagai teknologi seperti AR,
VR, blockchain yang memiliki tingkat risiko keamanan yang
berbeda. Meskipun pada umumnya teknologi yang dibangun
di atas blockchain aman karena struktur blockchain itu sendiri,
namun tetap ada celah pada AR, VR, celah pada pengguna
melalui social engineering dan lainnya.
“Keamanan dimulai dari pengguna itu sendiri dimana dia
memastikan bahwa teknologi apapun yang digunakan perlu
menjaga data pribadi, agar tidak mengalami kerugian yang
tidak diinginkan,” jelasnya.
Pengamat ekonomi digital dari Institut for Development of
Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai saat ini
Indonesia belum siap dari beberapa aspek untuk menyambut
teknologi internet 3 D dan Web 3.0.
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“Secara umum kita belum siap dengan makhluk yang namanya
Metaverse. Dari sisi infrastruktur, SDM, hingga penggunaan
masih jauh dari kata siap,” ujar Nailul Huda pengamat ekonomi
Digital dari Indef ketika dihubungi.
Kelemahan itu ada pada sisi infrastruktur, masih terdapat
blankspot di beberapa daerah di Indonesia serta alat virtual
reality (VR) yang digunakan untuk mendukung kegiatan di
wilayah metaverse juga masih relatif mahal dan belum bisa
diproduksi secara masal di dalam negeri.
“Jadi masih jauh sekali, perbankan yang masuk pun sebenarnya
hanya membuat cabang virtual saja bukan cabang metaverse,”
jelasnya.
Salah satu ciri khas perbankan metaverse adalah menggunakan
alat transaksi cryptocurrency.
“Bandingkan dengan negara maju yang sudah kuat dan luas
coverage sinyal internet cepat, kemudian mampu memproduksi
alat VR sendiri, dan SDM nya cukup kuat,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang sedang
mengembangkan metaverse Indonesia masih sangat jauh
tertinggal, peringkat digitalisasi di Indonesia masih jauh jika
dibandingkan dengan negara-negara di dunia yang lebih dulu
terjun ke dunia metaverse.
“Ketika ada perbankan yang masuk ke metaverse saya rasa tetap
banyak yang menggunakan cabang fisik, bukan cabang virtual.
Masih jauh sekali kalau kita bicara SDM-nya akan tergantikan.
Masyarakat kita relatif belum siap,” ujarnya.
Keamanan siber di Indonesia juga dinilai masih sangat lemah,
terlebih banyaknya terjadi kebocoran data pelanggan di Fintech
dan beberapa aplikasi digital lainnya yang dinilainya sangat
parah.
“Belum ada aturan perlindungan data pribadi juga. Makanya
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saya bisa bilang keamanan data di Indonesia sangat rawan. Data
bisa bocor dari mana saja,” jelasnya.
Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Unisba
Dr.Neneng Nurhasanah, Dra.,M.Hum. dalam siaran persnya
menyebutkan teknologi digital metaverse memungkinkan
fleksibilitas pada karyawan suatu perusahaan untuk bekerja
dari jarak jauh yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan
bisnis manusia.
“Penggunaan Cryptocurrency sebagai mata uang sendiri sudah
marak digunakan mengikuti perkembangan teknologi digital, di
tengah regulasi yang berjalan lambat, tidak secepat perubahan
teknologi yang terjadi,” paparnya.
Dari kacamata ekonomi syariah perkembangan ekonomi di era
digital bukan semata-mata memperoleh harta dan meningkatnya
pendapatan tetapi ada nilai-nilai maslahat, keadilan dan
keberkahan, menjauhi keburukan, kecurangan, kezaliman baik
secara individu maupun kelembagaan yang harus diperhatikan.
“Di Indonesia respon pemerintah terhadap perkembangan
teknologi digital sudah cukup mempertimbangkan kepentingan
umat Islam yang sangat memperhatikan aspek kehalalan
(madiyah) dan aspek ke-thayyibah-an (adabiyah) aktivitas
ekonomi mereka,” ujar perempuan yang juga menjabat sebagai
Expert CX Op Executive Professional di Jawa Barat.
Kesiapan ekonomi syariah khusus untuk perkembangan
teknologi digital yang memungkinkan lahir berbagai aktivitas
ekonomi seperti dalam metaverse masih perlu peningkatan
kajian, riset disamping peningkatan literasi dan regulasi yang
responsif terhadap perkembangan yang ada.
Ekonomi baru Bank metaverse Indonesia
Ekonomi baru di dunia perbankan tergambar dengan hadirnya
Bank Metaverse. Sebuah konsep game tiga dimensi dan virtual
yang mulai masuk ke dunia nyata itu kini menjadi teknologi
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baru yang menjarah dunia perbankan khususnya di Indonesia.
Berawal dari sebuah tulisan penulis Amerika Neo Stevenson pada
tahun 1992 yang menulis fiksi tentang kehidupan dunia nyata
yang disamakan dengan kehidupan dunia maya, kemudian
difilmkan pada tahun 2018 tersebut akhirnya benar-benar hadir
di dunia nyata yang awalnya diprediksi pada 2045 namun hadir
lebih cepat di tahun 2020 yang lalu.
Januari 2022 salah satu Bank dengan aset terbesar di Amerika
Serikat mengumumkan ke publik sebagai Bank pertama yang
mendirikan kantor cabang di metaverse, prosesnya dimulai
pada November 2021. Sebelumnya JP Morgan sebagai Bank
terbesar di dunia lebih dulu mengumumkan bisnis perbankan
di metaverse dengan memprediksi peluang pasar sebesar US$1
triliun dan mengincar real estate virtual.
Di tengah kehebohan penanganan pandemi COVID-19 yang
terus bermutasi di awal tahun pada bulan Februari 2022 dua
Bank milik negara juga menyatakan kesiapan untuk membuka
cabang di dunia virtual internet tiga dimensi tersebut, yaitu
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI),
dan terakhir adalah Bank Mandiri yang juga berencana masuk
ke dunia metaverse.
Bank-bank plat merah ini akan memamerkan pelayanan Bank
Metaverse pada bulan Oktober 2022, pada agenda Presidensi
G20. Pertumbuhan penggunaan internet yang sudah mencapai
73,3 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 202
juta orang berdasarkan data BPS tahun 2021 tersebut, diyakini
mampu menunjukkan bahwa peluang bisnis perbankan di dunia
virtual khususnya Web 3.0 sangat potensial di kembangkan di
Indonesia.  
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan pertumbuhan
transaksi digital di Indonesia pada tahun 2021 meningkat
20 persen dari tahun sebelumnya. Meski masih dalam tahap
pengenalan atau tahap awal dari dunia metaverse di perbankan
tersebut, namun hal ini bukan tidak mungkin akan menjadi
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potensi bisnis masa depan yang benar-benar akan terjadi dalam
waktu yang tidak lama.
Dengan menggunakan teknologi berbasis Augmented Reality
(AR), Virtual Reality (VR) dan Artifical Inteligence (AI) yang
melekat pada teknologi metaverse ini menurut buku yang
diterbitkan JP Morgan dengan judul “Opportunities in the
metaverse” atau peluang berbisnis di metaverse tersebut
memaparkan potensi bisnis di metaverse dapat dilihat dari
penjualan barang virtual setiap tahunnya mencapai $54 miliar
dollar.
Direktur IT & Operasi BNI Y.B. Hariantono dan CEO dan
Co-Founder WIR Group Michael Budi saat menandatangani
kerjasama Bank Metaverse dengan WIR Group mengaku bahwa
langkah awal untuk menuju ekonomi digital Indonesia yang
komplit, maka mendirikan kantor cabang di metaverse adalah
sebagai langkah dari Bank BNI untuk menjarah dunia metaverse.
“Bulan lalu BNI menunjukkan keseriusannya untuk
mengembangkan metaverse untuk memberi nilai tambah pada
inovasi produk layanan BNI ke depan, dengan menggandeng
salah satu perusahaan teknologi ternama,” ujar Hariantono, saat
dihubungi.
Teknologi baru tersebut tentu akan diikuti dengan perekrutan
sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan.
Apalagi metaverse merupakan dunia virtual yang akan
memberikan layanan yang berbeda dari konsep digital banking
yang saat ini sudah dijalankan oleh WIR Group.
“Ada teknologi baru tentunya kita akan upgrade SDM, apakah
merekrut baru atau melatih yang sudah ada hal itu akan dilihat
dari perkembangan ke depan,” jelasnya.
BNI kedepan akan menjadi Bank milik negara yang
tampil terdepan dalam pelayanan digital saat ini, apalagi
WIR Group merupakan perusahaan berbasis teknologi
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Augmented Reality (AR) yang terbukti berpengalaman dan
telah mendapat pengakuan di berbagai negara.
“Kemarin saya sampaikan, kita tidak hanya ikut trend tapi kita
ingin di depan dalam pengembangan layanan digital. Dan kita
akan ikut membangun Dunia Metaverse ini di Indonesia. Kami
akan membentuk ekosistem bisnis yang baru di dalamnya, seperti
digital branch, digital product, new services, dan engagement
kepada customer yang attached dengan Metaverse,” jelasnya.
Dengan nilai investasi yang masih bersifat konfidensial Bank
Rakyat Indonesia (BRI) juga sangat intens mengenalkan
teknologi metaverse ke masyarakat melalui berbagai program,
salah satunya melalui talkshow rutin yang diberi nama Generasi
Metaverse dan sudah memasuki bagian tiga dengan narasumber
yang beragam.
“Kita mulai merintis metaverse tahun ini dan menjadikan salah
satu elemen kegiatan ekonomi menuju metaverse Indonesia
yang akan diluncurkan presiden pada Oktober 2020 nanti, di G20
yang digelar di Indonesia sebagai wujud keberadaan ekonomi
digital di Indonesia,” ujar Danang Wedhasmara Assistant Vice
President, e-Banking Product Development at Bank Rakyat
Indonesia.
Mengenai isu pengurangan kantor Cabang dengan kehadiran
metaverse mungkin saja terjadi, namun hal tersebut belum akan
terjadi dalam waktu dekat, mengingat Bank BRI merupakan
salah satu Bank di Indonesia yang sangat banyak memiliki
kantor cabang hingga ke pelosok Indonesia.
“Tentunya akan ada banyak aspek yang kita siapkan, Aspek
Security, metode pembayaran dan Onboarding produk-produk
secara Virtual serta kegiatan-kegiatan secara virtual,” ujarnya.
Kehadiran teknologi tersebut membuat Bank BRI akan
membutuhkan SDM yang handal di bidang IT, tidak hanya akan
merekrut tenaga kerja baru, namun karyawan-karyawan yang
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ada saat ini tentunya akan dituntut untuk mampu berinovasi
salah satunya dengan kemampuan menyediakan konten-konten
untuk sosialisasi maupun bagian dari penggerak Bank Metaverse
itu nantinya.
“Metaverse memang dikenal dengan avatar tapi hal itu justru
akan membuka peluang tenaga kerja generasi metaverse ke
depan untuk bekerja di dunia perbankan, tidak hanya lulusan
ekonomi dan IT tapi banyak lulusan lain yang akan tertampung
untuk memaksimalkan pelayanan di Bank Metaverse nantinya,”
ujarnya.
Ramai-ramai Bank milik negara terjun di bisnis metaverse
tentunya merupakan kabar baik bagi perkembangan bisnis
digital di Indonesia, namun hal itu sekaligus menjadi tantangan
bagi bank-bank yang sudah maupun yang akan mendirikan
cabang di dunia virtual tersebut. Salah satu tantangan bank dalam
menjalankan bisnis digital ini adalah masih lemahnya regulasi
yang akan menjadi pedoman bagi bank dan bagi nasabah yang
nantinya akan bertransaksi di dunia virtual metaverse.
Sederet Tokoh Pemegang Saham WIR Group
WIR Group PT WIR ASIA Tbk akhir-akhir ini menjadi
perbincangan di banyak kalangan perbankan, pasalnya
perusahaan yang bergerak di bidang teknologi metaverse
seperti Augment Reality (AR), Artificial Intelligence dan Virtual
Reality ini, digandeng bank-bank besar milik negara untuk
mengembangkan Bank Metaverse yang infrastruktur awalnya
sudah di launching pada bulan Februari 2022 kemarin oleh bank
milik negara yaitu BNI, BRI dan terakhir Bank Mandiri juga ikut
menandatangani MoU dengan WIR Group.
Masuk ke 153 negara di dunia untuk melakukan ekspansi ke
dunia metaverse perusahaan yang didirikan oleh lima orang Co
Founder yaitu Daniel Surya, Jeffrey Budiman, Senja Lazuardi,
Daniel Surya dan Philip Cahyono ini sudah melantai di Bursa
Efek Indonesia (IPO) dengan nama-nama sejumlah tokoh politik,
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tokoh nasional hingga pengusaha ternama di jajaran komisaris
nya.
Diantaranya Yenny Wahid putri Presiden ke empat Gusdur
sebagai Komisaris, kemudian ada pemilik Bali United Pieter
Tanuri, ada juga nama Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid,
Konglomerat Lippo Mochtar Riady, dan seorang banker Rizal
Gozali.
Menjajal nama-nama tokoh ternama di belakang layar
perusahaannya, WIR Group dipercaya pemerintah untuk
beberapa kali mewakili Indonesia di beberapa event Internasional
seperti event World Economic Forum (WEF), Davos pada 2019
dan 2020, dan WEF 2022.
Fokus pada pengembangan dunia Web 3.0 Metaverse
mengantarkan WIR Group dinobatkan sebagai Metaverse
Technology Companies to Watch in 2022’ versi Forbes GE,
bersama-sama dengan perusahaan kelas dunia Apple, Microsoft,
Facebook, Magic Leap, Niantic, dan Snap Inc.
Dengan menawarkan tiga solusi utama bagi konsumen nya
yaitu, Solution for brands yaitu teknologi digital reality yang
bertujuan untuk meningkatkan penjualan bagi konsumen nya,
kemudian Solution for Iot Kiosk yaitu sebuah layanan kreatif
untuk mendukung pemasangan iklan dengan teknologi AR,
dan Solution for commerce yaitu sebuah jaringan toko ritel yang
akan memfasilitasi gerai-gerai offline untuk menjual produknya
secara online dengan merk Mind Stories.
Baru-baru ini WIR Group juga dipercaya oleh PT Sanghiang
Perkasa atau yang dikenal sebagai KALBE Nutritionals untuk
menjadi perusahaan nutrisi pertama yang melebarkan produk
serta layanannya ke dunia metaverse dalam project yang
dinamakan “Nutrition for Life in Metaverse”.
Kemudian sebelumnya PT Lumina Kaya Indonesia (Kaya.
id) perusahaan inkubator bisnis ini juga berkolaborasi dengan
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WIR Group, untuk mengembangkan Usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) Indonesia di dunia metaverse.
Sejak tahun 2009 WIR Group telah menyelesaikan ribuan
proyek dan melayani lebih dari 20 negara termasuk di antaranya
Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Nigeria, Singapura, Malaysia,
Thailand, Filipina, Myanmar, dan banyak lainnya. Selain
itu, WIR Group juga telah mendapatkan banyak pengakuan
internasional di antaranya Excellent Communications Design
Apps dalam German Design Award 2020, AR Best Campaign at
the Augmented World Expo’s 7th Annual Auggie Awards 2015
dan 2016 di Silicon Valley, Innovation 40 dari The New Economy
London di London Stock Exchange.

Bank BNI di Kota Batam saat melayani para pelanggan. (ANTARA/Nurjali/Tomi)

Tantangan Metaverse di Indonesia
Dalam menjalankan bisnis di metaverse saat ini bank-bank di
Indonesia yang sudah membeli lahan di dunia vitual metaverse,
yang pelaksanaannya masih dalam tahap pengembangan
dan pengenalan teknologi tersebut kepada nasabah atau
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calon nasabah, akan dihadapkan dengan beberapa tantangan
kedepannya.
Indonesia sebagai daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil
dan besar, tentunya memiliki tantangan tersendiri salah satunya
adalah sistem keamanan data yang ada di Indonesia. Data BSSN
menyebutkan pada tahun 2021 yang lalu terdapat tujuh kasus
kebocoran data yang terjadi di Indonesia yang melibatkan
perusahaan dan Lembaga pemerintah.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merilis kejahatan siber
di Indonesia pada 2020 sampai 2021, mengalami kenaikan yang
cukup signifikan, melalui National Security Operation Centre
(NSOC) BSSN merilis telah terjadi 1,6 milyar anomali trafik atau
serangan siber dengan berbagai kategori sepanjang tahun 2021.
Dalam pers rilis nya Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa
Siburian menyebutkan serangan siber banyak dilakukan melalui
Malware, Trojan Activity hingga Information Gathering atau
pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan menjadi
trend kejahatan siber di beberapa negara, dan di Indonesia
sendiri Web Defacements atau kasus peretasan menjadi salah
satu hal yang paling marak.
“Peretasan ini digunakan untuk scamming, illegal gambling,
phishing, dan kejahatan lainnya, menjadi sumber masalah
kejahatan cyber,” ujarnya.
Anomali trafik tertinggi terjadi di bidang akademik yaitu
sebanyak 38,03 persen, swasta 25,37 persen, pemerintah daerah
16,86 persen, pemerintah pusat 8,26 persen, hukum 4,18 persen,
dan personal 2,66 persen.
Tantangan kedua adalah Sumber daya manusia (SDM) dimana
teknologi baru ini akan membutuhkan keahlian baru pula dalam
bidang yang tersedia. Salah satu keahlian di bidang teknologi
yang akan diincar banyak perusahaan dalam penggunaan
teknologi metaverse adalah keahlian di bidang virtual reality,
storytelling dan pengembangan platform.
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Sementara data Bank Dunia menyebutkan, bahwa Indonesia
membutuhkan 9 juta tenaga kerja di bidang IT (Information
Teknologi) atau Teknologi Informasi Komputer selama periode
2015 - 2030. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan kemampuan
kampus di Indonesia, yang baru mampu memenuhi 100.000 200.000 tenaga di bidang TIK selama periode tersebut.
Dikutip dari salah satu media asing Assistant Professor di
University of Florida menyebutkan bahwa lowongan kerja di
bidang VR/AR meningkat sekitar 1.400 persen pada tahun 2021.
Keahlian di bidang the next internet ini memiliki potensi $1
triliun dalam beberapa tahun kedepannya. Jika berkaca dengan
kondisi Indonesia saat ini, meski sudah banyak kampus-kampus
yang melakukan riset di bidang teknologi virtual ini, namun hal
tersebut belum didukung dengan kurikulum khusus di bidang
Teknologi Virtual Reality.
Padahal SDM di bidang ini akan sangat dibutuhkan untuk
menjadi virtual reality developer, XR gameplay and tools,
technical 3D artist, keamanan virtual dan lain sebagainya yang
sangat dibutuhkan dalam menyongsong era Web 3.0 internet 3D.
Pembahasan tentang undang-undang perlindungan data pribadi
yang saat ini terus bergulir di DPR RI, juga belum menampakkan
titik terang untuk segera disahkan. Padahal untuk menjamin
keamanan dan kenyamanan lembaga perbankan dan bidang
usaha lainnya, yang akan terjun ke dunia virtual metaverse
undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk memberi
kenyamanan nasabah.
“Saat ini Indonesia bukan lagi memasuki era digital, tapi sudah
dalam kondisi perang siber skala lokal,” Ketua Indonesia Cyber
Security Forum (ICSF).
Terakhir adalah infrastruktur internet di Indonesia, sebagai salah
satu pendukung utama teknologi metaverse jaringan internet
tentunya akan menjadi salah satu penghambat kemajuan Bank
Metaverse yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah.
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Berdasarkan  data yang dirilis Asosiasi   Penyelenggara   Jasa  
Internet   Indonesia   (APJI1),   jumlah pengguna internet di
Indonesia saat ini sebanyak 143,26 juta atau setara 55% dari
populasi penduduk di Indonesia. Dari data tersebut artinya
masih terdapat 45% sisanya yakni sekira 117 juta masyarakat
yang masih belum tersentuh internet.
Untuk mewujudkan hal ini pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Kominfo mengaku masih kesulitan dalam
menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh internet,
meski regulasi pemerintah melalui peraturan presiden nomor
131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015
hingga 2019 sudah dijalankan secara maksimal tahun lalu.
Hal tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah di
Indonesia. Berdasarkan rilis BPS penggunaan internet tertinggi
di DKI Jakarta yakni 82%. Kemudian Kalimantan Utara dengan
persentase sebesar 38,9%, Selanjutnya Kepulauan Riau dengan
27,62 persen, Bali 25,67 persen, Sumatera utara 17,45 persen,
Yogyakarta 16,77 persen, Banten 15,98 persen.
Disusul Kalimantan Timur 15,35 persen, Jawa Barat 13,86
persen, Jawa Timur 13,19 persen, NTT 12,51 persen, Bengkulu
12,04 persen, Babel 11,69 persen, Aceh 9,67 persen, Sumbar 9,45
persen, Sumsel 9,12 persen, Jambi 8,77 persen, Riau 8,48 persen,
Jawa Tengah 8,04 persen, NTB 5,97 persen, Lampung 5,29 persen.
Sementara sebanyak 13 provinsi berada di angka di bawah 1
persen yaitu Kalimantan Barat (0,9%), Papua Barat (0,09%),
Sulawesi Utara (0,08%), Papua (0,08%), Kalimantan Tengah
(0,07%), Kalimantan Selatan (0,07%), Sulawesi Tengah (0,07%).
Kemudian, Maluku (0,05%), Sulawesi Barat (0,04%), Sulawesi
Selatan (0,03%), Sulawesi Tenggara (0,03%), Gorontalo (0,03%),
dan Maluku Utara (0,03%).
Kondisi jaringan infrastruktur ini tentunya menjadi tantangan
terberat yang harus dilalui oleh perbankan dan pelaku usaha
yang akan masuk ke dunia virtual 3D Metaverse. Karena melihat
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dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk
mengakses metaverse, akan sangat membutuhkan jaringan
dengan jumlah bandwith yang besar.
Manis Nisham dalam bukunya yang berjudul “A Guide to
the Next-Gen Internet” menyatakan bahwa penggunaan
metaverse akan meningkatkan penggunaan bandwidth, hal itu
dicontohkan dalam pola hidup orang Amerika Serikat yang
merupakan negara maju. Penggunaan internet di negara tersebut
saat ini merupakan bandwith terbesar di dunia, namun hal itu
didukung dengan budaya orang Amerika yang biasa menonton
streaming video dan audio di waktu yang bersamaan selama
berjam-jam.
Beberapa perusahaan seperti Apple saat ini sedang menyiapkan
perangkat yang menggabungkan fitur VR dan AR, dengan objek
virtual 3D, yang membutuhkan jaringan data yang cukup tinggi
dengan kapasitas bandwith yang besar.
Pada tahun 2020 Indonesia baru mencapai kebutuhan 18,1 tbsp
(Terabits per second) sangat rendah dibanding dengan negaranegara ASEAN, dan sangat jauh dari kebutuhan masyarakat
di Indonesia. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian
Komunikasi dan Informatika menargetkan 55 tbps pada periode
2025 mendatang dengan melakukan beberapa terobosan.
Jika melihat kondisi infrastruktur internet di Indonesia di
beberapa daerah yang terdiri dari pulau-pulau, tentunya hal ini
dibutuhkan sinergitas seluruh stakeholder di Indonesia untuk
meningkatkan jaringan internet di daerah-daerah, dimana saat
ini Indonesia baru memulai pengembangan jaringan 5 G di 13
kota.
Kondisi terkini Bank Metaverse Indonesia
Melihat kondisi terkini Bank Metaverse di Indonesia salah
satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI) baru-baru ini menggelar
webinar bertajuk BRILian Goes to Meta World - Get The Real
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Metaverse Experience pada (5/4) yang ditujukan bagi pekerja
BRI untuk meningkatkan dan memperbarui skill sebagai digital
talent.
Dengan mengusung visi The Most Valuable Banking Group &
Champion of Financial Inclusion, Bank BRI juga menyiapkan
SDM untuk teknologi Metaverse ini melalui BRI Corporate
University yang tengah mengembangkan BRISMART Metaverse
yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan pendidikan
seperti simulasi, job training, meet the expert, dan social learning
yang dapat dilakukan di ruang virtual.
BRI juga meluncurkan Virtual Branch, sarana edukasi perbankan
dan layanan digital lainnya yang dapat diakses kapan saja dan
di mana saja. Digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan
masyarakat untuk mendapat layanan perbankan secara cepat,
mudah, efektif, dan aman.
Seiring dengan hal tersebut Badan pengawas perdagangan
berjangka komoditi (Bapebti) Kementerian perdagangan juga
menerbitkan peraturan nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman
penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset di bursa
berjangka, yang mengatur tentang perdagangan Crypto di
Indonesia.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Kepala Bapebti
Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana usai menggelar rapat
dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI mengatakan saat ini
perdagangan aset kripto terus mengalami peningkatan secara
signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Hingga Februari 2022 kemarin dari data Bapebti perdagangan
kripto sudah mencapai angka Rp83,8 triliun,” ujarnya.
Bapebti sendiri saat ini sudah merekomendasikan delapan
belas izin calon pedagang fisik aset kripto di Indonesia, hal itu
mengacu pada kemajuan kripto yang terus berkembang pesat
sehingga membutuhkan sebuah regulasi pajak dan lainnya.
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“Dari sisi pelanggan jumlahnya kini menembus angka 12,4 juta
investor, dan ini terus naik dari tahun lalu, naik sekitar 11 persen
di awal tahun ini, dimana akhir tahun 2021 itu masih sekitar 11,2
juta investor,” terangnya.
Karya telah tayang di kepri.antaranews.com, 18 April 2022
https://kepri.antaranews.com/berita/115929/kala-metaverse-siapmenjajah-bumi-pertiwi-bagian-2
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Infografis: Perkembangan
Metaverse di Indonesia
Nurjali - kepri.antaranews.com

Perkembangan metaverse yang mulai masuk ke Indonesia
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Karya telah tayang di kepri.antaranews.com, 19 April 2022
https://kepri.antaranews.com/infografik-daerah/115953/infografisperkembangan-metaverse
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Suci Sekarwati
Tempo.co

Saya telah bekerja sebagai wartawan selama 12 tahun.
Program seperti ini sangat penting buat saya untuk mengasah
otak selama Work From Home. Selain itu, Digital banking
adalah isu yang menarik karena ini masa depan perbankan
kita.
Mengikuti kelas ini adalah kegiatan yang menarik.
Narasumber yang dihadirkan berkompeten dan mencerahkan.
Rasanya seperti kuliah lagi. Dukanya: kendala sinyal. Kadang
lagi serius mendengarkan paparan narasumber, sinyal hilang.
Jadi terpental dari zoom.
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Di Balik Layar Geliat Bank
Digital di Tanah Air
Suci Sekarwati - Tempo.co

Ilustrasi bank digital. Shutterstock

Lima tahun lalu, bank digital masih sangat minim peminat.
Namun hal itu tak mengendurkan Jenny Juwita untuk membuka
rekening di Jenius, aplikasi bank digital milik PT Bank BTPN
Tbk.
Perempuan berusia 31 tahun ini bercerita awalnya tergiur dengan
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bunga yang lumayan tinggi saat itu. Bunga yang ditawarkan
Jenius pada tahun 2017 sebesar 7 persen, tergolong tinggi
ketimbang bank-bank pada umumnya. Tak hanya itu, tabungan
Jenius bebas biaya administrasi dan potongan pajak
Hal lain yang menarik bagi Jenny, Jenius memiliki fitur
bernama dream saver dan flexi saver dengan bunga simpanan
yang sama besarnya dengan bunga deposito. Di dream saver,
nasabah bisa menabung sesuai dengan keinginan.
Misalnya, nasabah ingin menabung untuk membeli ponsel baru
dengan anggaran Rp 3 juta atau ingin liburan dengan bujet Rp
5 juta, maka nasabah tersebut bisa mengatur ingin menabung
berapa banyak dalam sehari, seminggu atau per bulannya.
“Akan ada autodebet otomatis di tabungan kita,” ujar
Jenny pada Tempo.
Setelah nominal saldo yang diinginkan tercapai, dan nasabah
belum mau menggunakan dananya untuk kepentingan membeli
ponsel, kata Jenny, tidak masalah. “Karena bunganya tinggi, bisa
diambil kapan saja dan tidak akan kena penalti (tidak seperti
deposito, yang bunganya bisa hangus),” tuturnya.
Hingga kini, ia sangat puas menabung di bank digital karena
sifatnya anti-ribet. Semua transaksi dilakukan dengan sangat
mudah, hanya dengan satu klik via ponsel pintar atau komputer
(PC). Transaksi keuangan juga bisa dilakukan dimana saja dan
kapan saja.
“Tidak perlu antre, tidak membuang waktu karena harus
menunggu petugas customer service melayani nasabah lain yang
nggak kelar-kelar. Fiturnya juga lebih beragam dibanding bank
konvensional dan lebih
Di Balik Layar Bank Digital  
Bank digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang masif.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19, semakin banyak nasabah
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memanfaatkan bank digital karena memungkinkan transaksi
perbankan dilakukan tanpa harus keluar rumah.
Berbeda dengan mobile banking, bank digital menawarkan
berbagai produk perbankan, seperti pembukaan rekening
hingga pengajuan kredit atau pinjaman. Semuanya dilakukan
secara online cukup melalui aplikasi.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2021 menunjukkan
bahwa Indonesia sudah memiliki 14 bank digital, 10 sudah
beroperasi, dan sisanya sedang mempersiapkan diri.
Adapun pertumbuhan jumlah bank digital ini diawali
dengan aksi akuisisi bank-bank kecil. Di antaranya BCA yang
mengakuisisi Bank Royal, lalu membuat bank BCA Digital yang
melayani nasabah lewat aplikasi Blu.
Direktur Utama BCA Digital, Lanny Budiati, menjelaskan saat ini
kepemilikan saham PT Bank Digital BCA adalah PT Bank Central
Asia Tbk 99,99997 persen, dan PT BCA Finance 0,00003 persen.
BCA Digital sudah memiliki rencana untuk IPO, namun masih
wacana karena IPO memiliki banyak pertimbangan, antara lain
fundamental bisnis, rekam jejak kinerja, tingkat permodalan,
kebutuhan pendanaan, dinamika pasar modal dan sebagainya.
“Saat ini fokus kami bukan di IPO, tapi fokus ke mengembangkan
bisnis Perusahaan. Sebab posisi permodalan dan likuiditas BCA
Digital cukup pada saat ini,” kata Lanny.  
Dalam mengembangkan bisnis, BCA Digital akan selalu
mendengarkan suara konsumen dalam membangun fitur-fitur
Blu sesuai dengan kebutuhan finansial nasabah, sekaligus
meningkatkan kualitas produk, serta layanan Blu. BCA Digital
juga ingin mengembangkan dan memperluas skala ekosistem
digital Blu dengan menggandeng dan berkolaborasi dengan
bisnis partners.
Menurut Lanny, tren bank digital telah menjadi sesuatu yang
tidak terhindarkan, termasuk karena adanya perubahan gaya
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hidup generasi muda maupun masyarakat modern. Para digital
savvy ini menginginkan adanya layanan perbankan yang praktis.
Tren ini diyakini memiliki potensi pasar yang besar sekaligus
mendorong kemunculan sejumlah bank digital di Indonesia.
Dengan banyaknya bank digital yang hadir di Indonesia, maka
industrinya juga akan tumbuh dengan subur.
Persaingan pun menjadi lebih ketat antar bank digital tersebut
untuk berlomba menyediakan produk dan layanan yang
berkualitas sesuai kebutuhan. Per akhir Maret ini tercatat sekitar
hampir 650.000 nasabah BCA Digital.
Berbeda dengan BCA Digital dari aspek kepemilikan saham,
susunan pemegang saham Bank Jago saat ini adalah pemegang
saham atau investor dalam negeri mencapai 61,5 persen dan 38,5
persen adalah investor asing.
Bicara soal investor asing, Direktur Kepatuhan/Sekretaris
Perusahaan Bank Jago Tjit Siat Fun menjelaskan GIC
masuk menjadi pemegang saham minoritas saat Bank Jago
melaksanakan penawaran umum terbatas II (rights issue II) pada
April 2021. GIC adalah perusahaan investasi asal Singapura.
“Latar belakang investor minoritas masuk menjadi pemegang
saham, merupakan keputusan dari masing-masing investor.
Maka kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait dengan
keputusan investor,” kata Tjit kepada Tempo.
Lalu, sebesar apa campur tangan investor asing terhadap
pengambilan keputusan?
Tjit menjelaskan, sesuai dengan peraturan regulator, seluruh
investor, baik asing dan dalam negeri, memiliki hak suara dalam
pengambilan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham. Ia
pun menegaskan pemegang saham pengendali dari Bank Jago
merupakan investor lokal.
Menurut Tjit, dengan masuknya investor asing sebagai
pemegang saham Bank Jago, ini merupakan bentuk kepercayaan
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terhadap prospek dan kinerja Bank Jago. Kehadiran investor,
baik asing dan dalam negeri, juga bakal memberikan kontribusi
positif terhadap pengembangan industri perbankan nasional
yang merupakan industri padat modal.
“Investor asing itu, tidak hanya berinvestasi di bank
berbasis teknologi, namun juga ada di perbankan umumnya
(konvensional) dan sektor-sektor ekonomi lainnya di Indonesia.
Kami melihat kehadiran investor tentu memberikan kontribusi
positif terhadap pengembangan industri perbankan nasional
dan juga perekonomian nasional secara umum,” kata Tjit.
Selain Bank Jago, bank digital lainnya, yakni Bank Neo Commerce
juga mengundang masuknya investor asing dengan melakukan
IPO pada 13 Januari 2015. Dikutip dari bankneocommerce.
co.id, pada 2019, Akulaku Silvrr Indonesia telah resmi sebagai
pemegang saham baru di Bank Neo Commerce melalui
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD). Salah satu pemilik Akulaku adalah investor asal
Cina.
Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional, Pelaksana
Tugas Deputi Direktur Arsitektur Perbankan Indonesia Otoritas
Jasa Keuangan atau OJK, Tony, menanggapi soal keberadaan
investor asing di bank-bank digital di Indonesia.
Menurut Tony, masuknya perusahaan-perusahaan investasi
raksasa ke bank-bank digital Indonesia, seperti induknya Gojek
dan Sophee - lalu para investor raksasa tersebut mendapatkan
kue keuntungan yang lebih besar, itu terjadi karena memang
bagian dari teori ekonomi dan hal yang biasa dalam bisnis.
Gambaran sederhananya, ketika Sergey Brin mendirikan Google
pada 1998. Saat itu, Google masih kecil sehingga tidak ada yang
mau membeli perusahaan itu, termasuk Yahoo. Sekarang, Yahoo
malah tenggelam.
Seiring berjalannya waktu, Google pada akhirnya mendulang
sukses karena melakuan investasi yang tidak murah, bahkan
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untuk bisa impas pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Mereka lalu berinvestasi ke Google Cloud, yang juga tidak
murah.
“Mereka
(investor)
adalah
korporasi,
yang
tentu
memikirkan return of investment sehingga pada akhirnya semua
akan dibebankan ke konsumen. Inilah bisnis, mereka bukan
NGO, ada shareholders yang harus dibayar. Itulah bisnis,” ujar
Tony.
Keamanan Bank Digital
Keamanan adalah faktor yang tidak bisa dikesampingkan
dalam bisnis perbankan. Sebagai nasabah bank digital, Jenny
menceritakan pernah punya pengalaman tak enak.
Pada tahun lalu, ada sejumlah nasabah Bank Jenius yang
mendapat telepon dari orang yang diyakini Jenny sebagai
penipu. Oknum tersebut mengaku dari customer service Bank
Jenius, yang menginformasikan ada pergantian kartu.
“Saya curiga, sudah ada kebocoran data. Sebab semua (nasabah)
yang ditelpon itu, anehnya dari provider telepon yang sama,”
kata Jenny.
Communications & Daya Head Bank BTPN Andrie Darusman menyatakan, seiring dengan perkembangan teknologi,
menurut Andrie, tindak kejahatan digital juga ikut berkembang.
Dengan begitu, pengguna dan penyedia layanan harus terus
menjaga kerahasiaan informasi pada produk yang digunakan.
Hingga saat ini, Jenius memastikan tidak ada kebocoran data
maupun kesalahan sistem. Kalaupun ada kebocoran data,
kejadian muncul adalah murni upaya dari oknum yang tidak
bertanggung jawab dan berusaha memanfaatkan teknologi serta
kesempatan.  
“Kami di Bank BTPN memastikan data nasabah selalu aman
dengan senantiasa menambahkan sistem keamanan perbankan
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digital mengikuti perkembangan teknologi dan zaman,” kata
Andrie pada Tempo.
Sesuai dengan standar keamanan Bank Indonesia & OJK,
Andrie menjelaskan, Jenius menerapkan keamanan berlapis
menggunakan PIN, password, OTP, pindai kode biometrik
untuk akses aplikasi dan transaksi. Supaya keamanan semakin
maksimal, Jenius melakukan kolaborasi dengan beberapa
partner salah satu di antaranya adalah Visa yang memiliki
lapisan keamanan tersendiri dengan sistem 3-D Secure.
Hal serupa disampaikan oleh Bank Jago. Tjit memastikan
bahwa keamanan bertransaksi adalah salah satu fokus utama
Bank Jago. Bank tersebut bahkan sudah menggelontorkan nilai
investasi dalam yang cukup besar untuk mengembangkan
sistem teknologi informasi terkini demi mewujudkan transaksi
perbankan yang aman, mudah, inovatif dan kolaboratif.
Senada dengan Bank Jago, BCA Digital juga meyakini trust atau
kepercayaan adalah kunci untuk dapat meyakinkan nasabah
agar mereka merasa nyaman untuk menabung dan bertransaksi
di bank digital.
Sebagai bagian dari Grup BCA, BCA Digital pun bersinergi
dengan BCA untuk menerapkan standar kualitas produk
perbankan yang secure dan reliable, dengan tujuan agar nasabah
dapat melakukan aktivitas perbankan dengan lancar dan
nyaman cukup lewat ponsel. Hal ini adalah hal yang dicari oleh
para pengguna layanan perbankan digital.
Soal ini, OJK mengakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi
oleh perbankan digital. Di antaranya perlindungan data pribadi,
di mana bank harus bisa memastikan adanya perlindungan
data para nasabah mengingat perlindungan data pribadi masih
berbentuk RUU, belum menjadi Undang-undang.
Tantangan lainnya adalah risiko strategis, dimana investasi
bidang IT harus sesuai dengan strategi bisnis si bank. Berikutnya,
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ada risiko serangan siber yang terus meningkat seiring dengan
proses digitalisasi.
Yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari bank untuk
mendukung transformasi digital, baik dari talent SDMnya, digital culture-nya, dan desain organisasi perbankannya seperti
apa. Ada juga risiko kebocoran data, penyalahgunaan artificial
intelligence dan rangka pengaturan yang belum kondusif.  
Commonwealth Bank
Presiden Direktur Commonwealth Bank, Lauren Sulistiawati,
menyatakan pihaknya sebetulnya memiliki sejumlah rencana
pengembangan sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun
akhirnya rencana pengembangan di antaranya membuka kantor
cabang di wilayah tertentu harus dievaluasi kembali.
Lalu apakah dengan kondisi saat ini akan jadi momentum
Commonwealth Bank mengembangkan bank digital?
Meski belum punya bank digital, namun layanan yang dinamai
CommBank Mobile sudah berkembang. Lauren mengakui
digitalisasi perbankan akan sangat memudahkan bank
menjangkau nasabah individu, maupun nasabah korporat.
Sejumlah kemudahan pun ditawarkan hingga proses KPR pun
bisa didigitalkan meski belum bisa 100 persen karena masih
perlu tanda tangan basah di depan notaris.
Dengan adanya digitalisasi, Lauren berharap gerakan menabung
di bank akan kembali ramai dilakukan. Lewat CommBank
Mobile inilah, Lauren ingin membuat kegiatan menabung
menjadi hal yang menyenangkan.
Tapi ada juga hal lain yang juga disoroti oleh Lauren dalam
perbankan digital adalah pembangunan sistem keamanan yang
tidak bisa dilakukan dengan tambal sulam. Sebab, walaupun
menggunakan sistem teknologi dengan canggih, jika masih ada
celah di lapisan bawah, maka risikonya masih cukup besar.
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Apalagi dengan berkembangnya digitalisasi, kejahatan siber
dan fraud juga semakin canggih. Maka yang diperlukan adalah
pertahanan di bagian dalam bank harus kuat terlebih dulu.
Dengan begitu, para pencuri dari luar tidak masuk ke dalam
sistem bank. Hal ini pula yang mendasari mayoritas atau hampir
70 persen investasi Bank Commonwealth ditanamkan di sektor
teknologi.
Lauren menyebutkan pembuatan bank digital itu memakan
waktu dan investasi biaya yang cukup besar. “Sebab
membutuhkan evaluasi dan membangun teknologi canggih
apakah sistem perbankan tersebut sudah cukup kuat untuk
menawarkan bank digital yang aman bagi nasabah.”
Karya telah tayang di Tempo.co, 17 April 2022
https://bisnis.tempo.co/read/1581939/di-balik-layar-geliat-bankdigital-di-tanah-air
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Neo Bank Gelar Kampanye
Menjawab Kekhawatiran
Bank Digital
Suci Sekarwati - Tempo.co

Acara peluncuran kampanye #BuatSemua oleh Bank Neo sebagaisolusi untuk
memperbaiki literasi keuangan, 11 April 2022. Sumber: dokumen Bank Neo

TEMPO.CO, Jakarta - Tjandra Gunawan, Presiden Direktur &
CEO of PT Bank Neo Commerce Tbk, sumringah menyambut
kedatangan Tempo di kantornya pada 20 April 2022. Wajahnya
semakin antusias saat menceritakan perkembangan bank digital
di Indonesia.
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Keberadaan bank digital di Indonesia boleh dibilang masih baru.
Transformasi Bank Yudha Bhakti menjadi bank digital bernama
Bank Neo Commerce, bahkan baru dilakukan pada 2019.
Meski masih anak bawang di industri bank digital, namun
Tjandra menyebut Bank Neo Commerce sekarang sudah punya
16,6 juta nasabah. Per harinya ada 23 ribu sampai 28 ribu users
baru di Bank Neo (yang mengunduh aplikasi Bank Neo).
Dari jumlah 16,6 juta nasabah itu, 75 persen adalah nasabah usia
35 tahun ke bawah dan 80 persen berada di Pulau Jawa. Sebab
pembangunan di Pulau Jawa yang sudah matang. Sedangkan di
Papua, tercatat ada 1,5 persen nasabah Bank Neo.

Tjandra Gunawan, President Director & CEO of PT Bank Neo Commerce Tbk. Sumber:
dokumen Bank Neo

Menurut Tjandra, keberadaan bank digital di Indonesia
disambut positif oleh masyarakat. Pasalnya, bank digital punya
lebih banyak keuntungan dibanding bank konvensional.
Keuntungan yang paling mencolok adalah segala transaksi
keuangan nasabah terekam dengan baik secara digital sehingga
jika terjadi fraud, bisa segera terdeteksi dan dikejar. Selain itu,
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petugas customer service bank juga tak perlu lagi membuka-buka
tumpukan file untuk pemeriksaan transaksi nasabah.
Untuk urusan transfer fulus, nasabah maupun orang yang
dikirimi dana, akan sama-sama mendapat notifikasi seketika
transaksi berhasil dilakukan. Dengan begitu, tak perlu lagi
telepon atau kirim pesan singkat bahwa transaksi keuangan
sudah rampung dijalankan.
Akan tetapi, lantaran bank digital masih terbilang baru di
Indonesia, maka beberapa kelompok masyarakat masih ada
yang awam dengan bank jenis ini. Sejumlah kekhawatiran itu,
contohnya rasa waswas bank digital rawan peretasan, bank
digital yang disebut hoax karena tidak punya wujud kantor dan
sejumlah kekhawatiran lainnya.
Menjawab segala ketakutan itu, maka Tjandra pun menyebut
agenda pionir Bank Neo Commerce saat ini adalah edukasi.
Diantara langkah edukasi tersebut dengan melakukan kampanye
#BuatSemua, yakni Semua Orang, Semua Kebutuhan, Semua
Bisnis.
Sejauh ini, kampanye #BuatSemua baru dilakukan lewat media
sosial. Rencana untuk kampanye ke sekolah-sekolah belum bisa
dilakukan lantaran pandemi Covid-19 sehingga terbatasnya
aktivitas sekolah tatap muka.
Kampanye #BuatSemua juga diharapkan bisa meningkatkan
kesadaran publik bahwa financial literacy gap masih cukup besar
di tengah masyarakat. Di Indonesia, saat ini ada 47 juta orang
yang underbanked dan 92 juta orang yang unbanked.
“Kampanye ini lahir dari besarnya gap antara kebutuhan
finansial dan literasi keuangan di masyarakat. Saat in-depth
interview dengan masyarakat Papua, kami menemukan fakta
rendahnya angka kepemilikan rekening di Papua, salah satunya
disebabkan oleh rasa segan masyarakat pada saat mengunjungi
kantor cabang bank. Selain itu, tingkat kepemilikan kartu
identitas sebagai syarat pelayanan dan keterbatasan mesin ATM
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juga menjadi faktor lainnya,” kata Vice President & Head of
Marketing BNC Maritsen Darvita.
Darvita menjelaskan pula tingkat literasi terhadap berbagai
produk keuangan dan perbankan memang menjadi masalah
utama di masyarakat Indonesia. Tingkat literasi keuangan
sangatlah bergantung pada tingkat pendidikan, pendapatan,
hingga wilayah demografi Indonesia.
Keamanan Bank Digital
Sementara itu bicara soal keamanan bank digital, Tjandra
menekankan keamanan itu peluangnya 50:50. Artinya, ketika
bank telah melakukan berbagai upaya di sisi keamanan, namun
nasabah bersikap teledor dengan tidak menjaga kerahasiaan PIN
atau OTP, maka upaya keamanan itu pun jadi bertepuk sebelah
tangan.
“Bank digital ini dijamin LPS dan kami menjalankan bisnis
secara bertanggung jawab. Kami membangun teknologi, yang
bisa mengetahui ini foto yang diberikan nasabah palsu atau
tidak. Jadi sekarang nasabahnya, jangan sembarangan kasih
OTP atau PIN serta berhati-hati dengan scammers,” kata Tjandra.
Tjandra menyebut sejumlah keamanan yang telah diupayakan
pihaknya adalah menggunakan teknologi face recognition dan
teknologi pencocokan data yang dimasukkan nasabah dengan
data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sejumlah nasabah, diakui Tjandra ada yang mengeluh karena
teknologi face recognition agak rumit. Namun ini semua dilakukan
pihaknya semata demi keamanan.
Bukan hanya itu, demi memberikan rasa aman pula, Tjandra
menyebut pihaknya memiliki sistem anti-fraud. Dengan begitu,
ketika ada transaksi yang mencurigakan Bank Neo Commerce
akan segera menghentikan transaksi tersebut.
Untuk bisa mengerahkan teknologi yang menjamin keamanan
nasabah itu, Bank Neo sejauh ini sudah menggelontorkan modal
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sebesar Rp 7 triliun. Jumlah tersebut, diprediksi akan terus
bertambah.
Bank Harus Bisa Memastikan Perlindungan Data
Menjawab keragu-raguan masyarakat tentang bank digital,
yang disebut rawan peretasan, hoax dan sejumlah kekhawatiran
lainnya, Deputi Direktur dan Perbankan Internasional
OJK, Tony, dalam sebuah seminar online berjudul “Digital
Banking Industry Master Plan”, yang diselenggarakan AJI dan
Commonwealth Bank pada 15 Februari 2022 lalu, menjelaskan
dalam transformasi perbankan menuju digital, memang ada
sejumlah tantangan. Diantaranya, perlindungan dan pertukaran
data pribadi nasabah yang belum dijamin undang-undang, risiko
penyalahgunaan teknologi, risiko serangan siber, risiko pihak
ketiga (outsourcing) hingga infrastruktur jaringan komunikasi.
Terkait risiko perlindungan data, Tony menyebut bank harus
bisa memastikan ada perlindungan data. Saat ini Indonesia
masih belum punya Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi (PDP), di mana PDP masih dalam bentuk RUU sehingga
ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk memastikan data
dari nasabah bisa mereka dilindungi.
Sedangkan dalam risiko strategis, bank harus bisa memetakan
strategi bisnis dengan keperluan IT-nya. Artinya, bagaimana
investasi IT-nya bisa sesuai dengan strategi bisnis bank.
Risiko serangan siber pun yang terus meningkat seiring dengan
naiknya proses digitalisasi ini. Tony menyebut OJK mendapat
data dari Badan Siber dan Sandi Negara bahwa serangan siber
memang meningkat setiap tahunnya.
Hal lain adalah risiko kesiapan dari bank tersebut atau organisasi
dalam mendukung transformasi digital. Mulai dari talent di
perbankannya, digital culture-nya seperti apa, hingga desain
organisasi perbankannya seperti apa.
Adapun mengenai risiko jaringan infrastruktur, ini memang
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masih dikembangkan dan terus diupayakan oleh pemerintah
dan belum cukup merata. Sebab wilayah Indonesia cukup besar.
Akan tetapi di balik segala tantangan itu, inovasi perbankan terus
berkembang dengan cepat. “Misalnya, baru saja kemarin kita
bicara soal cloud, namun sudah muncul AI (artificial intelligent)
yang sudah diadopsi oleh perbankan untuk mendukung
perkembangan bisnisnya. Lalu muncul lagi yang namanya
metaverse sebagai era baru. Intinya, teknologi berkembang
sangat pesat,” ujar Tony.
Walau Indonesia belum bisa disebut sebagai digital country,
bank digital di Indonesia saat ini telah menjadi pilihan dengan
pertimbangan keamanan dan kenyamanan serta fitur yang
dibuat sesuai kebutuhan, seperti layanan NEO bisnis dan THR
Neo. Di bank digital, nasabah bahkan bisa mengajukan pinjaman
cukup lewat ponsel pintar.
Tjandra menekankan perbankan Indonesia dalam 5 hingga 10
tahun ke depan dipastikan sudah berkembang sangat pesat,
begitu pula teknologi. Dengan begitu, masyarakat punya pilihan
apakah akan tetap dengan cara konvensional atau mulai beralih
ke bank digital.
Karya telah tayang di Tempo.co, 28 April 2022
https://bisnis.tempo.co/read/1586519/neo-bank-gelar-kampanyemenjawab-kekhawatiran-bank-digital
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Syahriani Fahriawati Siregar
Pontianak Post

Hi, saya Syahriani, jurnalis di Pontianak Post. Saya bergabung
di harian cetak Pontianak Post sejak SMA sebagai freelancer
rubrik anak muda saat itu. Setelah lulus kuliah saya kembali
bekerja di Pontianak Post. Tahun 2016 saya diangkat sebagai
wartawan sekaligus pengasuh rubrik anak muda. Saya lebih
banyak meliput isu perempuan dan lifestyle. Pada Oktober
2021 saya ditunjuk sebagai editor online PontianakPost.co.id.
Saya mulai tertarik dengan isu ekonomi sejak mengikuti
program Banking Journalist Academy (BJA) pada 2021.
Dari BJA kemudian saya berkesempatan mengikuti Banking
Editor Masterclass (BEM) 2022 ini. Pelatihan BEM Batch 3 ini
bagi saya merupakan salah satu berkah pandemi, mungkin
juga bagi jurnalis lainnya di luar pulau Jawa, karena bisa
merasakan program-program workshop dan fellowship
secara daring karena sebelumnya dilaksanakan terpusat
hanya di Jabodetabek dengan pertemuan tatap muka. Saya
senang bertemu dengan mentor dan pemateri yang ahli di
bidangnya serta teman-teman peserta dari barat hingga timur
Indonesia. Saya juga punya kesempatan mengangkat isu
ekonomi digital di daerah saya, Kalimantan Barat.
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Fintech P2P Lending Jadi
Alternatif Pinjaman Modal
Usaha di Kalbar
Syahriani Fahriawati Siregar - Pontianak Post

FINTECH: Penyaluran kredit pinjaman fintech P2P lending untuk UMKM di Kalbar
semakin bertumbuh. (Syahriani/Pontianak Post)

Pertumbuhan teknologi finansial atau fintech P2P lending di era
digital saat ini semakin pesat dan mudah diakses masyarakat
yang ingin mendapatkan pinjaman dana. Kemudahan proses
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layanan membuat fintech P2P lending menjadi alternatif baru
sumber dana selain perbankan di Kalimantan Barat (Kalbar).
Di Kalimantan Barat, penyaluran pinjaman fintech P2P lending
mengalami pertumbuhan yang tinggi hingga 142 persen secara
tahunan (YoY). Tahun 2020 penyaluran kredit di Kalbar tercatat
Rp679,56 miliar hingga di akhir 2021 akumulasi penyaluran
kreditnya mencapai Rp1,642 triliun, dimana 16,67 persen
merupakan sektor produktif, antara lain kepada UMKM.
Diiringi dengan penambahan 163.293 peminjam, dengan
rincian 205.043 peminjam pada tahun 2020 dan meningkat pada
tahun 2021 menjadi 368.336 peminjam. Sementara di tahun ini
akumulasi penyaluran kredit di Kalimantan Barat semakin
meningkat hingga Februari 2022.
Diagram: Penyaluran Pinjaman Fintech P2P Lending di Kalimantan
Barat (Dalam Triliun Rupiah)
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Perkembangan penyaluran fintech P2P lending di Kalbar lebih
tinggi dari perkembangannya secara nasional. Berdasarkan
data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri fintech P2P lending
mencatatkan akumulasi penyaluran kredit secara nasional
mencapai Rp295,85 triliun hingga akhir 2021. Jumlah tersebut
meningkat 89 persen dibanding tahun 2020 lalu yang sebesar
Rp155,9 triliun. Dimana 43,6 persen disalurkan ke sektor
produktif seperti UMKM.
OJK menyebut, penyaluran pinjaman oleh fintech P2P lending
ke sektor produktif di Kalbar melonjak meski marak pinjaman
online ilegal. Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin mengatakan
bahwa pihaknya terus berupaya dalam memberantas aplikasi
pinjol yang ilegal.
“Kami telah melakukan berbagai kebijakan dalam memberantas
pinjaman online ilegal salah satunya dengan melakukan cyber
patrol, menutup aplikasi dan website pinjol ilegal,” ujarnya
kepada Pontianak Post.
Ia menambahkan, OJK selaku lembaga yang diberikan amanat
oleh undang-undang sebagai regulator industri jasa keuangan
senantiasa selalu memperhatikan dan menjamin kenyamanan
serta keamanan masyarakat yang menjadi konsumen dari
industri tersebut.
Sampai dengan 2 Maret 2022, total jumlah penyelenggara
fintech peer-to-peer lending yang berizin di OJK sebanyak 102
perusahaan.
Salah satu yang secara khusus bergerak untuk memberikan
pembiayaan kepada UMKM adalah Modal Rakyat. Fintech
lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sejak Juni 2018
ini sudah menyalurkan pendanaan lebih dari 2,6 triliun kepada
lebih dari 3.000 UMKM di seluruh Indonesia hingga akhir 2021,
termasuk di Kalimantan Barat.
“Selain proses pengajuan dan pencairan yang cepat, fintech
menjadi jawaban bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi
UMKM dalam mengajukan pinjaman konvensional. Pengajuan
kredit mikro dapat dilakukan tanpa agunan dan kredit UKM
bisa menggunakan cek/giro mundur atau fidusia invoice ataupun
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inventory,” ujar Hendoko Kwik, CEO Modal Rakyat, kepada
Pontianak Post.
Adapun konsep Modal Rakyat adalah mempertemukan pendana
dengan peminjam (UMKM). Di akhir tahun 2021 Modal Rakyat
mengajak total lebih dari 67 ribu pendana individu, 28 pendana
institusi, dan 7 mitra strategis. Berdasarkan data statistik Modal
Rakyat, sebanyak Rp35 Miliar pendanaan disalurkan oleh para
pendana dari Pontianak, Kalimantan Barat.
“Kami melihat adanya potensi di Kalimantan Barat, termasuk
Pontianak untuk menggandeng lebih banyak pendana agar terus
mendukung penyaluran kredit kepada UMKM di Indonesia,”
lanjutnya.
Di Modal Rakyat, UMKM dapat mengajukan pinjaman dari
Rp500 ribu hingga Rp 2 miliar dengan tenor mulai 4 hari sampai
2 tahun. Bunga yang ditawarkan berkisar dari 12-30 persen
dengan syarat kelengkapan identitas diri sebagai WNI, NPWP
pribadi/perusahaan serta memiliki rekening bank. Setelah
akun telah terverifikasi, UMKM dapat langsung mengajukan
pinjaman melalui platform secara online.
“Layanan peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk
inovasi dalam dunia finansial di Indonesia. Hadirnya diharapkan
bisa mendorong terbangunnya inklusi keuangan, khususnya
dalam mengembangkan kualitas dan produktivitas UMKM di
Indonesia,” tutup Hendoko.
Perusahaan fintech P2P lending di Kalbar telah membantu
pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk bisnisnya, tak
mau kalah dengan industri perbankan konvensional.
Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/
peer-to-peer lending/ P2P lending adalah layanan pinjam
meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara
kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower
(penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.
Tofan Saban, Wakil Ketua Bidang Humas AFPI (Asosiasi
Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) mengatakan, secara
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umum fintech P2P lending mungkin bisa disebut sama dengan
pinjaman digital, atau layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi.
“Ada beberapa jenis pinjaman dalam fintech. Ada yang
multiguna, di mana jenis pinjaman ini bersifat cepat, kecil, dan
periodenya pendek. Tapi ada juga pinjaman produktif, yang
fokus kepada UMKM, dengan nominal lebih besar dari pinjaman
multiguna, namun persyaratan harus punya usaha,” jelas Tofan
kepada Pontianak Post.
Kehadiran fintech P2P lending dapat membuka akses bagi para
pelaku UMKM yang sulit atau bahkan tidak memiliki akses
terhadap layanan perbankan atau lembaga keuangan lainnya
lantaran sejumlah hal menjadi syarat, seperti usaha harus sudah
berdiri, memiliki rekening koran, hingga wajib memiliki agunan
atau jaminan.
“Fintech P2P lending menjadi jembatan agar UMKM yang baru
berdiri bisa memperoleh alternatif pembiayaan sehingga bankable
dan nantinya bisa pindah pembiayaan ke perbankan,” ujarnya.
Fintech P2P menjadi pilihan para pelaku usaha yang baru akan
memulai bisnisnya. Apabila usaha tersebut berkembang, dan
mampu memenuhi persyaratan dari lembaga keuangan seperti
perbankan, maka pelaku usaha ini bisa beralih ke sana untuk
mendapatkan pembiayaan yang lebih besar.
Karya telah tayang di Pontianak Post, 25 April 2022
https://pontianakpost.jawapos.com/pro-bisnis/25/04/2022/fintech-p2plending-jadi-alternatif-pinjaman-modal-usaha-di-kalbar/
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Ekosistem Digital Genjot
Penyaluran Kredit untuk
UMKM di Kalbar
Syahriani Fahriawati Siregar - Pontianak Post

EKOSISTEM DIGITAL: Di era digital, penyaluran kredit untuk UMKM semakin
mudah dilakukan. Terbentuknya ekosistem digital membuat kredit pinjaman untuk
modal usaha semakin tinggi dari tahun ke tahun. (www.commbank.co.id)

KEHADIRAN fintech peer-to-peer lending mulai membentuk
ekosistem digital penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan
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Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat (Kalbar).
Dengan jumlah UMKM yang tersebar di berbagai daerah,
kadang tidak terjangkau oleh perbankan, kehadiran fintech P2P
lending diperlukan untuk mengatasi keterbatasan jangkauan
tersebut. Sebab penyaluran kredit melalui P2P lending yang
berbasis teknologi relatif lebih mudah diakses oleh masyarakat
tanpa harus datang ke lokasi kantor.
Dengan keunggulan yang dimiliki oleh fintech, perbankan
terdorong untuk menggandeng P2P lending dalam meningkatkan
penyaluran kredit secara digital.
“Saat ini justru sudah banyak perbankan yang menjadi
institutional lender bagi P2P lending. Bank sebagai lembaga
keuangan terbesar di Indonesia telah memiliki jangkauan
nasabah yang luas. Tetapi tidak semua bank memiliki teknologi
yang memadai untuk menggarap potensi UMKM di daerahnya,”
ujar Agus Chusaini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat kepada Pontianak Post.
Dengan adanya kerja sama antara P2P lending dan perbankan,
dijelaskan Agus, akan sangat menguntungkan bagi kedua belah
pihak sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan
pemerintah melalui penyediaan akses layanan keuangan yang
inklusif.
Dalam lima tahun terakhir, kredit UMKM di Kalbar terus
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak
lepas dari berbagai kebijakan yang diambil oleh otoritas-otoritas
terkait untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor UMKM.
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Diagram: Penyaluran pinjaman perbankan untuk UMKM di
Kalbar selama 5 tahun terakhir

Sumber: Bank Indonesia Kalbar

Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya kewajiban
perbankan untuk menyalurkan minimal 20 persen kredit ke
sektor UMKM dan akan terus ditingkatkan persentasenya
hingga 30 persen pada tahun 2024. Kewajiban ini pula yang
mendorong adanya kerjasama antara bank dengan fintech.
Ia melanjutkan, berdasarkan data statistik, industri perbankan
nasional sampai saat ini masih mendominasi dalam penyaluran
kredit. Total kredit yang disalurkan oleh perbankan per Februari
2022 mencapai Rp5.762,4T, sementara P2P lending baru mencapai
Rp34,6 triliun atau 0,6 persen dari total kredit perbankan.
“Perbankan juga telah memiliki sistem yang lebih lengkap dan
settle, baik secara kebijakan maupun operasional, antara lain
terkait SOP dan GCG dibandingkan fintech. Perbankan juga
telah berpengalaman dalam mengelola nasabah dibandingkan
fintech,” lanjut Agus.
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“Dengan perkembangan sistem informasi saat ini, kami melihat
telah banyak bank yang melakukan inovasi dalam penyaluran
kredit kepada UMKM. Salah satunya adanya melalui partnership
dengan perusahaan-perusahaan fintech. Serta melakukan
modifikasi kredit UMKM untuk pinjaman dengan nominal kecil,
tenor yang pendek melalui adaptasi proses digitalisasi, sehingga
mempercepat proses pencairan kredit,” jelas Agus.
Faktor pendorong lain terbentuknya ekosistem penyaluran
kredit secara digital adalah dorongan Bank Indonesia kepada
perbankan dan fintech agar saling berkolaborasi. Dorongan ini
dilakukan melalui penyusunan blueprint Sistem Pembayaran
Indonesia (SPI) 2025. Di dalam blueprint SPI 2025 itu disebutkan
Bank Indonesia menjamin interlink antara fintech dengan
perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui
pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis,
maupun kepemilikan perusahaan.
Selain itu adanya inisiatif dalam blueprint SPI 2025 melalui
pengembangan Open Banking yang akan dicapai melalui
standarisasi open API. Langkah ini memungkinkan keterbukaan
informasi keuangan dan interlink antara bank dan fintech.
Bagi perbankan, hadirnya fintech P2P lending tentu bukan
sebagai ancaman, justru sebagai peluang untuk berkolaborasi.
Dengan karakteristik dan keunggulan yang dimiliki oleh
perbankan dan fintech P2P lending, kehadiran keduanya dalam
sistem keuangan di Indonesia bersifat saling melengkapi dan
akan sangat membantu pemerintah untuk mencapai keuangan
yang inklusif sehingga dapat mendukung tercapainya target
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dampak Pandemi
Ekosistem dalam penyaluran kredit secara digital ini akan
mempermudah akses pembiayaan bagi ratusan ribu pelaku
UMKM di Kalbar. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pelaku UMKM di Kalbar per
Maret 2002 meningkat menjadi mencapai 195.067 pelaku usaha.
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Sebanyak 85 persen diantaranya terdampak Covid-19 sehingga
membutuhkan pendampingan dan modal usaha untuk kembali
bangkit.
Terkait dengan kondisi pandemi, Bank Indonesia telah
mengeluarkan kebijakan untuk tetap mendorong kredit
UMKM melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM
menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
(RPIM). Dalam kebijakan diberikan keleluasan bagi bank untuk
memperluas mitra dalam penyaluran pembiayaan inklusif.
Pelaku industri perbankan meyakini penyaluran kredit pada
tahun 2022 ini mulai lebih baik dari dua tahun belakangan yang
tumbuh melambat bahkan negatif akibat pandemi Covid-19.
Sebagai salah satu bank yang menyasar pelaku usaha kecil dan
menengah, Commonwealth Bank optimistis tahun ini sebagai
tahun recovery, baik industri UMKM maupun pertumbuhan
ekonomi nasional.
“Sebagai bank yang telah berkecimpung cukup lama di segmen
UMKM, kami membidik UMKM yang sudah cukup established,
sehingga nominal pinjaman yang ditawarkan juga cukup
tinggi dibandingkan dengan fintech, yaitu dapat mencapai
Rp20 miliar,” ujar Ivan Jaya, Chief of Retail and SME Business
Commonwealth Bank kepada Pontianak Post.
Bank Commonwealth juga berkomitmen untuk terus mendukung
pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui program-program
sosial seperti WISE & Micromentor. Program ini juga berjalan di
berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
WISE (Womenpreneur Indonesia for Sustainability & Empowerment)
merupakan program literasi keuangan yang terpadu dan
berkesinambungan sejak 2014. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan khususnya perempuan Indonesia
dalam mengelola keuangan. Targetnya yaitu para pengusaha
UMKM perempuan. Sampai dengan tahun 2021, program ini
telah menjangkau sekitar 85.000 pengusaha perempuan.
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Sementara Micromentor adalah program yang bekerja sama
dengan Mastercard Center for Inclusive Growth dan MercyCorps
Indonesia untuk menghadirkan platform pendampingan
digital pertama di Indonesia. Platform ini merupakan konsep
terobosan yang menghubungkan para mentor berpengalaman
dan profesional dari berbagai industri untuk melakukan
pendampingan (mentoring) secara digital dengan pengusaha
kecil dan menengah terutama pengusaha perempuan di
Indonesia (sebagai mentee).
Generasi Baru Perbankan
Meski bukan ancaman, fintech lending bukan juga kawan dekat
bagi industri perbankan. Kini, perbankan memiliki teknologi
baru bernama bank digital. Kehadiran bank digital membentuk
ekosistem baru digital perbankan yang sangat mengandalkan
teknologi dalam penggunaannya.
Bank digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan
kegiatan usaha secara online tanpa kantor fisik selain kantor
pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank digital
dapat berupa bank baru atau bank lama yang bertransformasi
ke sistem digital.
Di Indonesia sebut saja ada Bank Jago, Jenius, Digibank, Blu
yang sudah dikenal masyarakat. Fitur-fitur yang diberikan pun
lebih lengkap dibanding dan beragam. Berikut perbedaan fitur
bank digital dan fintech serta bank konvensional.
Fitur Bank Konvensional, P2P Lending dan Bank Digital
Fitur

Bank
Konvensional

P2P
Lending

Bank
Digital

Menghimpun dana
publik

Ya

Ya

Ya

Produk simpanan
tidak terbatas

Ya

Tidak

Ya
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Memberikan
pinjaman

Ya

Ya

Ya

Simpanan dijamin
LPS

Ya

Tidak

Ya

Sangat diawasi
regulator

Ya

Ya

Ya

Variasi layanan
keuangan

Ya

Tidak

Ya

Bisa beradaptasi
sesuai tren

Tidak

Ya

Ya

Automasi dan biaya
operasional yang
efisien

Tidak

Ya

Ya

Operasional tanpa
kantor cabang

Tidak

Ya

Ya

Ekosistem online

Tidak

Ya

Ya

Nyaman dan
millennial friendly

Tidak

Ya

Ya

Sumber: Momentum Works, Mei 2021

Menurut Agus Chusaini, dengan banyaknya UMKM yang
tersebar di seluruh Indonesia termasuk Kalbar, sebagian dari
mereka belum mempunyai pinjaman. Hadirnya bank digital dari
sisi pertumbuhan kredit harusnya bisa memicu pertumbuhan ke
segmen UMKM.
Dengan kelebihan masing-masing, baik bank konvensional,
P2P lending maupun bank digital bisa menjadi pilihan bagi
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana.
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Bank digital nantinya ditantang untuk menjadi salah satu industri
yang akan membantu memulihkan perekonomian Indonesia
melalui penyaluran kredit usaha. Bank digital menjadi pilihan
baru bagi UMKM untuk mendapatkan modal kerja melalui
skema online.
Hanya saja pelaku usaha dapat membandingkan tingkat bunga
kredit yang diberikan oleh bank digital dibandingkan skema
kredit lainnya dari fintech dan bank konvensional. Jika proses
pelayanannya lebih dan bunga kreditnya kompetitif, tidak
ada salahnya bank digital menjadi alternatif pembiayaan bagi
UMKM.
Karya telah tayang di Pontianak Post, 26 April 2022
https://pontianakpost.jawapos.com/pro-bisnis/26/04/2022/ekosistemdigital-genjot-penyaluran-kredit-untuk-umkm-di-kalbar/
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KUR dan Paylater, Cerita
Pelaku UMKM di Kalbar
dalam Memilih Modal
Usaha
Syahriani Fahriawati Siregar - Pontianak Post

PANEN: ikram sedang memanen jamur tiram. Usaha budidaya jamur tiram dan camilan
jamur crispy punya tantangan tersendiri baginya. (Ikram untuk Pontianak Post)

Memiliki usaha yang berkembang jadi harapan setiap pelaku
usaha. Modal jadi salah satu penopang. Banyak lembaga
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keuangan yang bisa dijadikan mitra pembiayaan. Ada pelaku
usaha yang memilih bank, ada pula yang menjadikan fintech
sebagai pilihan. Segmen kebutuhan pinjaman juga turut menjadi
penentu.
Ribuan baglog jamur tiram tersusun rapi dalam kumbung seluas
6×12 meter. Jamur tiram segar ini telah siap dipanen, sebagian
akan langsung dilempar ke pasar, sebagian lagi akan diolah
menjadi camilan renyah.
Di sudut lain terlihat lahan seluas 8×16 meter sedang dibangun
kumbung jamur baru. Kumbung inilah yang akan menjadi rumah
baru bagi jamur-jamur tiram Ikram, sang pemilik, nantinya.
Dusun Tambangan Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat,
Kabupaten Sambas menjadi lokasi lahan budidaya jamur tiram
Ikram.
Ikram (40), sang pemilik usaha Jamur Crispy yang juga
merupakan pembudidaya jamur tiram sudah memulai usaha
sejak 2016.
Selama enam tahun menjalankankan usaha, baru sekarang
Ikram berani meminjam modal usaha dari bank. Awalnya modal
usahanya berasal dari dana pribadi dan keluarga. Hingga pada
Januari 2022 ia memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman.
Pinjaman modal usaha ini dipergunakan Ikram untuk
mengembangkan usahanya. Ia mengalokasikan dana Rp50 juta
yang dipinjamnya untuk membangun kumbung jamur di lahan
rumahnya.
Memanfaatkan dana KUR BRI, Ikram memulai kumbung
barunya. Namun ia masih perlu bekerja keras karena kumbung
yang dibangunnya masih perlu biaya lebih banyak.
“Sebenarnya peminjaman bisa sampai Rp100 juta tetapi istri
saya tidak berani, jadi setengahnya saja dengan tenor 3 tahun.
Sisanya nanti dari hasil usaha yang menutupinya,” ujar Ikram.
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BAGLOG BARU: baglog ukuran 8×16 meter sedang dibangun sebagai lahan usaha
jamur tiram Ikram (Ikram untuk Pontianak Post)

Sebenarnya pihak bank sudah sering kali menawarkan Ikram
untuk meminjamkan modal usaha, namun Ikram sering kali
menolak. Ia masih punya tabungan dan sumber dana lainnya.
Dari yang penawaran bunga 3 persen hingga 0 persen sempat
ditolaknya.
Hingga sampailah di akhir 2021 ia butuh modal untuk
pembangunan kumbung yang lebih besar. Januari 2022 Ikram
mengajukan pinjaman.
“Prosesnya sangat cepat, mungkin karena pihak bank sudah
survei dan percaya dengan saya, hari ini mengajukan, besok
uangnya sudah cair,” jelas Ikram.
Dia juga tidak menyangka bahwa prosesnya bisa secepat dan
semudah itu, sementara kerabatnya butuh waktu empat bulan
dari pengajuan hingga pencairan dana.
Perjalanan usaha Ikram hingga mempunyai beberapa kumbung
jamur dan produk Jamur Crispy tentu tidak instan. Butuh waktu
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dengan kisah jatuh bangun dalam membangunnya.
Pada 2016, bisnis yang dipilih Ikram justru bukan budidaya
jamur tetapi hidroponik. Ia menggelontorkan dana pribadi Rp20
juta untuk pengembangan usahanya.
Tak sesuai harapan, usaha hidroponiknya tak membuahkan
hasil, selama hampir tujuh bulan tak kunjung panen, padahal ia
sudah mengusahakannya dengan berbagai teknik. Modal 20 juta
hangus tak bersisa.
Akhirnya dengan modal nekat dan bekal ratusan ribu Ikram
pergi mengikuti pelatihan budidaya jamur tiram di Singkawang.
Ia pun memulai usaha jamur pada tahun 2017 dan membangun
kumbung pertamanya seluas 3×5 meter.
“Setelah enam bulan budidaya dimudahkan oleh Allah, bikinan
pertama 75 persen berhasil tumbuh,” kenang Ikram.
Namun, ia kembali terhempas “tsunami masalah”. Pada 2018
setelah ia membangun kumbung baru seluas 6×12 meter,
sebanyak 3.000 baglog atau sekitar tiga ton jamur gagal panen.
“Orang tua saya sempat bilang jangan dilanjutkan lagi, khawatir
seperti sebelumnya,” ujar Ikram. Namun ia tetap bersikeras
melanjutkan usahanya.
Akhirnya sampai pada tahun 2019 usaha dan produknya telah
dikenal oleh dinas-dinas terkait sebagai program wirausaha
pemula. Gayung bersambut, Ikram mendapat hibah Rp12 juta
sebagai modal usaha dari pemerintah. Pada tahun ini pula
produk Jamur Crispy yang merupakan makanan ringan (snack)
dari jamur lahir.
Kini Ikram sedang menanti kumbung barunya yang lebih besar
selesai dikerjakan. Usahanya pun semakin dikenal. Sambas dan
Singkawang adalah pasar terbesarnya. Bahkan pada tahun 2020
ia sempat menjualnya ke Malaysia namun harus terhenti karena
pandemi.
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Ikram juga kini aktif sebagai inisiator dan ketua Komunitas
Penggerak Pertanian Sambas (Gegertani). Ia berharap bisa
menjadi penggerak petani Sambas dan usaha yang dibangunnya
dari awal bisa berkembang hingga jadi inspirasi bagi anak muda.
Paylater sebagai Modal Usaha
Eliana (28) sibuk membuka catatan kecil di gadgetnya, ia sedang
mencatat pembukuan dagangannya yang didokumentasikannya
di ponsel pribadi. Beberapa ada yang disalinnya ke dalam buku
khusus.
Perempuan pemilik online shop Elegarda Shop ini sudah
memulai usahanya sejak 2019. Selain berbelanja secara offline
lewat kerabatnya di Jakarta, ia juga membeli lewat e-commerce
Shopee. Diakui Eliana, ia juga pernah membeli barang dengan
metode Shopee Paylater dan kemudian menjualnya kembali
secara online maupun offline.
Tidak hanya fashion, Eliana juga membuat tas serta pernak
pernik hiasan dinding. Biasanya bahan yang dibutuhkannya
juga dibelinya secara online di Shopee.
“Usaha saya kan ada yang kredit juga, jadi saya menjualnya
dengan sistem kredit ke pelanggan,” ungkap perempuan asal
Singkawang ini.
Paylater merupakan metode pembayaran dengan cara mencicil
ketika membeli sesuatu barang melalui suatu platform. Paylater
banyak ditawarkan perusahaan-perusahaan start-up. Shopee
salah satunya, e-commerce yang paling dikenal ini menyediakan
Shopee Paylater sebagai fitur untuk pembeli yang menginginkan
pembayaran mencicil.
Penyedia paylater khusus e-commerce Shopee merupakan
hasil kerja sama dengan fintech PT Lentera Dana Nusantara.
Berdasarkan hasil survei Daily Social, Shopee Paylater menjadi
paylater yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.
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Tercatat ada 78,4% responden yang menggunakan aplikasi
tersebut pada 2021.
Eliana salah satu yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk
menjalankan usahanya. Diakuinya ia hanya mengambil tenor
paling lama 6 bulan saja karena ingin segera memutar kembali
modalnya.
“Paling lama 6 bulan, paling cepat sebulan. Belanjanya juga
nggak terlalu banyak, Rp2-4 juta saja,” jelas Eliana.
Skala peminjaman yang bisa relatif kecil ini jadi salah satu alasan
Eliana dan para pelaku usaha di Kalbar menjadikan fintech
sebagai alternatif pembiayaan usahanya yang tidak memerlukan
modal yang besar.
Perbankan Masih Pilihan Utama Pelaku Usaha Kalbar
Menurut pengamat ekonomi Kalbar Muhammad Fahmi,
perbankan masih menjadi pilihan utama masyarakat Kalbar
dalam pembiayaan usaha. Masyarakat sudah lebih lama
mengenal adanya bank daripada perusahaan start-up. Sudah
menjadi kebiasaan warga melihat bank sebagai sumber dana.
“Namun dengan adanya pandemi, pola hidup masyarakat
perlahan berubah menjadi lebih digital. Adanya akselerasi
digital jadi tantangan bank konvensional,” ujarnya.
Dijelaskan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas
Tanjungpura, Pontianak, ini, di era digital semakin banyak orang
yang dapat mengakses internet melalui gadget sehingga adanya
kemudahan dan kecepatan transaksi terutama bagi mereka yang
sudah akrab dengan teknologi.
Bank pun sudah adaptasi dan kolaborasi dengan fintech yang
mengusung teknologi. Tren ini dimanfaatkan perbankan untuk
menjadi mitra.
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“Biasanya pelaku usaha pinjam ke bank untuk modal usaha
yang besar, di fintech pelaku usaha bisa meminjam dengan dana
yang tidak terlalu besar dan dengan tenor yang singkat,” ujar
Fahmi.
Dalam pengaplikasiannya perlu diingat lagi bahwa setiap
kemudahan ada risiko yang perlu ditanggung. Perlu
kewaspadaan jika ingin menggunakan fintech sebagai modal
pinjaman.
“Pelaku usaha mesti lihat legalitas di situs OJK. Kemudian
pelajari betul aturan yang ditawarkan fintech. Jangan karena
ingin cepat dapat dana jadi terjebak. Pelajari juga rekam jejak
siapa yang memiliki modal tersebut,” sambungnya.
Oleh sebab itu literasi keuangan sangat diperlukan masyarakat.
Fahmi menyebut OJK sebagai otoritas juga perlu memberikan
literasi kepada para pelaku usaha agar tidak salah pilih.
Karya telah tayang di Pontianak Post, 26 April 2022
https://pontianakpost.jawapos.com/features/26/04/2022/kur-danpaylater-cerita-pelaku-umkm-di-kalbar-dalam-memilih-modal-usaha/
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