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Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir satu setengah 
tahun. Selain kesehatan, dampak yang sangat dirasakan 
masyarakat yaitu ekonomi. Banyak pelaku usaha yang turun 
pendapatannya hingga gulung tikar karena pendapatannya 
terus melorot. Di sisi lain, masih terdapat persoalan klasik 
yaitu pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan modal kerja, 
terutama bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). 
Tentu bukan hanya UMKM yang mengalami kesulitan, tapi juga 
usaha menengah dan besar juga menghadapi persoalan yang 
tidak kalah rumit pada masa pandemi.

Faktornya beragam mulai dari kurangnya informasi, minimnya 
penggunaan teknologi, hingga persoalan aset. Pelaku usaha dan 
masyarakat perlu mendapat literasi ekonomi khususnya terkait 
perbankan untuk dapat mencari solusi bersama persoalan 
ekonomi ini. Salah satunya yang bisa dilakukan yaitu dengan 
memberikan literasi ekonomi melalui media. 

Tapi sayangnya tidak semua jurnalis dapat menulis berita 
ekonomi. 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 PermataBank 
berusaha menjawab tantangan ini dengan kembali 
menyelenggarakan program beasiswa bagi kalangan jurnalis 
untuk mendalami dan meliput isu ekonomi serta perbankan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan 
kualitas keterampilan jurnalistik dan pemahaman yang lebih 
baik dari jurnalis Indonesia tentang masalah perbankan dan 
tantangan sektor industri ini di masa pandemi. 

Kata Pengantar
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kata Pengantar AJI
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Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
jurnalis tentang model operasional dan produk perbankan. 
Sehingga jurnalis dapat menghasilkan karya jurnalistik yang 
lebih berkualitas, lebih dalam, dan lebih seimbang.

Buku ini merupakan bagian dari tugas akhir 17 jurnalis dari 
berbagai platform media yang telah mengikuti program sejak 
Maret 2021. Tema yang dipilih peserta beragam mulai dari 
mitigasi krisis ekonomi, bank digital, hingga sejarah Rupiah di 
Pulau Belakang Padang. 

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 Christine Novita Nababan.

Kami juga mengucapkan selamat kepada 17 jurnalis yang telah 
mengikuti Banking Journalist Academy (BJA) VIII “Akselerasi 
Transformasi Perbankan pada Masa Pandemi” dari awal sampai 
akhir secara online. Besar harapan kami, ilmu yang diperoleh 
dalam program ini dapat ditularkan di redaksi dan 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 pada masa pandemi.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Sasmito

Kata Pengantar AJI
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Tidak terasa delapan tahun sudah kami menyelenggarakan 
sebuah platform belajar dan berkembang bagi para jurnalis 
Indonesia berkerjasama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 
dalam Banking Journalist Academy (BJA).

Dalam perjalanan sewindu ini, Banking Journalist Academy 
telah menghasilkan karya unggul jurnalisme Indonesia 
khususnya di bidang bisnis dan ekonomi, yang sekarang 
menaji mitra kami dalam saling bertukar informasi dan pikiran 
dalam perkembangan perbankan di Indonesia, terutama bagi 
PermataBank. Sebagai ajang pertemuan jurnalis dan industri, 
BJA telah menjadi benchmark bagi kegiatan serupa di bidang 
perbankan. Dengan kurikulum yang terus berkembang dan 
tema yang relevan bagi kreativitas jurnalisme tanah air.

Tahun ini menjadi tahun yang istimewa bagi kita semua, 
untuk pertama kalinya BJA diselenggarakan online sepenuhnya 
dan menjangkau peserta yang lebih luas. Tema “Akselerasi 
Transformasi Perbankan di Masa Pandemi” terinterprestasikan 
dengan sangat baik dari karya maupun antusiasme peserta 
BJA ke-VII yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. 
Untuk pertama kalinya pula kami menyelenggarakan Hibah 
Pengembangan Karya Jurnalistik PermataBank, sebuah upaya 
kami untuk merangkul dan mendukung teman-teman media 
agar tetap bisa berkarya di masa pandemi.

Kami ucapkan terima kasih kepada mitra, organisasi, dan 
pemangku kepentingan lainnya yang membantu mewujudkan 
terselenggaranya acara Banking Journalist Academy di tahun ini. 
Semoga Banking Journalist Academy dapat selalu memberikan 
manfaat bagi perkembangan jurnalisme tanah air.

Salam.

Richele C.I Maramis
Head of Corporate Affairs PermataBank

Kata Pengantar 
PermataBank

Kata Pengantar PermataBank
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Kata Pengantar Mentor

Setelah berlangsung 7 kali berturut-turut saban tahun, BJA 
sontak terhenti di tahun 2020. Sebabnya? Pandemi Corona.

Virus Corona merebak luas sehingga pemerintah memberlakukan 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai pertengahan 
17 April  tahun itu.  Musibah global  yang muncul mendadak 
dan tanpa preseden (kecuali seabad sebelumnya), membuat 
kebingungan meraja di mana-mana. Di tengah ketidakpastian 
dan kemencekaman yang terus bertambah, kegiatan di 
lingkungan perkantoran dan tempat lain pun menjadi tidak jelas 
lagi di seluruh negeri. 

Setelah setahun lebih lampau,  keadaan masih kurang lebih 
sama. Sementara perekonomian nasional sudah semakin payah. 
Ternyata seusai lebaran kemarin (12-13 Mei 2021) virus Corona 
lebih menggila lagi di negeri kita. Pada serangan  gelombang ke-2 
ini tak kurang dari 3.496.700 orang yang positif dijangkiti virus. 
Dari jumlah ini, yang meninggal 98.889 orang  (2,8%). Demikian 
data resmi pada Selasa, 3 Agustus 2021, petang. Padahal yang 
didata baru sedikit. 

Seperti kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 yang juga 
juru bicara Satuan Tugas Penanganan  Covid-19, Prof. Wiku 
Adisasmito, kekurangdisiplinan masyarakatlah penyebab 
perjangkitan-virus secara eksponensial. Indonesia yang saat 
serangan global pertama (mulai Maret 2021) dipuji dunia 
internasional karena korbannya sedikit, sekarang malah telah 
menjadi salah satu yang terparah sejagat. 

Belakangan, pemerintah menerapkan   Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.  Untuk  
Jawa-Bali berlaku pada 3-20 Juli 2021. Kemarin diperpanjang 
lagi hingga 9 Juli nanti.  

Kata Pengantar 
Mentor

Kelas Online, Berkah di Balik Musibah
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Kata Pengantar Mentor

Di tengah ketakjelasan segalalah BJA ditiadakan pada 2020. 
Keputusan yang pas tentunya sebab di masa itu keadaan di 
negeri kita masih mencekam dan dunia kerja umumnya masih 
megap-megap. Kalaupun masih bekerja, umumnya orang dari 
rumah seperti yang disarankan pemerintah; tak terkecuali awak 
media massa.  

Di tahun 2021 keadaan sempat agak membaik. Permata Bank dan 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)—memutuskan untuk kembali  
menghadirkan akademi ini. Tentu saja pendekatannya bukan off-
line lagi melainkan online. Perbedaan keduanya pastilah besar. 

Plus-Minus

Sejak BJA pertama (tahun 2013), kelas berlangsung setiap Selasa 
dan Kamis di Lantai 21 Gedung Permata Bank, Jl. Sudirman, 
Jakarta. Sesekali ya, di kafe di bilangan Cikini atau di kantor AJI 
Indonesia. Pesertanya? Wartawan yang markasnya di Jakarta. 
Toh,  akan repot kalau mereka yang berbasis di luar Ibukota 
mesti pergi ke tanah Betawi saban Selasa dan Kamis tiba. 

Memang, sejak semula untuk mereka yang bekerja di Jakarta-lah 
BJA dirancang. Jakarta-sentrisme  ini kemudian menuai kritik 
dari para jurnalis daerah. Mereka menginginkan kesempatan 
yang sama; tak mau dianaktirikan. Jalan tengahnya adalah  
Banking Journalist Workshop (BJW). Masa belajarnya bukan 
3 bulan penuh melainkan cuma 2 hari. Di Jakarta, Denpasar, 
Makassar, dan Medan perhelatan ini pernah ada. 

BJA 2021 (Angkatan ke-8) berlangsung dengan memanfaatkan 
betul teknologi internet. Maka, tempat dan jarak bukan perkara 
lagi. Begitulah, mereka yang berada di tempat yang jauh dari 
Ibukota—termasuk Batam, Pekan Baru, Pontianak, Lombok 
Barat, Makassar, Palu, Bolang Mongondow (Sulawesi Utara), 
dan Jayapura—pun bisa ikut bergabung sebagai peserta. Isu 
Jakarta-sentrisme serta-merta menjadi tak relevan lagi. Ini 
merupakan berkah yang terselubung dari bencana yang tengah 
mendera dunia.  

Ada kelebihan proses mengajar-belajar lewat online. Yang paling 
nyata adalah jarak yang membentang sudah bukan perintang. 
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Berkat sambungan internet, orang yang berpencar di sejumlah 
titik di bumi ini bisa berinteraksi langsung dengan suara yang 
terdengar dan wajah yang tampak sekaligus. Mereka tak perlu 
beranjak dari rumahnya. Kalau sedang bosan, boleh pergi ke 
kedai atau kafe terdekat. Yang mereka butuhkan cuma koneksi 
internet dan kuota (pulsa). Pastilah jauh lebih efisien,  termasuk 
dari segi biaya. 

Tapi, kekurangannya juga ada. Kebelumterbiasaan mengikuti 
proses belajar-mengajar lewat online, telah  menjadi masalah. 
Runyamnya, sebelum pandemi  meraja perguruan tinggi 
di negeri kita pun segelintir saja yang sudah akrab dengan 
pendekatan ini. Media massa dan yang lain, apa lagi!

Sebagai pengguna baru, wajar saja kalau sampai hari ini pun 
masih sangat banyak orang di negeri kita yang belum savvy 
(trampil)  dan nyaman menggunakan Zoom, Google Meet, dan 
aplikasi sejenis.  Dalam kondisi yang demikian mudah kita 
mengerti jika tetap  saja mayoritas pengguna belum memahami  
hakekat berkomunikasi lewat teknologi kekinian tersebut, 
termasuk etikanya.  Saat diskusi atau sesi berlangsung, open 
camera (menghidupkan kamera), misalnya, tak mereka lakukan. 
Fasilitas chatting juga tak mereka gunakan. Di BJA 2021 juga hal 
seperti ini masih terjadi. 

Mutu sambungan internet juga menjadi masalah yang selalu 
membayang dalam komunikasi online. Kecepatan internet dan 
kestabilan sinyal belum sama di negeri kita. Kian jauh dari Pulau 
Jawa keadaannya biasanya akan bertambah payah. Di wilayah-
wilayah terpencil  seperti titik-titik di Kepulauan Riau yang 
sudah lebih dekat dengan negeri jiran, apalagi. Pun di kawasan 
bergolak seperti Papua. Dalam beberapa bulan terakhir internet 
di wilayah paling timur ini sengaja dilambatkan otoritas negara, 
kalau bukan dimatikan. Sebab itulah peserta BJA Angkatan 8 
dari Papua, Anang Budiono, selalu tersendat setiap bicara di 
kelas. 

Kalaupun sambungan internet bagus, piranti yang digunakan 
bisa menjadi masalah. Saat mengikuti materi, mereka umumnya 
mengandalkan laptop atau handphone. Meski hanya 2 jam,  

Kata Pengantar Mentor
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pastilah mereka lekas lelah terlebih jika bertumpu pada Hp. 
Sebab, layarnya yang mungil akan cepat memusingkan kepala.

Tak seperti kelas tatap muka langsung, di kelas online 
pemantauan para peserta, pada sisi lain, tak mudah dilakukan 
oleh para mentor. Soalnya, hanya yang tampak di layar yang 
bisa mereka cermati yakni video dan chat.  Menjadi lebih susah 
lagi bagi mereka karena open cam tak diwajibkan ke para peserta 
yang seluruhnya 18 orang. 

Learn management system (LMS) yang digunakan AJI sebenarnya 
sudah terbilang bagus kendati basisnya adalah open sources. 
Masalahnya, seperti yang sudah disebut, para peserta umumnya 
masih belum akrab dengannya. Maklumlah, umumnya mereka 
masih baru mengenalnya. Ala bisa karena biasa, kata pepatah. 
Tentu di masa mendatang penggunaan sistem ini niscaya akan 
lebih baik lagi.

Jatuh Sakit

Seperti angkatan-angkatan sebelumnya,  BJA 2021 mengusung 
materi perbankan dan jurnalisme sekaligus. Setelah mendapatkan 
bahan perbankan sebulan lebih, para peserta kemudian dibekali 
dengan jurus-jurus jurnalisme yang akan membantu mereka 
dalam pengerjaan tugas akhir. Karya puncak ini berupa liputan 
mendalam bergaya story telling (perkisahan) dan/atau analisis. 

Awalnya, para eksekutif Permata Bank yang lebih banyak 
berbagi pengetahuan dan pengalaman. Materinya?  Tantangan 
dan peluang dalam pemulihan ekonomi 2021 serta  Macro 
economy and actual situation (Josua Pardede, Chief Economist),  
Banking in general (Felix Aristo Ardian, Head of Strategy Office),  
Digital to serve the next generation/New Era/Millenials (Abdy D. 
Salimin, Direktur Teknologi dan Operasional), Retail banking 
business – understanding the retail banking line of business, its product 
and services (Sudianto, Division Head Business Development and 
Digital Partnership),  Wholesale banking business-understanding 
the corporate banking line of business, including its products and 
strategic paspects (Muhammed Pinto, Division Head of Corporate 
Banking), Sharia banking business: understanding the sharia 

Kata Pengantar Mentor
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banking line of business, including strategy and its product (Herwin 
Bustaman, Director of Sharia Business Banking), serta Banking 
finance: understanding banking finance reports or basic knowledge 
on understanding the bank’s financial statement based on GAAP 
(Lea Kusumawijaya,  Director of Finance, berduet dengan Eti 
Candrawati, Division Head of Balance Sheet Management, 
Corporate Planning, and Investor Relations). 

Seperti di kelas-kelas terdahulu, pemateri tamu juga tampil 
dalam ajang ini. Mereka adalah Junanto Herdiawan, Direktur 
Departemen Komunikasi Bank Indonesia (Peran dan respon 
Bank Indonesia dalam menanggulangi krisis akibat pandemi 
Covid-19) dan Defri Andri, Kepala Departemen Pengawasan 
Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan dan 
pengawasan sektor perbankan). 

Adapun pemateri jurnalisme di tahun 2021 ini adalah Heru 
Margianto, Kompas.com (Multimedia Story Telling) dan P. 
Hasudungan Sirait (Develop critical outline dan Story Telling). 

Di tengah pandemi yang masih terus mendera, para peserta 
berjuang menuntaskan tugas akhirnya. Beberapa dari mereka 
rupanya tak bisa memenuhi tenggat waktu. Penyebabnya tak 
lain dari penyakit, termasuk virus Corona  yang menjangkiti.  
Hartatik, misalnya. Jurnalis dari Suara Medeka (Semarang) yang 
bersemangat tinggi ini tepar justru di minggu terakhir. Musibah 
seperti ini tentu tak diperhitungkan oleh siapa pun (force majeure). 
Sebab itu, ke mereka kemudian diberi dispensasi waktu. 

Dari 18 peserta—mereka berasal dari media cetak, online, dan 
televisi—1 orang saja yang tak mengerjakan tugas akhirnya, 
yakni  Anang Budiono. Sejak semula memang ia agak sulit 
dihubungi karena sambungan internet Papua sedang jelek betul.  
Seperti apa hasil liputan angkatan ke-8 BJA tersebut? Simaklah 
isi kitab ini. Selamat membaca.  

Bogor, 3 Agustus 2021

P. Hasudungan Sirait

Kata Pengantar Mentor



15Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PESERTA BANKING JOURNALIST ACADEMY 2021

AKSELERASI TRANSFORMASI 
PERBANKAN PADA MASA 

PANDEMI



16 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Ajang Nurdin 
Liputan6.com

Saya sebagai Peserta Banking Journalist Academy (BJA) Ke 
VIII 2021, sangat Berterima kasih dengan adanya  Program  
ini sebagai kerjasama AJI Indonesia dengan Bank Permata. 
Saya sangat terbantu sekali terutama untuk kalangan Jurnalis 
khususnya dalam peliputan ekonomi Perbankan.

Setelah  sekian lama mengikuti program BJA VIII 2021 yang 
sebelumnya banyak hal - hal atau istilah  Perbankan yang 
sebelumnya tidak  diketahui menjadi tahu terutama penulisan 
istilah.

Terima kasih banyak  untuk semua penyelenggara baik para 
mentor  dari AJI Indonesia beserta Pihak Bank Permata semoga 
ilmu - ilmu bermanfaat dan dapat diamalkan serta  lulusan 
BJA 2021 khususnya  menjadi jurnalis ekonomi / Perbankan 
yang handal dan profesional serta inovatif  dalam penyajian 
data , saya berharap  ke depan program BJA menjadi salah 
satu program unggulan untuk melahirkan jurnalis ekonomi 
yang hebat .



17Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Foto : Ajang Nurdin , Pulau Belakang Padang berbatasan dengan Singapura yang berjarak kurang 
dari 12 Mill dari lepas Pantai.

Menelusuri Jejak Sejarah 
Rupiah di Belakang Padang

Batam- Pulau Belakang Padang merupakan salah satu bagian dari 
gugusan pulau terdepan di jalur lintas pelayaran internasional 
Selat Malaka yang memiliki 6 kelurahan. Wilayah ini merupakan 
perbatasan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Di sana, 
terdapat 3 pulau terluar, yaitu Pulau Nipa, Pulau Pelamping, 
dan Pulau Batu Berhenti.

Pulau Belakang Padang dahulu masuk wilayah administratif 
Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Riau yang pada 2004 resmi 
menjadi Provinsi Kepulauan Riau.

Jarak Pulau Belakang Padang dengan Singapura sekitar 12 mil 

Menelusuri Jejak Sejarah Rupiah di Pulau Belakang Padang
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dari lepas pantai. Ini terletak tepat di persimpangan antara Selat 
Malaka dengan Selat Singapura.

Tokoh Melayu asal Pulau Belakang Padang, Musa Bin Jantan 
(85 tahun) menceritakan, jika dari pulau ini cikal lahirnya Pulau 
Batam yang kini menjadi kota industri. 

Kemudian pada 1957, Pulau Belakang Padang resmi menjadi 
sebuah kelurahan. Masuk dalam Kecamatan Tanjung Pinang, 
Kabupaten Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk sekitar 30 
Kepala Keluarga.

Kala itu, warga masih menggantungkan hidupnya kepada 
Negara Jiran. Sebagai daerah terdepan dan susah diakses 
masyarakat Riau daratan, kebutuhan hidup  warga Pulau 
Belakang Padang bergantung pada hasil laut dan kebun yang 
dijual ke Singapura.

“Belakang Padang merupakan kecamatan yang kedua, dari 
Pulau Buluh pindah kecamatan ke Pulau Belakang padang pada 
tahun 1957 sebelum Indonesia merdeka masyarakat sudah ada 
di Pulau Buluh. Kemudian terus berkembang. Pasarnya berdiri, 
gedung nasionalnya berdiri,“ kenang Musa yang akrab disapa 
Pak Haji oleh masyarakat sekitar.

Musa menuturkan jika warga Belakang Padang kala itu tidak 
hanya satu etnis. Melayu dan Tionghoa hidup berbaur. Setelah 
Pulau Sambu dan Pulau Batam dibangun Pemerintah Indonesia 
era Presiden Soeharto, penduduk Belakang Padang berkembang.
Musa mengatakan hubungan emosional antara warga 
Belakang Padang dengan Singapura tetap terjalin. Kondisi 
tidak terpengaruh konflik kedua negara (masa Konfrontasi). 
Itu karena banyak keluarga warga Belakang Padang dulu juga 
banyak hidup di Singapura.

“Kehidupan kami tergantung pada Singapura. Pakaian, 
makanan karena hubungan kami dulu, dari Jakarta tak pernah 
dekat karena terbatas. Melalui Pekanbaru, Tanjung Pinang,“ 
jelas Musa.

Ajang Nurdin - Liputan6.com



19Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Menelusuri Jejak Sejarah Rupiah di Pulau Belakang Padang

Saat itu, harga hasil laut dan hasil kebun warga dijual 50 sen 
hingga 3 Dolar Singapura per keti (ukuran berat 750 gram per 1 
keti ). Kerap barang itu ditukar dengan barang kebutuhan sehari 
–hari.

Di awal-awal, warga Pulau Belakang Padang belum familiar 
dengan mata uang Rupiah. Barulah di masa  setelah masa 
konfrontasi, warga mengenal alat tukar atau mata uang yang 
dikeluarkan pemerintah Indonesia khusus Provinsi Riau.

Salah satunya yaitu mata Uang KRrp (Kepulauan Riau rupiah). 
Semenjak itu masyarakat belakang padang mengenal Rupiah 
dan kemudian KRrp beralih menjadi uang Rupiah.

Namun walaupun Rupiah resmi menjadi alat tukar di Belakang 
Padang dan pulau- pulau sekitarnya, pada tahun 1990-an, Dolar 
Singapura masih tetap beredar di kalangan masyarakat nelayan 
yang berada di pulau-pulau terpencil.

Ini diakui Wak Cuy Tokoh, masyarakat Tionghoa Belakang 
Padang asal kelahiran Pulau Buluh. Dia bercerita bagaimana 
kehidupan masyarakat Pulau Belakang Padang menggantungkan 
kebutuhan hidupnya kepada Singapura.

Tokoh Masyarakat Melayu Pulau Belakang Padang Haji Musa Bin Jantan (85 tahun). Foto: Ajang 
Nurdin
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“Sejak kecil saya dibawa sama bapak membawa dan mengambil 
barang dagangan ke Singapura, terkadang ditukar dengan 
barang, terkadang dengan uang dolar,” tutur Wak Cuy.

Saat itu, nilai uang ringgit ataupun uang Dolar Singapura 
nilainya setara dengan Rupiah. Namun uang KR hanya berlaku 
sebentar, sekitar setahun hingga 1963.

“Satu KR setara dengan satu Dolar Singapura maupun Ringgit 
Malaysia. Namun setelah uang KRrupiah diganti dengan Uang 
Rupiah, dagangannya banyak rugi karena tidak sebanding 
nilainya,” jelas Wak Cuy.

Camat Belakang Padang, Yudi Admajianto mengatakan jika 
Kecamatan Belakang Padang yang terdiri dari 3 kelurahan 
merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia 
sebagai wilayah Strategis Nasional Perbatasan.

Saat ini pertumbuhan penduduk Belakang Padang lebih pesat 
dibandingkan puluhan tahun lalu, pasca pengembangan Pulau 
Sambu sebagai pusat logistik kilang minyak dan pengembangan 
Pulau Batam sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan 
Bebas.

Ia mengaku di Era tahun 1990 awal sempat beredar uang asing 
khususnya Dolar di kalangan masyarakat. Uang ini ada di 
kepulauan yang aksesnya jauh dari darat.

Namun, Yudi mengatakan kesadaran warga Belakang Padang 
sekarang ini jauh berbeda dengan puluhan tahun lalu. Mereka 
sudah mengenal bahwa Rupiah melupakan simbol kedaulatan 
negara dan alat transaksi negara yang sah.

Warga di sebagian pulau yang penduduknya sedikit serta 
transportasi sulit terjangkau, memilih menyimpan uang tunai 
hingga Rp 20 juta sampai Rp 30 juta dari jerih parah menangkap 
ikan saat melaut. Perputaran ekonomi warga antara lain berasal 
dari hasil laut dan sektor pariwisata. 

Menurut Yudi, perekonomian masyarakat di Pulau terus 

Ajang Nurdin - Liputan6.com
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membaik. Sebab itu sebagai aparat pemerintah setempat, 
dia sudah mengusulkan kepada sejumlah Bank Daerah dan 
Bank nasional untuk membuka kantor cabang demi melayani 
masyarakat. Sebab hingga 2018, akses perbankan seperti ATM 
belum ada di wilayah ini.

“Bayangkan saja orang mau kesini tidak ada akses perbankan. 
Awalnya ada bank kemitraan koperasi dari Bank Danamon 
tahun 2012, setelah itu tahun 2019 mesin ATM BRI dan bank 
Riau kepri,” ungkap Yudi.

Walaupun di kalangan masyarakat belum mengenal transaksi 
keuangan non tunai, tetapi Pemerintah kota, Provinsi maupun 
Pusat sudah menggunakan uang digital atau transaksi nontunai.
Seperti pembayaran pegawai pemerintahan, BPND, BLT insentif 
RT/RW,Posyandu dan program pemerintah lainya seiring 
masuknya Bank Daerah yaitu Bank Riau Kepri.

“Seharusnya sebagai pulau terluar, Belakang Padang untuk 
akses perbankan setara dengan Batam. Saya berharap bersama 
masyarakat kecamatan Pulau Belakang Padang sebagai 
kawasan pulau terdepan di wilayah kesatuan NKRI menantikan 
kehadirannya Perbankan sebagai realisasi kehadiran negara, “ 
ungkapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 
Kepulauan Riau, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan Bank 
Indonesia (BI) Kepri mengaku terus mengenalkan Rupiah 
ke warga. Caranya melalui edukasi ke sekolah, lembaga 
pemerintah hingga melalui posko - posko edukasi yang dibuat 
BI di masyarakat. 

”Tentunya ini dalam undang- undang, wajib menggunakan 
rupiah di NKRI. Itulah simbol kedaulatan negara kita sebagai 
bangsa yang berdaulat dan merdeka kita harus bangga 
menggunakan Rupiah sebagai bentuk pengakuan kita terhadap 
kedaulatan negara kita,” kata dia.

Musni mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman 
terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan beberapa waktu 

Menelusuri Jejak Sejarah Rupiah di Pulau Belakang Padang
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lalu. Ternyata salah satu penyebab karena warga setempat tidak 
menggunakan rupiah.

“Kita dorong agar masyarakat menggunakan Rupiah untuk 
bertransaksi di NKRI kalau bukan kita siapa lagi,” jelas dia.

Musni menyatakan, penggunaan uang di Provinsi Kepulauan 
Riau masih banyak dilakukan tunai. Ke depan diharapkan 
masyarakat di Kepulauan Riau lebih banyak penggunaan uang 
elektronik

“Uang digital lebih baik supaya masyarakat dapat 
mengembangkan usaha lebih baik dan juga semakin dekat 
dengan perbankan,”ungkapnya.

Lebih lanjut Musni menjelaskan Pemerintah Indonesia 
sebenarnya mempunyai peraturan mengenai peredaran rupiah 
untuk transaksi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang.

Dalam beleid menyebutkan, rupiah sebagai mata uang yang 
wajib digunakan dalam transaksi. Artinya, transaksi di mana 
pun, baik di perkotaan hingga daerah terpencil, mulai dari 
industri besar hingga industri kecil, wajib menggunakan rupiah 
dalam perputaran uang mereka.

Selain aturan tersebut, penggunaan rupiah juga sudah diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 mengenai 
Penetapan Tarif Layanan dengan Menggunakan Rupiah.

Terbaru, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/2015 pada 31 Maret 2015 
tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam aturan ini disebut 
bahwa siapapun individu yang berada di wilayah NKRI wajib 
menggunakan rupiah.

Transaksi dan pembayaran yang dilakukan wajib menggunakan 
rupiah. Bahkan, BI telah mengeluarkan Surat Edaran BI (SEBI) 
Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni yang di dalamnya juga 

Ajang Nurdin - Liputan6.com
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berisi bahwa siapapun yang melanggar aturan ini, mereka 
bisa merasakan hukuman bui maksimal satu tahun. Aturan ini 
diharapkan bisa terus menekan dan mengingatkan siapapun 
agar menggunakan rupiah dalam setiap transaksi.(*)

Karya Telah Tayang di Liputan6.com, 3 Juni 2021

Menelusuri Jejak Sejarah Rupiah di Pulau Belakang Padang



24 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Keterangan gambar Documen BI :Mata Uang Khusus Kepulauan Riau Rupiah (KRrp) uang KR 
ini Pernah berlaku di Perbatasan Indonesia tepatnya Pulau Belakang Padang, Batam dan Pulau 
sekitarnya yang berbatasan lansung dengan Singapura.(1963-1964).

Hikayat Kepulauan Riau 
Miliki Mata Uang Rupiah 
Sendiri di Masa Konfrontasi

Batam - Ada fakta menarik untuk dikulik di wilayah perbatasan 
Indonesia, tepatnya di Pulau Belakang Padang, Batam, Provinsi 
Kepulauan Riau (Kepri), sekitar separuh abad yang lalu. 
Kepulauan Riau yang saat itu masih bergabung dengan Provinsi 
Riau, tercatat pernah mempunyai mata uang tersendiri sepanjang 
tahun 1963 sampai dengan tahun 1964.

Mata uang itu dikenal dengan Kepulauan Riau Rupiah (KRRp). 
Uang yang hanya khusus digunakan di wilayah Kepri, dan tidak 
berlaku untuk daerah lainnya di tanah air.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Ajang Nurdin - Liputan6.com
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Hikayat Kepulauan Riau Miliki Mata Uang Rupiah Sendiri di Masa Konfrontasi

Batam, Muhammad Zen, mengatakan KRRp merupakan mata 
uang resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia 
saat itu. KRRp ini, kata Zen, sapaan akrabnya, memiliki fungsi 
yang sama dengan uang, yakni sebagai alat pembayaran yang 
sah, tapi hanya untuk wilayah Kepri itu saja.

“Peredarannya hanya sebentar saja, sekitar tahun 1963 hingga 
1964, dan itu sah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia,” kata 
pria kelahiran Batu Besar, Nongsa, Batam itu, belum lama ini.

Zen menuturkan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan uang 
khusus KRRp karena wilayah tersebut berbatasan langsung 
dengan negara Singapura dan Malaysia. Ini juga tak kepas 
dari situasi politik kala itu. Republik ini sempat berkonfrontasi 
dengan 2 negara jiran tersebut.

“Agar masyarakat di perbatasan tidak terpengaruh dengan mata 
uang asing seperti dolar Singapura, ataupun Ringgit Malaysia,” 
sambungnya.

Waktu itu, masyarakat Kepri banyak yang berdomisili di Pulau 
Belakang Padang dan pulau-pulau sekitarnya. “Kalau di Batam 
warganya berdomisili di Batu Besar, Nongsa, dan Jodoh,” Zen 
bercerita.

Kala itu, Pemerintah Indonesia sengaja membuat uang khusus 
bagi daerah di wilayah perbatasan ini agar nilai tukar rupiahnya 
sama dengan dolar Singapura. Pada tahun 1963, satu dolar 
Singapura nilainya sama dengan satu KRRp. Sedangkan satu 
dolar Singapura jika ditukar dengan uang rupiah, kata Zen 
nilainya sebesar Rp175.

“KRRp dan uang Rupiah yang sah sejalan digunakan di wilayah 
Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia melakukan ini agar 
masyarakat di perbatasan tetap mengenal rupiah, bukan dolar 
Singapura atau Malaysia,” Zen menjelaskan.

Layaknya rupiah, uang KRRp ini juga ada berbentuk logam dan 
kertas. Di logam KRRp, terlihat jelas tulisan Kepulauan Riau 
jika dibandingkan dengan pecahan kertasnya. Logam KRRp 
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terdiri dari pecahan 50 Sen, hingga 5, 10, dan 25 KR. Sedangkan 
pecahan kertas, terdiri dari 5, 10 dan 100 KR.

Meskipun resmi dikeluarkan pemerintah, namun nyatanya uang 
KRRp ini jarang digunakan oleh masyarakat pulau di pesisir 
perbatasan Indonesia itu. Mereka setiap melakukan transaksi 
jual beli pergi ke Singapura dengan menggunakan perahu. 
Bahkan, tidak sedikit warga Kepri yang mencari pekerjaan ke 
negeri jiran tersebut.

“Dulu orang sini mata pencahariannya nelayan dan bertani. Kalau 
mau menjual hasil panennya ya ke Singapura atau Malaysia. 
Makanya warga di sini lebih kenal dengan dolar Singapura 
ataupun Ringgit Malaysia, bahkan jual beli menggunakan dolar 
dan Ringgit hingga tahun 1990-an,” ucapnya

Warga di pulau-pulau sekitar Batam seperti Belakang Padang, 
Pulau Kasu dan lainnya saat itu memang jarang menggunakan 
rupiah dalam bertransaksi.

Seluruh barang kebutuhan mereka beli dari Singapura lantaran 
akses perdagangan yang lebih dekat ketimbang pergi ke Riau 
daratan. Hal ini yang membuat mereka jarang menggunakan 
rupiah.

Keterangan Foto :Kondisi Pulau Belakang Padang saat ini yang masih belum menerima layanan 
maksimal perbankkan.

Ajang Nurdin - Liputan6.com
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Bahkan, kondisi itu masih terjadi hingga tahun 1990 akhir, di 
mana pada masa itu, masyarakat pulau-pulau di Batam, hanya 
menggunakan rupiah sekadarnya saja.

Zen menuturkan pusat perdagangan berada di Pulau Belakang 
Padang pada masa itu. Untuk pulau Batam sendiri, hanya 
sebagian pesisir yang dihuni penduduk. Di antaranya pesisir 
Batu Besar Nongsa.

Area pesisir ini cenderung lebih dekat dengan Malaysia, berbeda 
dengan daerah pesisir Tanjung Riau, Tanjung Uma dan Belakang 
Padang yang sejajar berada di wilayah semenanjung Batam 
bagian barat. Warga disana lebih dekat dengan Singapura.

Cerita khusus uang KRRp hingga peredaran dolar Singapura 
dan Ringgit Malaysia ini disebut Zen merupakan rekam sejarah 
yang pernah terjadi di pesisir perbatasan di Kepri. Bahkan, Batam 
sebagai kota yang sudah maju pesat saja, sulit menemukan uang 
KRRp ini sebagai alat tukar tunai seiring perkembangan zaman 
dan teknologi elektronik.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih terjadi 
hal demikian di pulau-pulau terpencil yang hanya dihuni oleh 
secuil penduduk.

Petugas Bank Indonesia (BI) kantor Perwakilan kepri sedang menyiapkan Uang Kwartal untuk 
kebutuhan Masyrakat Pesisisir di Provinsi Kepri.

Hikayat Kepulauan Riau Miliki Mata Uang Rupiah Sendiri di Masa Konfrontasi
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Camat Belakang Padang, Yudi Admajianto, mengungkap bahwa 
selama ini sektor perbankan di wilayahnya itu masih belum 
maksimal dapat terlayani dengan baik.

Jangankan untuk menyelenggarakan nontunai, masyarakat 
sekitar pulau yang terdiri dari tiga kelurahaan itu selalu 
kekurangan uang tunai saat mendatangi kecamatan. Transaksi 
tunai dapat terjadi hanya saat musim ikan melimpah saja. Itu 
pun karena keberadaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
yang terbatas.

“Mereka cenderung menyimpan uang di balik kasur daripada 
setor ke bank, karena aksesnya juga jauh, dan biaya transportasi 
yang mahal ketimbang harus pergi ke kota Batam,” Yudi 
mengungkapkan.

Yudi mengakui program penyelenggaraan transaksi nontunai 
melalui uang digital dari pemerintah sudah berjalan sejak 
2018. Seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan menyalurkan 
bantuan sosial masyarakat dari Pemko Batam dan Pemprov 
Kepri melalui cara ini.

Seiring perkembangan teknologi dan anjuran pemerintah 
pusat, Pemerintah Provinsi terus mendorong agar 5 kabupatean 
mengikuti Batam dan Tanjungpinang untuk digitalisasi transaksi 
pemerintah daerah. Dengan begitu, percepatan digitalisasi di 
seluruh Provinsi Kepri segera terwujud.

“Saya yakin jika kita evaluasi, terus kita dorong sama-sama ini 
bisa terlaksana. Oleh karena itu saya meminta kepala daerah 
untuk selanjutnya ke depan memperbanyak jenis transaksi 
yang dikelola secara elektronik,” demikian ucapan Gubernur 
Kepri, Ansar Ahmad saat Festival Ekonomi Keuangan Digital 
Indonesia Bank Indonesia Kepri, Senin (12/4/2021).

Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi 
Daerah (TP2DD) salah satunya bertujuan untuk mempercepat 
pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat 
guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan 
integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Ajang Nurdin - Liputan6.com
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“Saya yakin ketika masyarakat nanti mengerti penggunaan QRIS 
ini, mereka akan menularkannya kepada yang lain dari mulut ke 
mulut karena QRIS ini sangat praktis, orang-orang tidak perlu 
lagi membawa uang tunai, karena hanya dengan smartphone, 
kita bisa transaksi belanja,” Ansar menjelaskan.(*}

Karya Telah Tayang di Liputan6.com, 20 Juni 2021

Hikayat Kepulauan Riau Miliki Mata Uang Rupiah Sendiri di Masa Konfrontasi
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Aldrimslit Thalara  
Kompas TV Palu

Saya Aldrim Thalara, sebagai Video Jurnalis Kompas TV biro 
Palu. 

Meliput tentang ekonomi menjadi hal yang baru bagi saya. 
Banyak pelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti 
workshop Banking Journalist Academy (BJA). 

Dalam workshop meski dilakukan secara virtual, saya bertemu 
dengan pemateri dan mentor yang hebat dibidangnya. Banyak 
ilmu baru yang dapat diserap dari mereka. 

Dari workshop itu, kemudian kami membuat liputan 
mendalam sebagai tugas akhir. 

Dalam tugas akhir itu saya memilih tema “Mitigasi Krisis 
Ekonomi Pasca Bencana”. Dalam liputan itu saya menyajikan 
peliputan bagaimana Sulawesi tengah mengolah perkonomian 
pasca bencana di wilayah terdampak. 

Pembinaan Usaha mikro kecil menengah dilakukan pasca 
bencana. Hasilnya UMKM di wilayah terdampak bencana 
banyak yang mandiri. Keterampilan pemasaran dengan 
sistem digital pun mulai dilakukan untuk menunjang para 
UMKM. 

Saya berharap Banking Journalist Academy dapat 
dikembangkan. Agar banyak hal baru tenyang Perekonomian 
dapat dibagi pada jurnalis lain. 
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 28 SEPTEMBER 2018 SILAM/ BENCANA 
ALAM GEMPA BUMI BERKEKUATAN 
MAGNITUDO 7.4 TERJADI DI 
KOTA PALU/ KABUPATEN SIGI 
DAN KABUPATEN DONGGALA// 
GEMPA BUMI KEMUDIAN DISUSUL 
TSUNAMI DAN LIKUEFAKSI YANG 
MENEWASKAN RIBUAN KORBAN 
JIWA DAN BANYAK KORBAN YANG 
MENGUNGSI//

BERBAGAI UPAYA PEMULIHAN 
/ DILAKUKAN PASCA BENCANA 
ITU // MULAI DARI PENYALURAN 
BANTUAN LOGISTIK / SAMPAI 
PEDAMPINGAN TRAUMA PENYINTAS 
BENCANA// TIDAK HANYA 
ITU/ PEMULIHAN DI SEKTOR 
PEREKONOMIAN JUGA DILAKUKAN 
//

MELALUI KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PERUMAHAN 
RAKYAT / PEMERINTAH DAERAH 
MEBANGUN HUNIAN SEMENTARA 

Visual Narasi 

Mitigasi Krisis Ekonomi 
Pasca bencana

Rep/Cam : Aldrim Thalara

Segmen 1.

Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 
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UNTUK MENAMPUNG PENGUNGSI 
YANG KEHILANGAN RUMAH 
PASCA BENCANA ITU// SELAMA 
BERPROSES/ PEMBANGUNAN 
HUNIAN TETAP JUGA DILAKUKAN 
SEHINGGA PENGHUNI HUNIAN 
SEMENTARA AKAN PINDAH KE 
HUNIAN TETAP//

HAMPIR TIGA TAHUN SUDAH 
BENCANA DI KOTA PALU/ SIGI DAN 
DONGGALA BERLALU// TAHAP 
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 
MASIH DILAKUKAN//

MENURUT KEPALA BANK INDONESIA 
ABDUL MAJID IKRAM / EKONOMI 
DI SULAWESI TENGAH BERTUMBUH 
DENGAN BAIK// SALAH SATU 
ALASANNYA KARENA ADA 
BEBERAPA WILAYAH SEKITAR 
YANG TIDAK TERDAMPAK IKUT 
MEMBANTU// SELAIN ITU ADA 
BEBERAPA KABUPATEN YANG 
MENYUMBANG PENDAPATAN 
INVESTASI UNTUK PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI SULAWESI TENGAH

“Memang pada awalnya kita menghadapi 
kondisi terjadi kerusakan. Tetapi dengan 
program rehabilitasi rekonstruksi itu 
mulai berlangsung, kemudian banyak 
dana bantuan masuk ke Sulawesi Tengah 
terutama ke tiga wilayah yang terdampak 
yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan 
Kabupaten Sigi. Ini juga bisa mengalihkan 
uang masuk ke tiga wilayah yang ada di 
Sulawesi Tengah itu. sehingga perlahan-
lahan di Sulawesi Tengah itu mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini 

CG : M. ABDUL 
MAJID IKRAM

Aldrimslit Thalara - Kompas TV Palu
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Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 

CG : M. ABDUL 
MAJID IKRAM

menjadi anomali karena pasca bencana 
pertumbuhan malah positif. “

“Bencana ini memang terjadi di 3 
kabupaten. sementara Sulawesi Tengah 
ini provinsi yang cukup luas, termasuk 
sumber pertumbuhan ekonominya 
juga beragam. Jadi ada sumbangan dari 
kabupaten lain yang tidak terdampak. 
Seperti di Morowali kemudian Banggai, 
itu memberikan kontribusi yang positif 
dimana mereka mempunyai industri 
yang cukup besar. Industri berbasis 
pertambangan nikel di Morowali 
kemudian industri berbasis LNG di 
Banggai.”

KEPALA BANK INDONESIA ABDUL 
MAJID JUGA MENGATAKAN / 
DI SEKTOR PEREKONOMIAN 
MASYARAKAT KECIL ADA PERAN 
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 
IKUT MEMBANTU PERTUMBUHAN 
EKONOMI PASCA BENCANA// BANK 
INDONESIA SENDIRI MELAKUKAN 
PENDAMPINGAN PADA LEBIH DARI 
64 USAHA MIKRO KECIL MENANGAH 
YANG ADA DI SULAWESI TENGAH// 
PENDAMPINGANNYA BERUPA 
PELATIHAN/ PEMODALAN SAMPAI 
PADA PEMASARAN//

“UMKM ini memang kaitannya dengan 
bencana, ini termasuk yang paling 
fleksibel. Artinya mereka bisa begitu cepat 
melakukan recovery. Jadi mengapa Bank 
Indonesia dalam hal ini terus berupaya 
melakukan pembinaan pengembangan 
usaha kecil mikro ini. terutama UKM yang 
berbasis pada go digital dan go eksport. 
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Jadi kalau saya perhatikan selama kami 
berada di sini potensinya sangat besar dan 
mereka sudah siap. Jadi bencana itu malah 
menjadi motivasi untuk mengembangkan 
diri. Karena mereka tidak hanya 
bersandar di pasar yang ada di Palu saja, 
mereka harus keluar. Makanya mereka 
kita dorong harus go digital. Apalagi ada 
momentum covid. Makin sulit mereka 
kalu tidak menjual secara online. Yang ke 
dua, kita juga sudah melihat pasar luar 
negeri juga besar.”

TIDAK HANYA BANK INDONESIA/ 
INSTANSI PEMERINTAHAN SERTA 
SWASTA IKUT MELAKUKAN 
PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK 
USAHA KECIL MENENGAH DI 
WILAYAH TERDAMPAK//

“Pembinaan UKM itu tidak saja dilakukan 
Bank Indonesia. Dinas pasti melakukan 
kemudian beberapa lembaga seperti OJK 
juga melakukan. kemudian Bank dengan 
dana CSR yang kami sebut PKBL itu juga 
melakukan pembinaan. Cuma memang 
model pembinaannya ada yang mirip, ada 
juga berbeda.”

BANTUAN YANG MENGALIR 
KEMUDAIAN DI SALURKAN 
KE USAHA MIKRO KECIL 
MENENGAH DAN WARGA YANG 
MEMBUTUHKAN// DAMPAKNYA 
/ BANYAK USAHA MIKRO KECIL 
MENENGAH YANG BERTUMBUH// 
SALAH SATUNYA GREEN HOUSE 
SINTUWU// USAHA INI MELIBATKAN 

CG : M. ABDUL 
MAJID IKRAM

 

Segmen 2.

Aldrimslit Thalara - Kompas TV Palu
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CG : NANDA 
ADRIANA / 
LURAH.

PARA IBU RUMAH TANGGA YANG 
TINGGAL DI LORONG SITUWU 
KELURAHAN LOLU UTARA// 

JENIS USAHANYA ADALAH 
TANAMAN HIDROPONIK DAN 
TANAMAN ORGANIK// MESKI BARU 
BERJALAN SALAMA ENAM BULAN/ 
USAHA INI BANYAK MEMBANTU 
PARA IBU RUMAH TANGGA DI 
KELOMPOK ITU// NANDA ADRIANA 
LURAH LOLU UTARA YANG 
JUGA INISIATOR PEMBENTUKAN 
KELOMPOK RUMAH HIJAU INI 
MENGATAKAN / AWALNYA BANYAK 
YANG PESISMIS DENGAN KELOMPOK 
RUMAH HIJAU INI// 

“Kami berdiskusi dengan beberapa teman 
komunitas Hidroponik tentang adana 
bantuan dari Bank Indonesia. Mereka 
bertanya apakah Kelurahan Lolu Utara 
bisa menerima ini. Saat itu saya belum 
mengiyakan karena melihat kondisi 
warga karena saya takutnya warga 
tidak siap. Kemudian saya melakukan 
pertemuan dengan warga. Ada yang 
pesimis. Akhirnya akhir tahun 2020, ini 
dilaksanakan ternyata makin kesini ibu-
ibu makin antusias. Apalagi melihat hasil 
tanaman mereka. Selain mendekatkan 
pasar ke dapur,  mendapatkan makanan 
non pestisida, ternyata bisa menambah 
uang belanja mereka. Jadi sampai 
sekarang sudah enam bulan kita tidak di 
suplai dana tetapi kami sudah mandiri. 
Malah rencananya akan ada perluasan 
green house lagi.”

KINI SUDAH ADA LIMA PULUH IBU 

Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 
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RUMAH TANGGA YANG BERGABUNG 
DALAM KELOMPOK INI// MEREKA 
ADALAH PARA PENYINTAS 
BENCANA TAHUN 2018 LALU// 
MEREKA MENGAKU TERBANTU 
DENGAN ADANYA PENDAMPINGAN 
RUMAH HIJAU// 

“Kita yang dari kemarin tidak tahu 
apa-apa setelah adanya Hidroponik dan 
bantuan BI ini kita bisa mempelajari ini 
bertani ala hidroponik. Cuma dukanya 
disaat kita menanam gagal panen 
penyebab hama.”

“Masyarakat disini merasa sangat 
terbantu. Karena selain di Green House 
ini, kita diberi sistem (hidroponik) 
sebanyak 50 orang untuk setiap rumah. 
Jadi ini sangat membantu rumah tangga 
yang ada di masyarakat ini.”

TIDAK MEMILIKI KETERAMPILAN 
DALAM BERTANI/ MEMBUAT 
TANTANGAN PARA IBU RUMAH 
TANGGA INI / UNTUK KEMBALI 
BELAJAR// 

“Walapun mengalami beberapa kali 
kegagalan panen, ibu-ibu di sini tetap 
semangat, mereka terus beproses belajar 
dan belajar karena memang basicnya 
ibu-ibu bukan petani bukan pekebun, jadi 
memang ada up and down yan terjadi 
berulang. Tapi sampai dengan hari ini 
bisa dilihat sendiri kondisinya disini. 
Walau ada beberapa kegagalan kami 
belajar mencari bantuan dari berbagai 
pihak baik akademisi, dari dinas pertanian 
sendiri, kita semuanya setiap minggu 

CG : ALTJE 
WARBUNG /
WARGA

CG : MASÁT AIP / 
WARGA

CG : NANDA 
ADRIANA / 
LURAH.

Aldrimslit Thalara - Kompas TV Palu
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CG : SITI 
MUNIFAH / 
MARKETING

ada pertemuan untuk mendengarkan 
dan mencari solusi dari masalah yang 
dihadapi kelompok tani hidroponik ini.”

UNTUK PEMASARAN KELOMPOK 
USAHA KECIL MENENGAH GREEN 
HOUSE INI MEMANFAATKAN MEDIA 
PESAN SINGKAT WHATSAPP// 
SAYANG / KARENA MASIH BELUM 
BERPENGALAMAN STOK TANAMAN 
YANG DIJUAL MASIH SULIT 
MEMENUHI PESANAN DI PASARAN//

“Kami belajar bagaimana caranya 
kelompok masyarakat ini bisa diterima 
oleh publik. Salah satu yang kami lakukan 
adalah dengan memperkenalkan via 
media saat ini melalui pesan singkat 
Whatsapp. jadi sasarannya costumer 
yang sudah terbiasa dengan produk 
hidroponik.”

“Biasanya posisi tanam itu sama, pada 
saat panen, panennya jadi seragam. 
Jadi kalau dibutuhkan produk tertentu 
biasanya tidak tersedia. Jadi kami 
mengusulkan ke kelompok tani untuk 
membagi waktu tanamnya sehingga dapat 
memenuhi pasar. ”

INI MENJADI LANGKAH MITIGASI 
PARA IBU RUMAH TANGGA PASCA 
BENCANA// DARI BELAJAR BERTANI 
MEREKA DAPAT MEMENUHI 
KEBUTUHAN PANGAN SENDIRI// 
MESKI DIMASA SULIT SELAMA 
PANDEMI COVID 19/ KEBUTUHAN 
PANGAN MEREKA MASIH TETAP 
TERPENUHI// 

Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 
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“Jadi kita belajar juga dan merupakan 
mitigasi bencana yang dilakukan oleh 
warga. Karena ketika tahun 2018 kemarin 
kita banyak mengkonsumsi makanan 
kemasan, akhirnya ada juga yang 
menderita penyakit gatal-gatal. Dengan 
adanya ini, kami berharap ketika ada 
bencana kami sudah siap. Kita tidak lagi 
mengonsumsi makanan kemasan tetapi 
sudah siap dengan makanan yang ada di 
sekitar rumah sendiri.”

CERITA LAIN BERADA DI KABUPATEN 
SIGI//  PASCA BENCANA LALU/ 
IRIGASI KE PERTANIAN DI SEBAGIAN 
KABUPATEN SIGI MENJADI RUSAK// 
AKIBATNYA / PARA PETANI TAK 
BISA BERTANI KARENA LAHANNYA 
KERING TAK ADA ALIRAN AIR DI 
IRIGASI// BANYAK DARI MEREKA 
MEMILIH PINDAH ATAU PULANG 
KE KAMPUNG HALAMANNYA 
AGAR TETAP BERTAHAN HIDUP// 
ADA PULA YANG MENGUNGSI DAN 
KEMBALI KETIKA MENGETAHUI 
TELAH ADA BANTUAN AIR UNTUK 
LAHAN PERTANIANNYA// 

SEPERTI BAENAL / PETANI ASAL 
KOTA RINDAU KECAMATAN DOLO 
KABUPATEN SIGI / MEGAKU SEMPAT 
MENGUNGSI KETIKA IRIGASI TAK 
BERFUNGSI // SATU TAHUN BAENAL 
TAK BERTANI // KINI DENGAN 
BANTUAN AIR DARI SUMUR BOR 
/ BAENAL DAN BEBERAPA REKAN 
DALAM KELOMPOK TANINYA 
KEMBALI MENGOLAH LAHANNYA//

CG : NANDA 
ADRIANA / 
LURAH.

Segmen 3.

Aldrimslit Thalara - Kompas TV Palu
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CG  : BAENAL 
MUSTOFA / 
PETANI

CG  : BAENAL 
MUSTOFA / 
PETANI

SAAT INI TANAMAN YANG DITANAM 
ADALAH BAWANG MERAH / 
TOMAT DAN BEBEAPA TANAMAN 
HORTIKULURAL LAINNYA//  YANG 
TAK MEMBUTUHKAN BANYAK AIR// 

“Ada yang pulang kampung tidak 
kembali. Ada yang mengungsi kemudian 
kembali termasuk saya. Saya satu tahun 
tidak menanam karena tidak ada air.”

“Sebelumnya itu disini kering total tidak 
ada air jadi yang tumbuh cuma rumput. 
Karena kita tidak berlarut menunggu 
keadaan yang seperti itu, jadi kita berpikir 
bagaimana supaya bisa menanam. Jadi 
awalnya itu berswadaya buat sumur, 
tetapi untuk sumur dangkal ini kurang 
memadai. “

BAENAL DAN KELOMPOKNYA 
KINI TELAH MERASAKAN HASIL 
PANENNYA// PERTANIAN 
DIANGGAP SALAH SATU 
PENOPANG PANGAN DI SULAWESI 
TENGAH// OLEHNYA / BANYAK 
BANTUAN DILAKUKAN DISEKTOR 
PERTANIAN// 

“Sebelum bencana khususnya seperti 
bawang ini,waktu belum ada (bantuan) 
air, satu hektarnya enam sampai tujuh ton. 
Tetap setelah ada bantuan, alhamdulilah, 
kita mencapai delapan sampai Sembilan 
bahkan sampai saat ini, bisa sampai 
sepuluh atau dual belas.”

BICARA SOAL BAWANG / KOTA PALU 
MEMILIKI BUAH TANGAN KHAS 

Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 
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BAWANG GORENG DENGAN RASA 
YANG GURIH DAN AROMA YANG 
KHAS// 

NAMUN PASCA BENCANA PADA 
28 SEPTEMBER LALU / PARA 
PENGUSAHA BAWANG GORENG / 
IKUT KESULITAN MENDAPATKAN 
BAHAN BAKU KARENA BANYAK 
PETANI BAWANG YANG TAK BISA 
MENANAM//

SEPERTI YANG DIRASAKAN LINDA 
/ PENGUSAHA BAWANG GORENG 
DI KOTA PALU// BEBERAPA 
KARYAWANNYA PUN BANYAK 
YANG BERHENTI ATAU MENGUNGSI 
AKIBAT TAKUT BENCANA GEMPA 
BUMI DI KOTA PALU//

BUTUH WAKTU BEBERAPA BULAN 
UNTUK USAHANYA PULIH 
KEMBALI//

“Lama baru ada bawang kembali. Tapi 
kebetulan saat itu saya masih ada stok 
untuk beberapa hari. Setelah habis stok 
jadi agak susah karena kebun banyak 
yang rusak. Jadi untuk sementara itu kita 
tidak menjual bawang goreng. Jadi hanya 
menjual ada bahan bakunya.”

“Kita renovasi outlet kita karena 
berantakan. Meja ada yang curi, kaca 
pecah semua. Jadi untuk memulai kembali 
kita harus butuh waktu dan biaya. 
Menjual kembali disitu setelah enam 
bulan lebih.”

CG : LINDA / 
PENGUSAHA 
BAWANG 
GORENG

Aldrimslit Thalara - Kompas TV Palu
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MENJADI BUAH TANGAN KHAS 
KOTA PALU / BAWANG GORENG 
PALING DICARI OLEH RELAWAN 
YANG DATANG KE KOTA PALU SAAT 
ITU// TINGGINYA PERMINTAAN 
PUN MENJADI MOTIVASI LINDA DAN 
KELOMPOKNYA UNTUK BERUSAHA 
BUKA KEMBALI //

TRAUMA BERKEPANJANGAN DAN 
RASA TAKUT PASCA BENCANA  
MEMBUAT USAHANYA SEMPAT TAK 
BERKEMBANG// HAL PERTAMA 
YANG LINDA LAKUKAN ADALAH 
MENGOBATI MENTALNYA DAN 
MEMBANTU REKANNYA YANG JUGA 
PENYINTAS BENCANA//

“Yang saya lihat itu yang harus kita 
siapkan adalah mental, karena kita 
hidup di atas (lempengan) Palukoro. 
Biar bagaimana fisik kuat tapi mental 
tidak, itu akan susah. Lalu sempat kami 
diberi trauma healing, banyak sekali yang 
menangis waktu itu karena teman-tema 
saya ada di palu nomoni.”

SELAIN LINDA YANG BERGERAK DI 
BIDANG USAHA BAWANG GORENG 
/ ADA PULA NIRMALA LARENGI// 
IBU RUMAH TANGGA INI MEMILIKI 
USAHA KULINER TEH KELOR//

PRODUKNYA TELAH MENDAPAT 
LEGALITAS DARI LABORATORIUM 
KESEHATAN DAN MEMILIKI LABEL 

 

CG : LINDA / 
PENGUSAHA 
BAWANG 
GORENG

Segmen 4.

Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 
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HALAL// SEBELUM BENCANA / 
PRODUKNYA TELAH MENDAPAT 
PESANAN SAMPAI KELUAR KOTA 
PALU//

KULINER KELOR SENDIRI /  BAGI 
MASYARAKAT DI KOTA PALU / SIGI 
DAN DONGGALA SERING DIJADIKAN 
MASAKAN SAYUR// DI TANGAN 
NIRMALA / KELOR DIBUAT MENJADI 
BAHAN BAKU MINUMAN DENGAN 
KHASIATNYA BAGI TUBUH//

KEKUATAN GEMPA PADA 28 
SEPTEMBER 2018 LALU MEMBUAT 
RUMAHNYA RUSAK// BANYAK 
PERALATAN PRODUKSINYA 
IKUT RUSAK KARENA JATUH 
DAN TERTIMPA RERUNTUHAN// 
NIRMALA DAN KELUARGA PUN 
HARUS MENGUNGSI DI TENDA 
PENGUNGSIAN DAN SEMPAT 
TINGGAL DI HUNIAN SEMENTARA// 
DENGAN KETERBATASAN / 
NIRMALA TETAP BERPRODUKSI 
DENGAN DIBANTU KELUARAGA DAN 
TETANGGANYA SAAT ITU//

“Setelah berjalannya ini usaha kurang 
lebih dua tahun Sulawesi Tengah secara 
umum dann khususnya kami di Desa 
Mpanau di Kecamatan Biromaru ini 
tejadi bencana yang merugikan banyak 
harta. Tapi saya tidak putus asa waktu 
itu. Rumah produksi saya rusak, 
sehingga kami pindah menempati tempat 
pengungsian. produksi saya tetap jalan 
walau dengan cara manual.”

CG : NIRMALA 
LARENGI / 
PENGUSAHA THE 
KELOR

Aldrimslit Thalara - Kompas TV Palu
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KARENA SUDAH MENJADI 
PENOPANG KEHIDUPANNYA PASCA 
BENCANA / NIRMALA TETAP 
MEMPERTAHANKAN USAHANYA 
DAN AKAN DIKEMBANGKAN//

PENJUALAN DENGAN SYSTEM 
DIGITAL SUDAH MULAI DILAKUKAN 
UNTUK MENJANGKAU PASAR DI 
LUAR KOTA PALU//

SECARA UMUM/ SISTEM PEMASARAN 
DIGITAL INI MENJADI KETERAMPILAN 
YANG HARUS DIPUNYAI SETIAP 
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH// 

“Jadi dari sisi pemasaran tadi go digital, 
mendorong mereka tidak hanya bermain 
di penjualan konvensional. Jualan di 
pinggir jalan menyewa took-toko. Mereka 
bisa langsung masuk ke market place 
atau media social yang ada. Dan itu 
cukup bagus peluangnya. Yang kedua, 
system pembayarannya itu karena covid 
ini juga , mekanisme belanja tidak harus 
menggunakan uang tunai.”

DENGAN SISTEM DIGITAL PUN 
WILAYAH PEMASARANNYA MENJADI 
TIDAK TERBATAS DI SATU DAERAH// 
SEPERTI YANG DILAKUKAN OLEH 
PARA PENGUSAHA / DAN PETANI DI 
KOTA PALU DAN KABUPATEN SIGI//

LANGKAH ITU PUN MENJADI 
MITIGASI KRISIS EKONOMI PASCA 
BENCANA PADA 28 SEPTEMBER 2018 
SILAM//

Karya Telah Tayang di YouTube KompasTV Palu, 28 Juni 2021

Mitigasi Krisis Ekonomi Pasca Bencana 
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Andini Ristyaningrum   
Bisnis Indonesia

Lahir di Makassar, 10 Juli 1991. Lulusan Pendidikan Bahasa 
Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 
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Terima kasih telah memberi kesempatan mengikuti program 
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Kantor Bank Sulselbar - Istimewa

Keberanian BPD Gebrak 
Stigma Ketinggalan Zaman

Jemarinya sibuk memainkan ponsel di genggamannya. Sesekali 
ia membuka lembar catatan di hadapannya. Chaerani, mengaku 
sangat terbantu dengan perkembangan teknologi saat ini. 
Berbagai aktivitas bisa dengan mudah ia kerjakan melalui gawai. 
Tak hanya kemudahan pada akses informasi yang bisa dirasakan, 
tetapi juga pada akses keuangan. Wanita berusia 31 tahun itu, 
tengah melakukan transaksi keuangan melalui ponsel pintar 
miliknya. Bertransaksi keuangan dengan menggunakan ponsel 
saat ini memang makin digemari masyarakat.

Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), volume 
transaksi melalui digital banking atau layanan bank digital selama 

Andini Ristyaningrum - Bisnis Indonesia
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Keberanian BPD Gebrak Stigma Ketinggalan Zaman

satu tahun terakhir, meningkat hingga 41,53%. Peningkatan 
aktivitas itu juga dipicu oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang 
mulai ada sejak awal 2020 lalu.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan 
yang dituntut harus mengimbangi dengan menghadirkan 
beragam inovasi teranyar. Sejumlah bank plat merah mulai 
menunjukkan akselerasinya. Lalu, bagaimana dengan bank 
daerah yang selama ini kerap kali mendapat stigma ketinggalan 
zaman.

Chaerani yang berprofesi sebagai karyawan swasta mampu 
membantah stigma itu. Sebagai salah satu nasabah bank 
pembangunan daerah (BPD) Sulselbar, Rani sapaan akrabnya 
mengaku hampir tak menemukan kesulitan selama tiga tahun 
menjadi nasabah di bank mitra Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Barat itu.

“Selama ini saya merasa nyaman sebagai nasabah. Layanan 
Bank Sulselbar mudah dijangkau bahkan ketika sedang berada 
di luar Kota Makassar,” ungkap Rani.

Selama masa pandemi pun, Rani mengaku lebih rutin melakukan 
transaksi melalui Sulselbar Mobile. Aplikasi yang dirancang 
untuk memudahkan para nasabah. Dari 747.001 nasabah 
aktif Bank Sulselbar, tercatat sudah lebih dari 100 ribu yang 
mengunduh aplikasi tersebut melalui layanan playstore.

“Aplikasi itu sangat memudahkan saya. Termasuk ketika ingin 
transfer uang, membayar tagihan listrik juga air,” kata Rani.
BPD Meniti Jalan Digitalisasi

Tak sampai di situ, Direktur Opersional dan TI Bank Sulselbar 
Irmayanti Sutan mengatakan, butuh persiapan matang dan 
sumber daya yang memadai bagi pihaknya untuk terus memacu 
layanan digital. Transformasi Bank Sulselbar menjadi bank 
digital bukan berarti tanpa hambatan.

Sebelum diterapkan, digitalisasi layanan Bank Sulselbar harus 
melalui berbagai kajian terhadap pasar yang masih enggan 
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memanfaatkan produk Bank Sulselbar lantaran terbentur pada 
persoalan layanan digital.

Era digital, menjadi acuan perseroan untuk memudahkan 
nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan kapan saja 
dan di mana saja. Dari sisi keiapan infrastruktur, digitalisasi 
layanan Bank Sulselbar sudah dipersiapkan sejak 2016 silam.

Namun, butuh waktu dua tahun untuk mematangkan digitalisasi 
layanan itu hingga izin dari OJK baru bisa didapatkan pada Juli 
2018. Kemudian menyusul dikeluarkannya izin dari regulator 
sistem pembayaran yakni Bank Indonesia pada September 2018.  
Jadi, secara efektif, layanan tersebut mulai diaktifkan pada 
Oktober 2018.

Irmayanti enggan menyebut besaran modal yang sudah 
dikeluarkan perseroan dalam pembelian teknologi. Tetapi, 
Irmayanti meyakini Bank Sulselbar sudah cukup percaya diri 
dan mumpuni dalam memenuhi kebutuhan itu.

“Sebagai BPD buku dua, kami sudah memperhitungkan itu. 
Tentunya sesuai dengan ukuran bank kami. Artinya untuk 
perbaikan infrastruktur kami memang sudah konsen di tiga 
tahun terakhir,” jelas Irmayanti.

Reza (kanan) nasabah pertama tabungan haji menyetorkan uangnya kepada kasir di Bank Sulselbar 
Syariah di Makassar, Sulaweai Selatan, Jumat (6/11). Bank Sulselbar Syariah kini membuka tabungan 
khusus ibadah Haji dengan menargetkan 1000 nasabah.

Andini Ristyaningrum - Bisnis Indonesia
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Menurutnya, digitalisasi perbankan mampu memberi kontribusi 
besar pada kinerja perseroan. Kata Irma, sejak dikembangkan 
pada 2018 lalu, kinerja Bank Sulselbar terus mengalami progres 
yang ataktif. 

Irma merincikan, pada 2018, aset Bank Suselbar tercatat sebesar 
Rp20,83 triliun. Angka tersebut  bertumbuh pada 2019 sebesar 
14,41%  dengan catatan aset sebesar Rp23,54 triliun. Nilai aset 
bank yang mulai berdiri sejak 13 Januari 1961 ini, sebesar Rp24,83 
triliun atau tumbuh 5,48%.

“Secara pertumbuhan kita selalu menunjukkan pertumbuhan 
dobel digit. Jadi, digitalisasi ini tidak hanya berdampak pada profit 
langsung. Tetapi juga berkelanjutan untuk mempertahankan 
eksisting nasabah, dan meningkatkan penetrasi pasarnya,” 
terang Irmayanti.

Selama masa pandemi, transaksi digital Bank Sulselbar juga 
mencatatkan peningkatan di atas 50%. Hal itu berarti, nasabah 
Bank Sulselbar lebih menggemari transaksi melalui layanan 
digital, daripada harus berkunjung langsung  ke bank.

Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar Irmayanti Sultan (kanan), didampingi Pimpinan 
Departemen Hukum dan Kesekretariatan Group Corporate Secretary Syahul Upe (kiri), memberikan 
keterangan kepada wartawan terkait produk Quick Response Indonesia Standar (QRIS) di Makassar, 
Sulawesi Selatan, Jumat (9/4/2021). Hingga saat ini Bank Sulselbar telah bekerjasama dengan 1200 
merchant dengan jumlah transaksi 7125 dengan nominal Rp600 juta - Bisnis/Paulus Tandi Bone

Keberanian BPD Gebrak Stigma Ketinggalan Zaman
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Peningkatan layanan digital itu juga didukung dengan adanya 
pembatasan layanan operasional yang berlaku dari Senin hingga 
Jumat dengan rentang waktu pukul 09.00 sampai 14.00 Wita. 
Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa 
bulan ke depan. 

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan nasabah melalui 
layanan digital. Termasuk dalam meningkatkan layanan dalam 
tata kelola dana pemerintah daerah di Sulselbar yang notabene 
merupakan pemilik saham terbesar.

Dijelaskan Irmayanti, pihaknya telah menyiapkan sumber 
daya manusia (SDM) dan orang-orang berbakat di bidangnya. 
Terutama dalam menghadirkan produk-produk, dan fitur 
digital pada layanan Sulselbar Mobile. Adapun, sejumlah fitur 
unggulan selain transaksi perbankan, yaitu layanan Quick 
Response Indonesia Standard atau QRIS, pembayaran PBB, 
PDAM, Samsat, elektronifikasi pendapatan daerah, top up 
dompet digital OVO, dan beberapa fitur lainnya.

Kehadiran produk digital itu dinilai mendapat respon yang baik 
dari nasabah. Hal itu terlihat dari adanya peningkatan transaksi 
perbankan atau fee based income yang cukup besar. Di mana 
pendapatan itu juga berkontribusi pada laba perusahaan.

Selama tiga tahun terakhir, laba perusahaan menunjukkan 
pertumbuhan positif. Tercatat pada 2018, laba bersih dari Bank 
Sulselbar sebesar Rp605,12 miliar. Laba mengalami pertumbuhan 
sebesar 1,81% menjadi Rp616 miliar pada 2019. Lalu, pada 2020 
laba perusahaan tercatat sebesar Rp620,93 miliar atau tumbuh 
sebesar 0,69% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dalam memaksimalkan jangkauan layanan kami, pada tahun 
ini secara resmi Bank Sulselbar juga sudah  menjadi bank 
pelaksana sistem pembayaran melalui QRIS,” ungkap Irmayanti.

Bank Sulselbar telah bekerjasama dengan 1.200 merchant 
(pedagang) untuk penerapan sistem pembayaran tersebut. 
Di mana 333 di antaranya merupakan merchant ETP atau 
elektronifikasi transaksi pemda. Menurut data yang ada, hingga 

Andini Ristyaningrum - Bisnis Indonesia
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Maret 2020, sektor UMKM menjadi sektor yang paling  banyak  
berkontribusi pada penggunaan QRIS yakni sebesar 62,3%.

Rencana perluasan sistem pembayaran digital ini juga akan 
dilakukan hingga ke daerah pelosok. Hanya, ada kendala yang 
mesti lebih dulu ditangani yakni ketersediaan jaringan internet. 
Namun, Irmayanti mengatakan, dalam mengatasi permasalahan 
ini, Bank Indonesia siap memediasi dengan pemerintah untuk 
menghadirkan jaringan internet yang memadai.

Keseriusan Bank Sulselbar dalam pengembangan layanan bank 
digital berpotensi membawanya menjadi pemimpin. Tak hanya 
dalam kategori BPD, tetapi dalam kategori bank secara umum. 
Direktur Advesory dan Pengembangan Bank Indonesia (BI) 
Kantor Perwakilan Sulsel, Endang Kurnia mengatakan BI terus 
mendorong Bank Sulselbar untuk merambah pasar digital.

“Digitalisasi perbankan yang dilakukan Bank Sulsebar ini 
memberi kontribusi pada peningkatan literasi keuangan digital. 
Apalagi, basis nasabahnya sudah besar,” kata Endang.

Dengan rencana bisnis yang matang dan menunjang, Bank 
Sulselbar dinilai mampu menguasai pasar layanan bank digital 
di wilayah Sulawesi Selatan. Karenanya, rencana tersebut harus 
digarap secara profesional dan agresif. Menurut Endang, dari 
sisi teknologi Bank Sulselbar dipercaya mampu mengatasinya. 

Dari sisi kinerja pada layanan bank digital, dibandingkan dengan 
salah himpunan bank milik negara (Himabara), kinerja layanan 
digital Bank Sulselbar termasuk cukup prima. PT BNI (Persero) 
misalnya, khusus BNI Wilayah 07 Makassar, kinerja transaksi 
digital tumbuh 47% sepanjang  2020 hingga 2021. Di mana Bank 
Sulselbar mampu tumbuh di angka 50% sepanjang periode saat 
tahun terakhir.

Olehnya itu, untuk terus melakukan  pengembangan layanan 
bank digital, Bank Sulselbar mesti mempertahankan penguatan  
SDM yang tepat. Di mana SDM yang dibutuhkan harus memiliki 
keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan 
layanan bank digital. Apalagi, untuk menghadirkan produk-

Keberanian BPD Gebrak Stigma Ketinggalan Zaman
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produk digital yang mampu menjangkau semua kalangan.

Rahmadhani (43) seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov 
Sulsel juga mengaku menikmati kemudahan dari layanan 
digital Bank Sulselbar. Selama menggunakan Sulselbar Mobile, 
intensitas mengunjungi bank menjadi lebih berkurang.

“Saya tidak perlu lagi repot bawa uang tunai. Semuanya sudah 
bisa saya dapatkan dari Sulselbar Mobile,” ungkap Rahmadhani.
Ibu dua anak ini mengaku dimudahkan dalam berbagai proses 
pembayaran, termasuk untuk pembayaran uang sekolah. Ia 
menyebut, tak perlu mengantre lama di bank untuk melakukan 
transaksi. Tak ada kesulitan bagi Rahmadhani dalam beradaptasi 
dengan layanan bank digital tersebut. Menurut Dhani sapaan 
karib Rahmadhani, fitur-fitur pada aplikasi tersebut tidak sulit 
untuk dipelajari untuk orang seusianya. 

Pada lain sisi, perkembangan teknologi tampaknha tidak 
selalu bisa diterima dengan tangan terbuka. Nyatanya, layanan 
bank digital belum bisa dinikmati oleh semua usia. Djawiah 
Baharuddin misalnya, seorang pensiunan guru SMP ini mengaku 
kesulitan mengoperasikan ponsel android miliknya.

“Kalau pakai handphone saya agak kurang paham. Pernah 
dibantu oleh anak saya, tapi kan mereka tidak selalu bisa ada 
kalau saya mau transaksi,” kata Djawiah.

Wanita berusia 63 tahun ini mengaku lebih senang melakukan 
transaksi keuangan dengan langsung mengunjungi bank. 
Bertemu angsung dengan teller, kata dia membuatnya merasa 
lebh mudah melakukan transaksi keuangan. 

Inovasi adalah Kunci

Pengembangan layanan bank digital bagi bank pembangunan 
daerah menurut Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas 
Iswanto Anwar sudah menjadi keharusan. Jika tidak, maka label 
ketinggalan zaman masih akan terus melekat. Hal itu berpotensi 
membuat BPD akan kehilangan nasabahnya.

Andini Ristyaningrum - Bisnis Indonesia
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“Kalau nasabah dalam lingkup pemerintahan sudah pasti akan 
tetap ada. Tapi, BPD kan juga harus tetap mempertahankan 
eksistensi nasabah dari non pemerintah atau masyarakat 
umum,” ungkap Anas.

Karena itulah menurut Anas, inovasi menjadi sebuah keniscayaan 
yang harus dipenuhi oleh BPD. Sebab di era teknologi saat ini, 
digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan tapi sebuah keharusan. 
Olehnya itu, kata Anas, Bank Sulselbar diminta lebih jeli melihat 
kebutuhan nasabah.

Meningkatnya tren layanan bank digital  atau digitalisasi 
perbankan juga menjadi perhatian bagi OJK. Kepala Otoritas 
Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua 
Nurdin Subandi menyatakan transformasi perbankan dari yang 
sebelumnya tradisional menuju digital merupakan penyesuaian 
terhadap perilaku konsumen.

Kata Subandi, bagi bank yang tidak ingin melakukan 
penyesuaian ke layanan digital makan akan ditinggalkan 
nasabah, sebab untuk saat ini banyak nasabah yang merasa lebih 
nyaman  bertransaksi melalui gadget daripada harus datang ke 
kantor cabang.

“Utamanya di masa pandemi seperti ini yang mau tidak mau 
memaksa kita untuk membatasi interaksi langsung dengan 
orang lain,” ungkap Subandi.

Regulasi terkait digitalisasi perbankan sendiri sudah diterbitank 
oleh OJK yaitu melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 
tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank 
umum.  Melalui peraturan tersebut OJK sebagai regulator 
juga mendorong bank untuk berinovasi dalam menggunakan 
teknologi secara bertanggung jawab.

Karya Telah Tayang di Bisnis.com, 5 Juli 2021

Keberanian BPD Gebrak Stigma Ketinggalan Zaman
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Fandri Mamonto   
Torangpeberita.com

Lahir di Inobonto, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, 24 
Februari 1992, sehari-hari sebagai wartawan Torangpeberita.
com (Zonautara network) dan melakukan liputan di Bolaang 
Mongondow Utara (Bolmut). Lulusan jurusan Sosiologi, 
Universitas Negeri Gorontalo.

Saya banyak belajar dan senang bisa mengikuti kelas Banking 
Journalism Academy (BJA) tahun 2021 atau yang ke 8. 
Walaupun digelar secara virtual pengalaman yang didapat 
banyak hal baru. Terutama mengenai isu ekonomi dan 
perbankan. Ilmu yang pemateri berikan dan para mentor 
menambah pengetahuan tentang perbankan.

Walaupun sederhana liputan laporan akhir ini mendapat 
dukungan dari ibu saya yang telah wafat belum lama ini 
setelah sebelumnya sempat dirawat di puskesmas dan RSUD.

Terima kasih buat kesempatan yang berharga yang diberikan 
kepada saya dalam mengikuti program ini.
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Rumah makan yang berada di pantai wisata Batu Pinagut. (Foto Fandri Mamonto)

Jatuh Bangun Kuliner 
Pantai Batu Pinagut 

Mentari mulai bergerak naik di sisi Timur Pantai wisata 
Batu Pinagut. Deru ombak kencang terdengar. Desir angin 
menjatuhkan dedaunan pada pohon sekitar pantai. 

Sejak pagi, beragam aktivitas terlihat di pantai wisata Batu 
Pinagut. Perahu nelayan lalu-lalang di wilayah pantai. Ada 
sedang baru akan melaut, ada pula yang akan merapat menuju 
tambatan. 

Kesibukan juga tampak di rumah-rumah makan. Para pemilik 
sibuk bersiap menunggu tamu berdatangan. Ahmad Pontoh 
(43) salah satunya. Salah seorang pengusaha rumah makan 

Jatuh Bangun Kuliner Pantai Batu Pinagut
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Batu Pinagut ini hilir mudik memastikan semua urusan beres 
Bersama istri dan tiga karyawannya. Ia juragan sebuah rumah 
makan sederhana berdinding bambu, beratap katu berlantai 
beton dan tanah untuk tempat memasaknya. Menu andalannya 
yang menjadi jawara pada lidah pelanggan diantaranya Stik 
pisang goreng Goroho yang digoreng, Mie Ceplok dan ditemani 
minuman dingin sebagai pelengkap. 
*

Hari masih pagi, namun wisatawan lokal mulai memadati Pantai 
Batu Pinagut.

Ahmad sesekali memegang ponselnya sambil menyeruput kopi. 
Pria ini tampak santai dengan setelan T-Shirt dan celana pendek. 
Ia berbagi cerita bagaimana kondisi jungkir balik saat Bolaang 
Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara (Sulut) dilanda 
pandemi selama lebih setahun.

“Pendapatannya turun sampai 75 persen” katanya. 

Penurunan omset dan pendapatan ini membuat banyak 
karyawannya harus mengundurkan diri. Jika sebelum pandemi 
total karyawan ada 6 orang,  saat pandemi pernah tersisa 1 
orang saja. Pegawai baru diberikan bayaran Rp 50 ribu per hari, 
sementara yang lebih lama Rp 100 ribu. 

Rumah makan milik Ahmad Pontoh. (Foto Fandri Mamonto)

Fandri Mamonto - Torangpeberita.com



57Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Jatuh Bangun Kuliner Pantai Batu Pinagut

Saat kondisi normal, bisa terjual hingga 15 tandang  Pisang 
Goroho. Sekarang paling hanya 1 tandang saja. Pisang Sepatu, 
ya senasib juga. Biasanya laris manis hingga 10 tandang kini 
hanya 1 tandang. 

Hal yang sama berlaku pada pemesanan air galon yang biasanya 
sehari bisa memesan tujuh galon tapi sejak Covid-19 hanya satu 
galon.

Akibat kondisi ini, buntutnya para petani Pisang Garoho ikut 
menanggung derita. Ahmad sudah punya langganan pemasok. 
Dahulu sekarung Garoho berani ia bayar hingga Rp 130 ribu. 
Sekarang memesan hingga sekarung pun dia tidak berani karena 
takut tidak laku laku akhirnya keburu rusak. 

“Dampak lainnya saat pandemi saya tidak lagi memesan 
pisang goroho lebih banyak karena takut pisang tersebut rusak. 
Biasanya sebelum pandemic satu tandang pisang goroho dijual 
sampai Rp20-30 ribu tapi sejak pandemic tahun lalu bahkan 
harganya hanya mencapai Rp7 ribu. Tapi walaupun harganya 
turun saya tidak berani membelinya,” ucap Ahmad.

Dengan kondisi keuangan terus merosot, sebenarnya solusi 
terampuh adalah meminjam uang dari bank.  Tapi pria ini 
mengaku takut, walau tawaran dari Lembaga kreditur sudah 
banyak berdatangan. Alasannya dengan kondisi ekonomi serba 
tak menentu akibat pandemi, Ahmad dan istri khawatir malah 
tidak bisa membayar cicilan hutang berikut bunga bunganya.  
Bisa makin runyam masalah. Akhirnya mereka pasrah. 
*

Senasib dengan Ahmad Pontoh, pemilik kafe Legend di pantai 
Batu Pinagut Aryo Santoso menuturkan bisnisnya pun terpukul 
selama pandemi. Dengan menurunnya kunjungan ia harus 
berhenti berjualan hampir tiga bulan pada tahun lalu. Setelah 
Hari Raya Lebaran, baru ia berani membuka kembali kafenya. 

Ke depan, Aryo mengaku harus memutar otak bagaimana 
mencipatakan inovasi inovasi untuk tetap bertahan di tengah 
pandemi yang entah sampai kapan akan berlangsung. “Saya 
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berpikir dengan inovasi ini diharapkan pengunjung akan datang 
apalagi dengan kebijakan new normal. Sehingga konsep yang 
saya tawarkan mengusung kawula muda.”.

Salah satu strategi yang dijalankannya adalah menyediakan 
hiburan musik akustik supaya suasana makin asik. Menu 
makanan pun diragamkan termasuk dengan menambah 
masakan rahan dan dada ikan tuna, juga lobster.

“Segi pelayanan juga kami tingkatkan, sekaligus melayani pesan 
online. Jadi pelanggan juga bisa memesan online,” ujarnya.

Sekertaris Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Bolmut Sam 
Tampusu mengatakan sejak pandemic, muncul usaha kuliner di 
kawasan pantai Batu Pinagut menurun drastis

“Pendapatan mereka harus kita pertahankan, akan tetapi  harus 
tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah 
dengan menerapkan kebersihan, kesehatan, keamanan dan 
kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Kiranya empat hal diatas tadi dapat diterapkan oleh pelaku 
usaha agar pengunjung tidak khawatir dan takut lagi untu 
datang berkunjung.

 Beragam inovasi dalam menarik kunjungan wisatawan. (Foto Fandri Mamonto)

Fandri Mamonto - Torangpeberita.com
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Selain menerapkan Protokol Kesehatan, para pengusaha 
harus giat menemukan inovasi baru. Misalnya inovasi dengan 
melakukan Pesan Antar agar usaha bisa jalan terus dan tidak 
gulung tikar.

Kepala dinas pariwisata Bolmut Noval Djarumia mengakui jika 
memang pandemic ini berdampak di sektor pariwisata Bolmut. 
Termasuk pelaku usaha kuliner. Akan tetapi awal tahun 2021 
kembali relatif stabil.

Pihaknya saat ini mulai menyiapkan terobosan dalam 
memulihkan sektor ekonomi di tengah pandemi. Salah satunya 
dengan menggelar Festival Budaya dan Minum Kopi di Pantai 
Batu Pinagut yang akan bekerjasama dengan berbagai pihak.

Selain itu pihaknya juga telah menggelar beberapa kegiatan 
misalnya zumba dan pameran ekonomi kreatif. Ia berharap 
gagasan baru akan terus bermunculan dari para pedagang, 
termasuk melebarkan jejaring usaha. 

Jatuh Bangun Kuliner Pantai Batu Pinagut
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“Jejaring ini tentunya termasuk perbankan yang ada di Bolmut, 
keterlibatan perbankan sangat dibutuhkan dalam mendukung 
pemulihan ekonomi di pantai Batu Pinagut,” jelasnya.

Sementara itu Deputi Branch Manager Bank Sulutgo cabang 
Boroko, Hesky Tuwo mengatakan memang saat ini ada 
penurunan suku buku pinjaman yang merupakan kebijakan 
dari pemerintah pusat. Program ini untuk menggerakan  atau 
merangsang perekonomian usaha masyarakat.

Ia menambahkan walaupun demikian dirinya melihat pelaku 
usaha masih melihat-lihat peluang bisnis. 

“Yang dimaksud adalah bagaimana daya beli masyarakat 
apakah sudah baik atau belum. Jika daya beli masyarakat baik 
tentu meningkatnya pelaku usaha melakukan peminjaman tapi 
jika belum tentu belum akan melakukan peminjaman,” jelasnya.

Walaupun suku bunga pinjaman rendah tetapi daya beli 
masyarakat kurang hal itu juga berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi. Menurutnya, keterlibatan dari semua pihak juga 
sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fandri Mamonto - Torangpeberita.com
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Sementara itu ditanya bagaimana dengan peran Bank Sulutgo 
dalam mendukung pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha di 
pantai Batu Pinagut, dirinya menyampaikan pihak perbankan 
tentu selalu berkerjasama dengan pemerintah, terlebih sebagai 
bank daerah.

Terkait KUR bagi pelaku UMKM  Bank Sulutgo kata dia tetap 
menyediakan kebutuhan kredit. Akan tetapi walaupun di tengah 
pandemi seperti ini tetap ketat dalam penyalurannya.
Berdasarakan kebijakan pemerintah pusat dalam penyaluran 
KUR tentu pihaknya masih melihat pada Sistem Informasi 
Kredit Program (SIKP) bagi warga yang ingin mendapat KUR. 
Selanjutnya setelah melewati SIKP diperiksa lagi Sistem Layanan 
Informasi Keuangan (SLIK).

Karya Telah Tayang di Torangpeberita.com, 29 Juni 2021

Peran perbankan terutama Bank Sulutgo sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19. (Foto Fandri 
Mamonto)

Jatuh Bangun Kuliner Pantai Batu Pinagut
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Feny Maulia Agustin    
IDN Times Sumsel

Ilmu tidak hanya didapat dari pendidikan formal. 
Terimakasih program BJA 2021 yang sudah memberikan 
tambahan informasi.  Semoga semua wawasan baru 
memberikan dampak positif dan menjadi bekal ilmu ekonomi 
berkelanjutan yang bermanfaat untuk banyak orang.
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Program KUR Bank Sumsel 
Babel Syariah Bantu 
UMKM Naik Kelas

Kisah sukses pelaku usaha di Palembang manfaatkan KUR

Palembang, IDN Times - Tiada usaha yang mengkhianati hasil 
dan tak ada pekerjaan tanpa rasa lelah. Begitu kata Ulin, seorang 
pengrajin asal Palembang. Sejak lulus dari Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) di Jawa Timur, dirinya merantau ke Bumi 
Sriwijaya dan memulai bisnis.

Butuh waktu tahunan hingga dirinya memiliki gudang 
sederhana di Jalan Residen Abdul Rozak, Lorong Pagar 
Gunung. Ia memulai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
sebagai pengrajin aksesori khas Kota Pempek. Ulin mengawali 
perjalanan usaha dengan bantuan Kredit Usaha Rakyat dari 
Bank Sumsel Babel (KUR BSB).

“Hasil karya tahun 2015 berupa gantungan kunci berbentuk 
buah-buahan. Selanjutnya, dari hanya minta (bahan mentah), 
akhirnya saya beli kayu-kayu dari depot pintu yang berasal 
dari pohon durian untuk buat miniatur. Pertamanya gantungan 
kunci itu saya jual di toko-toko, ternyata laku dan mulai melihat 
pasar,” kata dia kepada IDN Times, Kamis (24/6/2021).

1. Pengrajin di Palembang berhasil jadi motivator berkat 
program KUR

Ulin mempunyai gudang kerajinan pembuatan aksesori berupa 
miniatur Jembatan Ampera. Kini, hasil karyanya sudah dikenal 
hingga Pulau Jawa, Kepulauan Bangka Belitung, dan daerah 
paling jauh di wilayah Timur seperti Sulawesi dan Kepulauan 
Nusa Tenggara.

Program KUR Bank Sumsel Babel Syariah Bantu UMKM Naik Kelas
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“Awalnya bingung punya keahlian tapi tidak ada modal. Saya 
ditawari untuk mengembangkan usaha dengan meminjam 
kredit di perbankan. Cuma karena takut bunga besar, saya 
sempat tak berminat,” kata dia.

Karena sering berkonsultasi dengan beberapa anggota asosiasi 
UMKM di Palembang, Ulin yakin dan akhirnya meminjam kredit 
perbankan. Ia mengajukan peminjaman di perbankan daerah. 
Selain perbankan daerah lebih mudah dalam persyaratan, 
keputusan mengambil kredit di BSB karena usulan sang rekan.

“Ada teman yang ambil KUR di BSB. Lihat perkembangan bisnis 
dia berjalan, saya ikut dan banyak tanya sekalian pengajuan 
KUR juga. Awalnya disuruh buat rekening, saya pilih yang 
syariah karena akad dan bunga lebih rendah. Saya ajukan Rp8 
juta modal pertama,” ungkapnya.

Usaha yang Ulin jalankan perlahan berkembang. Bahkan berkat 
bantuan KUR dari BSB, dirinya kini rutin memberi pelatihan 

Ulinnuha Pengrajin kayu miniatur Jembatan Ampera Mellin Gallery Palembang (IDN Times/Feny 
Maulia Agustin

Feny Maulia Agustin - IDN Times Sumsel
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Program KUR Bank Sumsel Babel Syariah Bantu UMKM Naik Kelas

bagi UMKM lain yang ingin memulai bisnis dengan modal 
perbankan.

“Kadang diundang untuk memotivasi teman-teman yang baru 
mau mulai usaha,” timpal dia.

2. KUR Syariah di BSB bantu pengembangan usaha kuliner di 
Palembang

Tidak saja Ulin, pelaku usaha lain yang juga memanfaatkan 
program KUR BSB syariah adalah warga di Kampung Pandai 
13 Ulu Palembang. Mayoritas masyarakat di kampung tersebut 
berdagang kuliner dan memanfaatkan program kredit untuk 
usaha.

Tenar dengan sebutan Kampung Pandai 13 Ulu, sebenarnya 
tempat itu adalah lokasi pelestari kue bingen atau kue tempo 
dulu. Berada di Lorong Waspada dan Jalan KH Azhari Kecamatan 
Seberang Ulu II, kebanyakan penjual kue bingen ini merupakan 
sepuh yang masih memiliki garis keturunan keluarga.

Kisah Nenek Bersaudara di 13 Ulu, Lestarikan Kue Bingen Khas Palembang (IDN Times/Feny Maulia 
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“Ada nenek-nenek yang buat kue bingen dari resep keluarga 
turun menurun dan melestarikannya. Uniknya, bagi yang mau 
beli harus langsung ke lokasi untuk jalin silaturahmi, ada dua 
rumah yang jual kue bingen ini,” ujar inisiator Kampung Pandai 
13 Ulu, Najma.

Kampung Pandai bisa dikatakan sebagai simbol budaya di 
Palembang karena melestarikan makanan asli Bumi Sriwijaya. 
Perbankan turut mendukung pengembangan Kampung Pandai 
13 ulu dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Karena minat pengajuan KUR warga di sini lumayan, pihak 
BSB pernah berkunjung dan melihat lokasi serta potensi 
pengembangan usaha. Menurut mereka di sini bisa jadi wisata 
kuliner, sehingga BSB juga mendanai fasilitas kampung di sini. 
Salah satunya pintu gerbang dan dukungan peralatan masak,” 
tambah dia.

3. Bank Sumsel Babel salurkan total KUR senilai Rp550 miliar

Direktur Utama BSB Achmad Syamsudin (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Feny Maulia Agustin - IDN Times Sumsel
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Berdasarkan data yang diterima IDN Times, program KUR 
di BSB tahun 2021 mencapai Rp550 miliar dengan kenaikan 
penyaluran bagi nasabah dari tahun sebelumnya senilai Rp350 
miliar pada 2021. Jumlah itu merupakan penyaluran KUR dari 
BSB syariah dan BSB konvensional.

“Dengan persentase 30 persen dari Rp550 miliar adalah KUR 
syariah, dan sisanya konvensional dengan penyaluran KUR 
menyeluruh masih proses on target dengan serapan sementara 
Rp300 miliar, dan Rp50 miliar terserap oleh nasabah untuk KUR 
syariah,” ujar Direktur Utama BSB, Achmad Syamsudin.

Ia mengatakan, pihaknya turut mendukung pengembangan 
UMKM di Palembang dengan mendorong penjualan produk 
ke luar negeri. Sejauh ini, BSB telah berkoordinasi bersama 
Pemerintah Kota (Pemkot) untuk ekspor kuliner daerah ke 
Australia.

“Pembinaan UMKM kuliner kita harus tumbuh berjangka 
panjang dan berkelanjutan. Berdasarkan seleksi sementara, 
produk paling potensial adalah kerupuk dan kemplang,” timpal 
dia.

Kendati penyaluran KUR syariah masih minim dibandingkan 
pertumbuhan perbankan konvensional, Syamsudin menyebut, 
angka penyerapan pengajuan kredit nasabah masih stabil dan 
tidak ada penurunan yang signifikan.

“Antara konvensional dan syariah hanya soal minat dan 
penguatan sosialisasi. Terkait masalah atau hambatan 
penyaluran, saat ini tidak ada kendala besar. Hanya saat 
pengajuan untuk pendataan memang terkadang cukup lama 
karena proses screening,” jelas dia.

Ia melanjutkan, data penyaluran KUR pada April 2021 terserap 
Rp150 miliar dari total pencapaian selama 2021 senilai Rp550 
miliar. Pihaknya pun terus mengejar penyaluran untuk 
memenuhi kebutuhan UMKM, termasuk memperbesar jaringan 
syariah.

Program KUR Bank Sumsel Babel Syariah Bantu UMKM Naik Kelas
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4. Market share pertumbuhan ekonomi syariah di Sumsel masih 
minim peminat ketimbang perbankan konvensional

Menurut ekonom di Sumatra Selatan (Sumsel), Sri Rahayu 
sekaligus dosen ekonomi di Universitas Muhammadiyah 
Palembang (UMP), ada beberapa hal yang membuat ekonomi 
syariah lebih minim peminat ketimbang pertumbuhan ekonomi 
perbankan konvensional.

Yakni pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di 
Indonesia memiliki market share yang lebih rendah dibandingkan 
perbankan konvensional. Secara nasional, market share syariah 
masih di angka 9,96 persen dari total produk keuangan yang 
ditawarkan kepada masyarakat.

“Artinya masyarakat belum sepenuhnya memilih keuangan 
syariah,” kata dia.

Kemudian perihal penyaluran kredit kepada UMKM berbasis 
syariah, fakta di lapangan menyebutkan proses pemberian 
kredit mempunyai kebijakan agunan berbeda dengan sistem 
konvensional. Meski penyaluran dana kredit syariah non 
agunan, tetapi bukan berarti perbankan bisa melepas uang 
begitu saja kepada masyarakat.

Ilustrasi ekonomi syariah. (forshei.org)

Feny Maulia Agustin - IDN Times Sumsel
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“Tetap ada jaminan-jaminan tertentu yang tidak dinilai oleh 
bank atau lembaga keuangan konvensional. No collateral bukan 
berarti no guarantee,” timpalnya.

Selain itu, keterbatasan kualitas SDM yang mumpuni turut 
memengaruhi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
di Tanah Air. Ditambah faktor competitiveness atau daya saing 
produk dan layanan keuangan syariah yang masih rendah.

“Hal ini diakibatkan dari akses produk yang terbatas, harga 
produk yang kurang kompetitif, maupun kualitas yang lebih 
rendah,” ungkap dia.

Terakhir, keuangan syariah masih minim karena literasi keuangan 
syariah yang masih rendah dibandingkan konvensional. Secara 
angka nasional, pertumbuhan ekonomi syariah baru mencapai 
8,93 persen.

“Karena masyarakat syariah kebanyakan di daerah yang 
aksesnya pun secara fisik sulit,” tandasnya.

Karya Telah Tayang di IDN Times Sumsel, 24 Juni 2021

Program KUR Bank Sumsel Babel Syariah Bantu UMKM Naik Kelas
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Fernado Sihombing     
Tribun Pekanbaru

Banking Journalist Academy (BJA) merupakan wadah belajar 
yang sangat bermanfaat bagi saya.   Materi yang disampaikan 
mengakrabkan saya dengan istilah-istilah perbankan yang 
identik dengan bahasa Inggris bisnis. Sebagian istilah telah 
pernah saya dengar, tetapi belum begitu dapat membedakan 
satu sama lain.

BJA membuka wawasan saya tentang dunia perbankan. Aspek 
spesifik dari perbankan dikupas dalam penyampaian materi 
dan diskusi peserta dengan pemateri selama perkuliahan. 
Ini memberi nutrisi bagi saya dalam memandang dunia 
perbankan dari kacamata jurnalistik.

Pengetahuan yang saya dapat sangat berguna untuk dijadikan 
panduan dalam melaksanakan peliputan yang terarah dan 
objektif. Sehingga dapat menghasilkan produk jurnalistik 
yang berkualitas.

Saya sebut “perkuliahan” karena terkait BJA berjalan seperti di 
bangku kuliah dengan bobot 16 kali pertemuan. Lalu peserta 
diberi Tugas Akhir sebagai sarana mengasah pengetahuan 
yang didapat selama proses belajar.

Saya mengapresiasi penyelenggaraan BJA yang telah 
sampai kedelapan kalinya oleh Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) bersama Bank Permata ini. Saya berharap, BJA tetap 
dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memajukan dunia 
jurnalistik, khususnya peliputan ekonomi.

Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas terselenggaranya 
BJA ini. Kiranya niat baik melalui kegiatan ini diberkahi 
Tuhan Yang Maha Esa.
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Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing
Banner menggesa menuju syariah di Cabang Pusat Menara Dang Merdu BRK 

Ambisi Hijrah Bank 
Lancang Kuning

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - “Menggesa 
Menuju Syariah”. Ini jargon yang diusung Bank Riau Kepri 
(BRK) menyosong perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum 
Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Istilah 
bekennya, konversi.

Berdasarkan catatan penulis, proses konversi sudah bergulir 
sejak diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
pada Senin, 22 April 2019. Hasil RUPS dicetuskan langsung 
oleh Gubernur Riau, Syamsuar ke publik melalui pemberitaan 
di berbagai media keesokan harinya. Keputusan ini sebenarnya 
sudah digodok sejak 2018, tapi baru ketok palu pada rapat 2019.

Ambisi Hijrah Bank Lancang Kuning
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Tidak ada silang pendapat dan adu urat dalam rapat 
pengambilan keputusan. “Semua pemegang saham solid. Semua 
setuju, bahkan mendukung,” ungkap Gubernur Riau, Syamsuar 
dalam wawancara khusus di Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan 
Diponegoro, Pekanbaru pada Kamis, 20 Mei 2021.

Desas-desus, baik gagasan maupun harapan, konversi BRK 
menjadi syariah sudah menggelinding sejak 2017. Ini adalah 
respon sejumlah kalangan terhadap suksesnya konversi 
Bank Aceh menjadi BUS. Dilihat dari situs resmi Bank Aceh, 
izin operasional Bank Aceh Syariah diterbitkan berdasarkan 
Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
tanggal 1 September 2016. Bank Aceh adalah Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) yang pertama berkonversi dari BUK menjadi BUS 
di Indonesia.

Isu konversi BRK dibantah oleh Direktur Utama BRK, Irvandi 
Gustari pada Juli 2017. Ia bahkan mengungkap hasil RUPSLB 
pada Maret 2017 telah diputuskan bahwa BRK akan spin off. 
Yakni, memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) dari BRK. 
Artinya, membentuk BUS yang terpisah dari BUK. Kala itu, 
ia menyatakan kajian terhadap spin off akan rampung pada 
Desember 2017. Sehingga proses spin off dapat dimulai pada 
2018.

Diperkuat pernyataan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
(Kepri) lewat keterangan Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah 
mengemukakan keputusan RUPSLB 2018 seperti dikutip dari 
situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 28 
Februari 2018. Ia mengungkap hasil RUPSLB menyepakati 
pendirian BRK Syariah dipusatkan di Ibukota Kepulauan Riau, 
Tanjungpinang. Tetapi rencana spin off kemudian mengendap.

Spin off tak berjalan. Justru isu konversi kembali menguat. 
Konversi mencuat sejak masa kampanye Pemilihan Kepala 
Daerah Provinsi Riau tahun 2018. Konversi disebut-sebut 
menjadi salah satu janji politik dalam kampanye pasangan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Syamsuar-Edy Natar Nasution 
pada Pilkada Riau kala itu.

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Ambisi Hijrah Bank Lancang Kuning

Syamsuar menampik konversi adalah janji kampanyenya. 
“Sebenarnya bukan janji politik juga ya,” jawab Syamsuar 
ketika ditanyakan soal alasan yang melatarbelakangi keputusan 
konversi. Ia mengaku konversi adalah harapan beberapa ulama.
Alkisah, Syamsuar dihubungi beberapa ulama untuk 
menyampaikan harapan tersebut kala dirinya masih menjabat 
Bupati Siak. Ia memimpin kabupaten berjuluk Negara Sultan itu 
periode 2011-2016 dan 2016-2019.

Syamsuar menyambut positif harapan para ulama. Tetapi, ia 
tidak bisa mengabulkan harapan tersebut karena masih Bupati. 
Alasan yang masuk akal mengingat Kabupaten Siak yang dia 
pimpin hanya pemegang saham minoritas. Siak tergolong 
kelompok bukan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni, di 
bawah 5 persen. Berdasarkan data publikasi BRK yang dilihat di 
website bankriaukepri.co.id, kepemilikan saham Siak per tahun 
2019 sebesar 3,02 persen.

Menurut Syamsuar, keputusan tergantung pemegang saham 
terbesar. Dalam hal ini Provinsi Riau yang dapat mempengaruhi 
keputusan konversi dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS).

Seingat Syamsuar, keinginan semua pemegang saham untuk 
mengkonversi BRK sudah sangat kuat sejak RUPS 2018. Ini 
didorong deadline yang semakin dekat dari amanat Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
mewajibkan UUS harus dipisahkan dari bank induknya.

Pasal 68 UU Perbankan Syariah berbunyi, “dalam hal Bank 
Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai 
asetnya telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai 
aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-
Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib 
melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi 
Bank Umum Syariah”.

Pada RUPS 2018 itu, Syamsuar masih menjabat Bupati Siak. 
Pemerintah Provinsi Riau sebagai Pemegang Saham Pengendali 
(PSP) kala itu masih dipimpin oleh Gubernur Arsyadjuliandi 
Rachman.



74 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Syamsuar bercerita tentang pembahasan seputar konversi 
dalam RUPS tersebut. Gubernur Kepulauan Riau kala itu 
mengemukakan keinginannya yang sudah sejak lama untuk 
memisahkan UUS dari BRK sebagai induknya (spin off). 
Gubernur Kepri mengusulkan kantor pusat BRK Syariah di 
Kepulauan Riau dan BRK Konvensional di Riau.

Syamsuar tidak setuju dengan usulan itu. Ia lebih memilih 
konversi. Bukan spin off yang bakal membutuhkan penyertaan 
modal sangat besar. Jika dipaksakan, ia khawatir akan berdampak 
terhadap pembiayaan pemerintah daerah. “Sehingga saya 
menawarkan kita Syariah semua (konversi). Jadi, (RUPSLB) 2018 
itu sudah sepakat konversi,” ungkap Politisi Partai Golongan 
Karya ini.

Dirut BRK, Andi Buchari. Menurut dia, hanya ada dua pilihan. 
Konversi dan spin off. Masing-masing mempunyai plus minus.  
Ditinjau dari plusnya, Andi mengakui, bank syariah setelah 
pisah dari bank induknya akan memiliki kewenangan yang lebih 
luas sebagai badan usaha baru. Tentunya akan leluasa membuat 
perencanaan, strategi bisnis dan lainnya. “Tetapi negatifnya 
jauh lebih banyak,” tegas Andi saat diwawancara khusus di 
ruang kerjanya di Menara Dang Merdu BRK, Senin (14/6/2021). 
Bank induk harus menyuntikkan modal yang tidak sedikit. 
Untuk membuat bank syariah baru, harus memiliki Modal Inti 
Minimum (MIM) Rp. 1 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan MIM tahun 2021 
menjadi Rp. 3 triliun. Sehingga BRK sebagai bank induk belum 
tentu mampu menyuntikkan modal untuk membentuk bank 
syariah yang baru. Sebab, modal BRK akan berkurang drastis.

Dus, pemegang saham. Pemerintah daerah sebagai pemegang 
saham juga tidak gampang menambah penyertaan modal. Meski 
dengan skema bagi dua. Setengah dari BRK, setengah lagi dari 
para pemegang saham.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, BRK 
memiliki total aset Rp. 28,199 triliun lebih. Tetapi sebagian besar 
berupa kredit yang disalurkan sebesar Rp. 16,222 triliun lebih.

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Apabila BRK menjadi dua bank, konvensional dan syariah, 
bakal memiliki jangkauan bisnis yang lebih luas. Sehingga 
potensi laba juga lebih besar. Ditanya ihwal kemungkinan ini, 
Andi tidak begitu sependapat. Andi berpendapat, butuh kajian 
amat mendalam untuk membuktikannya.

Akademisi Edyanus Herman Salim menarik analisa lebih 
kontekstual terkait masa depan bank syariah. Pengamat 
Perbankan dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini 
memandang, konversi BRK memiliki peluang dan tantangan 
tersendiri. Ia mencatat tren market share bank syariah di 
Indonesia memang mengalami peningkatan. Tetapi proporsinya 
masih relatifkecil.

Di masa pandemi COVID 19, peran bank syariah sebenarnya 
sangat penting. Keuntungan bank syariah secara otomatis 
sudah dipotong zakat 2,5 persen. Sehingga semakin maju dan 
berkembang sebuah bank syariah, maka semakin terbuka 
kesempatan untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan 
masyarakat melalui dana zakat yang dikumpulkannya.

Ia mencontohkan, pada tahun 2019 Bank Mandiri Syariah 
mampu menyalurkan zakat sebesar Rp. 44 milyar. Jadi, konversi 
BRK ke syariah tentu saja memberi peluang bagi masyarakat 
untuk mendapatkan manfaat yang ekonomis.

Tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia juga 
tidak kecil. Pertama, inklusi dan literasi masyarakat terhadap 
mekanisme syariah dalam perbankan masih sangat rendah. 
Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, 
tetapi tingkat pemahaman dan tindakannya dalam bertransaksi 
secara syariah masih rendah.

Ia mengingatkan, BRK harus mampu mensosialisasikan model 
bisnis barunya yang berbasis syariah secara luas dan mendalam 
kepada nasabah dan calon nasabah. Bila tidak maka ada 
kemungkinan akan berhadapan dengan  penarikan uang tunai 
besar-besaran secara serentak (rush money) di sisi Dana Pihak 
Ketiga (DPK).

Ambisi Hijrah Bank Lancang Kuning
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Ini bisa terjadi karena banyaknya nasabah potensial yang belum 
memiliki keyakinan dan kepercayaan akan model bisnis syariah, 
lalu hengkang. Lemahnya indeks literasi masyarakat sedang 
menjadi persoalan bagi semua bank syariah di Indonesia.

Kedua, sangat diperlukan diferensiasi model bisnis yang 
signifikan agar keyakinan dan kenyamanan nasabah tetap 
tinggi. Jika BRK Syariah tidak mampu menunjukkan 
keunggulan-keunggulan bisnisnya dalam model syariah yang 
diterapkan saat ini dan prospeknya ke depan, berkaitan dengan 
keuntungan-keuntungan khusus bagi nasabah, maka konversi 
akan menimbulkan persoalan. Yakni turunnya kinerja, terutama 
pendapatan.

Pada tahap awal konversi, biaya operasional akan mengalami 
peningkatan. Bila Biaya Operasional berbanding Pendapatan 
Operasional (BOPO) meningkat tajam, maka bank akan 
terjerembab ke dalam situasi kesulitan keuangan (financial 
disstres).

Ketiga, BRK Syariah nantinya akan dihadapkan pada perbaikan 
struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) dari konvensional ke syariah 
yang cukup sensitif. Nasabah non-Islam yang cukup banyak 
jumlahnya dan nilai dana yang tinggi tidak mungkin semuanya 
dapat dipertahankan sebagai nasabah.

“Ini tentunya akan menimbulkan penciutan DPK sementara 
kredit tidak mungkin ditarik seketika. Sehingga pada tahap awal 
konversi bisa menyebabkan melonjaknya Loan to Deposit Ratio 
(LDR),” jelas Edyanus. Bila tidak gesit untuk memperbaikinya 
maka dapat berujung pada dimasukkannya bank ini ke dalam 
bank dalam pengawasan OJK dan BI.

Keempat, teknologi yang memadai sangat dibutuhkan bagi 
pengembangan bank ke depan terutama dalam masa pandemi 
COVID 19 dan pascapandemi. Agenda penguatan teknologi 
ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar dan memiliki 
dua sisi persoalan. Yakni, membutuhkan biaya yang besar dan 
menimbulkan pegawai yang menganggur.

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Investasi teknologi relatif mahal dan harus senantiasa di upgrade. 
Apabila tidak diimbangi dengan kenaikan dalam pendapatan 
secara eksponensial akan menyebabkan terganggunya kinerja. 
Sisi lainnya adalah efisiensi SDM. Melalui penerapan teknologi 
maka SDM dapat dikurangi. Hal positifnya adalah beban tenaga 
kerja dapat dikurangi untuk meningkatkan efisiensi. “Namun 
apakah Bank Riau Kepri Syariah siap untuk melakukan PHK bagi 
karyawan-karyawan yang sudah tidak dan kurang dibutuhkan 
dalam perusahaan tentunya menjadi tantangan tersendiri,” 
tandasnya. Dalam masa saat ini PHK menjadi isu yang sensitif 
dan dapat berakumulasi masalahnya pada proses bisnis secara 
keseluruhan.

Masa depan BRK setelah konversi sempat dibahas alot dalam 
Pansus DPRD Riau terhadap Perda tentang perubahan badan 
hukum BRK. Wakil Ketua Pansus, Husaimi Hamidi mengungkap 
pembahasan melebar karena Perda tidak terlepas dari konversi.

“Kita di Pansus ingin memastikan, kalau nanti sudah konversi, 
bank jangan sampai berhenti,” ungkap Politisi Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) ini, Rabu, 9 Juni 2021. Ia dan koleganya di 
DPRD menginginkan adanya kajian akademis yang mendasari 
bahwa konversi tidak bakal merugikan. Baik BRK sendiri, 
nasabah dan daerah.

Dukungan penuh terhadap BRK seluruh pihak masih harus 
dibuktikan. Ketidakmendukungan jangan justru tak tercermin 
dari BRK atau daerah berikut badan usahanya sendiri. Ia 
mencontohkan, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) 
sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau  
menyimpan uangnya di bank lain. Bukan di BRK.

Senada seperti dikemukakan Edyanus, Husaimi mengingatkan 
potensi rush money tidak dapat dipungkiri. Ini yang mesti 
diwanti-wanti oleh manajemen untuk meyakinkan nasabah 
tentang keuntungan bisnis syariah. Terutama bagi nasabah non-
Islam.

Menurut Husaimi, kompetitor BRK bisa saja sedang siap-
siap menangkap kemungkinan rush money menjadi peluang 

Ambisi Hijrah Bank Lancang Kuning
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menguntungkan bagi mereka. Apalagi bank daerah lain terus 
bertambah di Riau. Terakhir, ia mendapat informasi bahwa 
Bank Sumut akan membuka cabang di Riau.

Di sisi lain, posisi Riau sebagai pemegang saham di BRK juga 
perlu diperkuat. Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi 
Riau akan menambah penyertaan modal Rp. 100 miliar untuk 
menaikkan status kepemilikan saham menjadi 51 persen atau 
bahkan lebih.

Hal ini juga dikemukakan oleh Gubernur Riau, Syamsuar. 
Tujuannya untuk memperkuat BRK syariah nantinya, di samping 
meningkatkan status kepemilikan saham dari Pemerintah 
Provinsi Riau.

Karya Telah Tayang di Tribunpekanbaru.com, 26 Juni 2021

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Dirut Bank Riau Kepri (BRK), Andi Buchari 

Menjaga Api Konversi 
Tetap Menyala

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebuah papan berukuran sekitar 
50 centimeter persegi dipajang pada pintu Gedung Kantor 
Cabang Utama BRK. Bangunan ini  berdempet dengan Menara 
Dang Merdu, Kantor Pusat BRK.

Pada papan itu ditempel beberapa lembar kertas yang berisi 
pengumuman. Dua lembar kertas paling bawah bertuliskan 
“Spirit Konversi”. Ditulis oleh Direktur Utama BRK, Andi 
Buchari.

Semula penulis mengira tulisan itu berisi tentang konversi BRK
dari konvensional ke syariah yang sedang berproses. Ternyata 
tidak. Isinya sama sekali tidak menyinggung ihwal konversi 
bank.

Menjaga Api Konversi Tetap Menyala
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Andi Buchari membuat tulisan tersebut berkaitan tentang 
konversi di bulan Ramadhan. “Ramadhan adalah gerbang 
hijrah,” tulisnya di kalimat pertama alinea kelima.

Di alinea berikutnya, Andi terkesan memberi motivasi tentang 
pentingnya berkonversi. Api konversi mesti selalu menyala. Ia 
mengajak pembaca mengawali konversi dengan merubah cara 
pandang terhadap kehidupan. Terutama dalam kehidupan 
ekonomi.

Andi mengulas tentang keserakahan merupakan pemicu 
manusia itu selalu merasa tidak puas. Sehingga lahirlah sifat 
mementingkan diri sendiri dan menghalalkan segala cara 
dalam mencari kekayaan, seperti yang dikatakan seorang filsuf 
ekonomi Adam Smith.

Andi mengakui tulisannya berkaitan dengan konversi BRK yang
sedang bergulir. Tulisan itu dibuat di sela-sela kesibukannya 
pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah/2021 Masehi.

“Menyinggung (konversi BRK) lah,” kata Andi. Merujuk arti 
bahasa Indonesia, konversi adalah perubahan. Maka dalam 
konteks Ramadhan, konversi berarti berubah menjadi orang 
yang lebih baik. Di samping itu, Andi mengaku bermaksud 
melekatkan semangat konversi dengan mengakrabkan istilah 
tersebut. Baik kepada karyawan BRK maupun seluruh pihak di 
luar BRK, seperti pemangku kebijakan di Riau dan lain-lain.

“Sebenarnya memframing agar spiritnya sama, di dalam dan di
luar (BRK), pemangku kebijakan, seluruh stakeholder,” ujar 
Andi. Sehingga saat membaca tulisan itu, pembaca teringat 
konversi BRK.

Bagi Andi, amanat pemegang saham mengkonversi BRK tidak 
begitu berat. Ia telah berpengalaman di perbankan syariah. 
Beberapa jabatan direksi Bank Muamalat pernah dia pegang.

Andi sendiri tidak mengikuti proses pengambilan keputusan 
para pemegang saham mengkonversi BRK, April 2019. Ia 
menjadi Dirut BRK sejak 15 September 2020. Tetapi sebelumnya, 

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Menjaga Api Konversi Tetap Menyala

ia sudah mengetahui konversi yang sedang bergulir di tubuh 
BRK.

“Saya mendengar pemegang saham sudah memutuskan 
konversi. Ini salah satunya membuat saya tertarik bergabung 
dengan BRK,” ujar pria kelahiran Jakarta, 31 Agustus 1966 ini 
mengisahkan.

Menurut dia, konversi ini penting bukan saja bagi BRK. Lebih 
luas lagi bagi Riau dan Kepulauan Riau, bahkan nasional. 
Konversi BRK merupakan perubahan sangat fundamental. BRK 
akan menerapkan sistem operasi, memiliki produk, konsep, cara 
berpikir hingga kompetensi SDM yang berbeda setelah konversi.

Sejarah Bank Lancang Kuning

Bank Riau Kepri sendiri telah mengalami beragam metamorfosis.
• Lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi Riau dan 

Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan kegiatan usaha 
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau (BAPERI) yang 
didirikan berdasarkan Akte Notaris 1 Agustus 1961, 
serta memperoleh izin dari Menteri  Keuangan Republik 
Indonesia Nomor BUM 9-4-45 tertanggal 12 Agustus 1961. 

•  Pemerintah Provinsi Riau mengakhiri segala aktivitas 
BAPERI melalui Surat Keputusan  Gubernur Riau  Nomor 
51/IV/1966  tanggal  1  April  1966. Lalu dilebur ke 
dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan  
dengan  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962  tentang 
Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD Riau secara resmi 
beroperasi sejak 1 April 1966 dengan status Bank Milik 
Pemerintah Daerah Riau.

• Puluhan tahun kemudian, pada RUPS tahun 2002, bank 
ini berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah 
kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD Riau atau 
dinamai Bank Riau. Diaktanotariskan, lalu mendapat 
persetujuan dari Bank Indonesia (BI) pada 22 Juli 2003. 
Disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan.

• Pada tahun yang sama, Bank Riau membentuk Unit Usaha 
Syariah (UUS) bernama Bank Riau Syariah. Izin prinsip 
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Bank Riau Syariah diajukan ke Bank Indonesia pada 29 
Januari 2004. Persetujuan izin prinsip didapatkan pada 27 
Februari 2004.

• Bank Riau kembali mengajukan izin operasional Bank Riau 
Syariah ke BI pada tahun 2004. Pada tahun yang sama izin 
operasional diterima dan ditandai dengan peluncuran 
(Grand Opening) Bank Riau Syariah pada pertengahan 
tahun.

Metamorfosis bank Bumi Lancang Kuning ini tidak terlepas dari
pemekaran wilayah administratif menjadi dua propinsi. Riau 
sebagai propinsi induk beribukota Pekanbaru dan Kepulauan 
Riau (disingkat Kepri) beribukota Tanjung Pinang. Pemekaran 
wilayah ini diikuti dengan perubahan nama dari PT. Bank 
Pembangunan Daerah (BPD) Riau menjadi BPD Riau Kepri.

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing. 
Sebagai Tugas Akhir Pada Banking Journalist Academy (BJA) 
Angkatan VIII Tahun 2021

Karya Telah Tayang di Tribunpekanbaru.com, 27 Juni 2021

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing
Cabang utama Bank Riau Kepri (BRK) 

Segunung ‘PR’ Sebelum 
Hijrah

TRIBUNPEKANBARU.COM - Proses konversi Bank Riau Kepri
(BRK) sedang berjalan. Direktur Utama BRK, Andi Buchari 
mengklaim progresnya kini sudah mencapai 98 persen. Sisanya, 
2 persen lagi,  urusan payung hukum dan kelengkapan struktur.

Payung hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) Riau tentang 
Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Riau menjadi Perseroan 
Terbatas. Di Perda ini memuat klausul ihwal ketentuan BRK 
setelah menjadi BUS. Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau 
telah merampungkan pembahasannya sejak 25 Februari 2021. 

Segunung ‘PR’ Sebelum Hijrah
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Tetapi tidak serta merta dapat disahkan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Riau karena draft Rancangan Perda harus dievaluasi 
terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri.

Andi Buchari enggan berkomentar terlalu jauh soal Perda tersebut. 
Penyusunan Perda merupakan kewenangan Pemerintah dan 
DPRD. Ia juga tidak bisa mengomentari kekosongan struktur di 
tubuh BRK.

Posisi Komisaris Utama (Komut) BRK lowong setelah Yan Prana 
Jaya yang memangku jabatan ini ditahan oleh Kejaksaan Tinggi 
Riau sejak 23 Desember 2020. Pria yang juga Sekretaris Daerah 
Riau ini tersandung kasus korupsi. Setelah ditahan, ia dicopot 
dari posisi Sekda dan Komut.

Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan dan 
Manajemen Risiko juga ikut dirombak. Tahapan seleksi untuk 
mengisi tiga jabatan ini digelar bersamaan sejak 21 April 2021. 

Menurut Andi, payung hukum dan kelengkapan struktur 
pengurus penting dalam konversi. Sebab menjadi syarat dalam 
pengajuan perizinan konversi ke OJK.

Andi sempat menyebutkan peluncuran Bank Riau Kepri Syariah 
pada April 2021, tepat pada ulang tahun BRK ke-55. Tetapi 
molor dari target. Ini tidak terlepas dari faktor badai pandemi 
COVID 19.

Target awal itu dimungkinkan jika seluruh dokumen dinyatakan 
lengkap setelah diajukan ke OJK pada Januari 2021. Tetapi, 
pengajuan (submition) baru bisa dilakukan pada 30 April 2021. 
Andi menyebut berkas persyaratan sebanyak satu truk diantar 
ke Kantor OJK Riau yang berlokasi di Jalan Arifin Achmad, 
Pekanbaru.

Normalnya berdasarkan mekanisme internal OJK,  kata Andi, 
verifikasi faktual terhadap berkas pengajuan dilakukan dalam 
60 hari. Verifikasi dapat dilakukan jika seluruh dokumen 
dinyatakan lengkap.

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru



85Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Segunung ‘PR’ Sebelum Hijrah

Sembari verifikasi, tiap bidang berkonsultasi secara bergantian 
dengan OJK. Ada tujuh bidang di BRK yang mesti berkonsultasi.
Sehingga konsultasi harus dilakukan tujuh kali. Andi optimis 
konversi akan rampung dalam 2021.

Andi memaklumi kondisi sedang tidak normal di masa 
pandemi. Sehingga proses verifikasi butuh waktu lebih lama.
OJK harus mencek langsung ke BRK terhadap dokumen yang 
diajukan. Di samping itu, ada pengujian Information Technologi 
(IT) perbankan syariah yang telah dibuat oleh BRK. 

Pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilakukan 
dengan bermacam program. Seperti pelatihan perbankan syariah 
bagi seluruh kepala cabang dan karyawan.

Di semua cabang atau unit konvensional didirikan layanan 
syariah. Maksudnya, karyawan bisa belajar tentang prinsip 
dalam perbankan syariah dalam bertransaksi.

Nasabah yang datang ditawari pilihan layanan syariah atau 
konvensional. “Tentu ada proses bertanya. Saya ditawari 
tabungan syariah. Konsepnya bukan bunga lagi. Sekarang 
bisa pilih. Besok, nggak bisa lagi (setelah konversi),” tutur 
Andi. Ini dimaksudkan untuk mengakrabkan karyawan dan 
nasabah dengan perbankan syariah. Pasal 6 Peraturan OJK 
Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha 
Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, mengatur langkah 
yang harus dilakukan. Yakni, menyesuaikan anggaran dasar, 
memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan 
Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas 
Syariah (DPS; dan   menyajikan  laporan  keuangan  awal  sebagai  
sebuah  Bank Syariah.

Pasal 14 Peraturan OJK ini menjabarkan persyaratan yang 
disertakan bersama berkas pengajuan izin konversi. Terdiri dari 
misi  dan  visi  perubahan  kegiatan  usaha  menjadi bank syariah, 
rancangan perubahan anggaran dasar, nama  dan  data  identitas  
dari  calon  PSP,  calon anggota Direksi,  calon  anggota  Dewan  
Komisaris dan calonanggota DPS, rencana bisnis Bank Syariah, 
studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi 
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serta rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

Kepala OJK Riau, Yusri menyebutkan, semua persyaratan sudah 
diterima OJK. Tetapi harus dipastikan lengkap dan sempurna.  
OJK tidak berani memberi izin konversi jika ada berkas yang 
belum lengkap.

Yusri menegaskan, dukungan dari stakeholder, terutama 
masyarakat, sangat diperlukan dalam konversi. Survei sangat 
diperlukan untuk memastikan dukungan tersebut. “Jika tidak 
ada dukungan, bank syariah akan sulit bertumbuh,” ungkap 
Yusri yang diwawancara di ruang kerjanya.

Dua hal lain yang tak kalah penting adalah kesiapan SDM dan 
Information Technology (IT). Dua hal ini harus berubah total 
ketika menjadi syariah dari sebelumnya yang konvensional. 

Cara pikir, cara pandang dan pemahaman prinsip syariah sangat 
penting. IT juga berubah total. BRK mesti membuat IT baru yang 
secara utuh menerapkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, IT 
perkreditan pada konvensional sangat berbeda dengan sistem 
bagi hasil pada syariah.

Kemudian, jumlah seluruh aset yang disyariahkan juga mesti 
jelas. Seperti kredit, dana dan lain-lain.

Terkait Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang dibahas 
DPRD Riau, meurut Yusri, sebenarnya tidak termasuk dalam 
regulasi OJK sebagai syarat konversi. Tetapi untuk memperkuat 
penerapan syariah, OJK mempersilakan untuk disertakan 
bersama persyaratan.

Ketua Komisi III DPRD Riau yang juga Wakil Ketua Pansus 
terhadap Perda tentang perubahan bentuk badan hukum BRK, 
Husaimi Hamidi mengungkapkan, antara Perda dan persyaratan 
konversi saling berkaitan. Payung hukum dari sisi posisi 
pemerintah sebagai pemegang saham. Sedangkan persyaratan 
merupakan faktor pendukung proses konversi antara BRK dan 
OJK.

Fernado Sihombing - Tribun Pekanbaru
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Husaimi berharap agar BRK tidak terlalu buru-buru 
melaksanakan konversi. Ia menyarankan, peluncuran BRK 
syariah sebaiknya dilakukan pada April 2022 atau di ulang tahun 
ke-56. “Santai aja. Ini aja, saya dapat info dari OJK, masih ada 
berkas yang dikembalikan. Terutama soal IT,” ungkap politisi 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
*

Selain urusan IT, SDM juga perangkat hokum ternyata ada PR 
lain yang tak kalah bikin pening. Yaitu urusan pembukuan, 
tepatnya peralihan rekening nasabah. BRK memiliki waktu 
setahun untuk mengalihkan rekening seluruh nasabah setelah 
konversi. Berkaitan dengan tabungan dan pembiayaan. Peralihan 
ini harus menjamin nasabah tidak dirugikan. Dukungan nasabah 
terhadap konversi akan dibuktikan dalam proses peralihan. Ini 
pula yang akan menentukan tingkat keberhasilan konversi. Hal 
ini diakui Dirut BRK, Andi Buchari.

Belajar dari konversi di bank lain yang melakukan konversi, 
Gubernur Riau, Syamsuar memiliki keyakinan. Ia belajar dari 
Kelantan, salah satu negara bagian di Malaysia. Kala masih 
menjabat Bupati Siak, ia pernah bertemu dengan Menteri Besar 
Kelantan. Proses konversi justru lebih masif terjadi disana. 
Menteri Besar tersebut mengkonversi banyak bank di Kelantan.

Pengalaman yang dia petik, semua nasabah bank konvensional 
tetap menyimpan uangnya meski telah konversi. Termasuk 
nasabah yang tidak beragama Islam. Bahkan bank lebih 
berkembang dari sebelumnya konvensional.

Syamsuar juga menimba pengalaman dari Bank NTB yang 
tuntas berkonversi. Proses konversi Bank NTB berlangsung 
sekitar dua tahun.

Menurut Syamsuar, semua tergantung manajemen bukan 
nasabah. “Semua tergantung manajemen bank, kalau mampu 
meyakinkan nasabah, konversi berhasil,” tandasnya.

Kepala OJK Riau, Yusri menyebut hanya ada waktu satu tahun 
untuk menyelesaikan peralihan tersebut. Sesuai ketentuan 

Segunung ‘PR’ Sebelum Hijrah
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yang berlaku. Ia tidak memberi isyarat penambahan waktu jika 
ternyata peralihan tidak rampung dalam satu tahun.

Berkaca dari konversi Bank Aceh Syariah, Yusri optimis 
pengalihan tersebut dapat terlaksana di BRK syariah. OJK 
akan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan untuk 
menjamin hak nasabah tidak terabaikan.

Dirut BRK, Andi Buchari berpendapat waktu pengalihan dapat 
ditambah dari satu tahun. “Ini menyangkut perikatan perdata. 
Asal ada alasan yang tepat, saya rasa bisa penambahan waktu,”
katanya. Meski begitu, ia tidak memilih opsi penambahan 
waktu. Ia optimis masa transisi satu tahun setelah konversi, 
akan rampung seutuhnya.

Selama proses konversi masih berlangsung, Andi mengklaim 
pengalihan telah mencapai progres yang menggembirakan. Ia 
menyebut 94 persen rekening tabungan nasabah telah dialihkan. 
Sedangkan kredit, sudah 54 persen.

Proses peralihan kredit lebih lambat dibandingkan tabungan. 
Sebab dalam kredit, antara bank dan nasabah harus melakukan 
akad ulang untuk mengikuti pembiayaan sesuai dengan prinsip 
syariah. Berbeda dengan pengalihan rekening tabungan, yang 
cukup dengan meminta persetujuan nasabah.

Tampaknya, masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus 
dituntaskan Bank Riau Kepri sebelum benar benar hijrah.

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com Fernando Sihombing. 
Sebagai Tugas Akhir Pada Banking Journalist Academy
(BJA) Angkatan VIII Tahun 2021

Karya Telah Tayang di Tribunpekanbaru.com, 27 Juni 2021
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Hartatik      
Suara Merdeka

Sejak 2007 hingga sekarang bekerja sebagai jurnalis di Suara 
Merdeka. Lahir di Semarang, 25 April 1983.

Lulusan dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. 
Tertarik mengikuti Banking Journalist Academy, ingin 
meningkatkan kapasitas serta literasi seputar peliputan 
pembiayaan mikro sektor perikanan 
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SM/dok
ANTRE MEMBELI : Sejumlah pembeli antre membeli olahan ikan bandeng di salah satu toko pusat 
oleh-oleh, Jalan Pandanaran, Semarang. 

Ketika Nasib Pembudidaya 
Tak Semujur Pengusaha 
Oleh-oleh Bandeng, Harus 
Ada Agunan Hingga Terlilit 
Rentenir -1

JALAN-jalan ke Kota Semarang, nampaknya belum lengkap 
tanpa membawa bandeng presto sebagai oleh-oleh khas Kota 
Atlas ini. Makanan berbahan dasar ikan bandeng ini pun 
menjadi peluang usaha yang menjanjikan. 

Hartatik - Suara Merdeka
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Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng, Harus ...

Tak ayal, bandeng presto akan mudah didapati di toko dan 
kios oleh-oleh yang berada di sepanjang jalan protokol maupun 
jalan pantura. Bahkan kini ikon bandeng sebagai oleh-oleh juga 
diusung oleh pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kendal, Demak 
hingga Pati.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda negeri ini, para produsen 
hingga pemilik usaha oleh-oleh ini mampu meraup omzet jutaan 
hingga puluhan juta dalam sehari dari penjualan bandeng presto. 
Diah Permatasari (40), misalnya, memiliki dua toko oleh- oleh 
ikan bandeng, di Jalan Pantura Kelurahan Ketapang, dan di rest 
area Km 389 Tol Batang-Semarang. Dalam seminggu, ia mampu 
menghabiskan 80-100 kilogram ikan bandeng. Sedangkan pada 
hari-hari besar dapat mencapai 4 kuintal lebih per minggu. 
Untuk bandeng cabut duri, lanjutnya, bandeng dijual mulai Rp 
20 ribu hingga Rp 50 ribu per bok isi dua ekor.

Lalu omzet para produsen olahan bandeng di Kampung Sentra 
Bandeng, Tambakrejo dalam sehari rata-rata bisa mencapai Rp 
1,5 juta. Salah satunya, Fatkhan, mampu menjual bandeng segar 
sebanyak 5 kilogram dalam sehari. Lain halnya dengan Nasoka 
yang menjual olahan ikan bandeng.

“Saya jual bandeng per ekor, yang besar Rp 15.000 kalau yang 
kecil Rp 10.000. Kalau bandeng presto harganya Rp 75.000 per 
kilogram,” kata Nasoka.

Namun siapa sangka nasib mujur para pengusaha bandeng 
presto ini justru berbanding terbalik dengan para petani 
tambak bandeng. Sebab hingga kini, petani tambak bandeng 
masih terlilit masalah permodalan. Tidak sedikit dari mereka 
bahkan terjerat hutang rentenir. Ahmad Sueb (45), ketua RW 13 
Kampung Tambak Loorok, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang 
mengatakan, mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan dan 
petani tambak. 

“Ada sekitar 900 orang di kampung ini yang mengandalkan 
penghasilan dari menangkap ikan di laut dan budidaya 
bandeng,” kata ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tiga 
Berlian ini.
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Namun ironinya, hampir 60 persen warga di Kampung Bahari 
tersebut terlilit hutang rentenir untuk menutupi kebutuhan 
hidupnya.

“Renternir di sini hidup subur, sebab banyak yang pinjam,” 
imbuhnya.

Padahal renternir yang memiliki sebutan ‘bank plecit’ atau ‘bank 
titil’ mematok bunga cukup tinggi. Sueb pun mencontohkan, jika 
pinjaman Rp 1 juta selama satu bulan, biasanya rentenir akan 
mematok bunga 30 persen dalam setiap transaksinya.

“Kalau ditanya kenapa mau pinjam rentenir kalau sudah tahu 
bunganya tinggi, ya karena mudah. Nggak perlu ada jaminan. 
Prinsipnya saling percaya satu sama lain.”

Sementara itu, seorang petambak di Tambaklorok, Budiono 
mengaku ‘bank plecit’ menjadi solusi untuk mendapat pinjaman 
saat hasil panenan tidak bagus.

“Enggak ada salahnya ngutang dulu. Kalau panenan bagus, 
hasil kembali melimpah, baru kita bisa cicil buat ngembaliin 
utang,” terangnya.

Hal senada diungkapkan petambak lainnya, Supaat (38).  
Menurutnya, meminjam uang di rentenir memang mudah tidak  
harus  ada  jaminan  dan  proses  pencairan  begitu  cepat. Selain 
itu, bisa memilih  angsuran  yaitu  angsuran  harian,  mingguan  
atau  bulanan . Namun tidak dipungkiri bunga   yang   ditawarkan   
membuat   nelayan   semakin   terpuruk   dalam kemiskinan.  
Tak jarang nelayan menunggak bayar hutang mengakibatkan 
denda-denda  semakin    banyak ,   sehingga    hutang    nelayan    
bukannya  berkurang  melainkan  bertambah.  

“Kalau saya susah untuk membayar hutang biasanya suruh  
bayar bunganya saja, jadi hutang saya tetap segitu walau saya 
udah ngangsur.”

Selain rentenir, menurutnya, seringkali bakul juga menjadi 
alternatif bagi nelayan dan petambak mencari pinjaman uang. 

Hartatik - Suara Merdeka
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Ada nelayan yang meminjam uang pada bakul dengan jaminan 
hasil tangkapan di musim panen  akan  di  jual  ke   bakul 
tersebut  dan  hasil  dari  jualan  tersebut langsung  dipotong  
untuk  membayar  utang  mereka.  

Meminjam  dengan bakul sama  halnya  dengan rentrnir, tidak  
ada  persayaratan  khusus. Namun  jika  meminjam  dengan 
bakul, mereka  tidak  dikenakan  bunga  akan  tetapi  nelayan  
harus  menjual hasil  tangkapannya  kepada bakul yang  
meminjamkan  modal.  

Harga  jual juga  sudah  ditentukan  oleh bakul, sehingga  nelayan  
tidak  bisa  tawar menawar harga jual. Sedangkan bagi mereka 
yang memiliki aset untuk diagunkan, lebih memilih pinjam uang 
di bank. Seperti yang dilakukan oleh tiga anggota Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) Mina Bahari di Kabupaten Demak.

Ketiganya adalah Abdul Jabbar, Ny Shofiyah dan Abdul Jamil. 
Mereka mesti memberikan agunan berupa BPKB kendaraan 
bermotor agar mendapatkan kredit mikro antara Rp 7 juta 
hingga Rp 10 juta.

Hal serupa dilakukan Didik (41), nelayan arad di Tambaklorok 
yang memerlukan  modal  untuk  membeli  perahu. Lalu ia, 
mengajukan pinjaman ke bank sebesar Rp 20 juta, dengan 
angsuran sekitar Rp 850.000/bulan selama dua tahun. Ia pun 
mengajukan sertifikat rumah sebagai agunan. 

Sementara itu, petani tambak bandeng di di Brangsong, 
Kabupaten Kendal, Sriyono (52), mengaku, akses permodalan 
memang sangat dibutuhkan. Sebab modal budidaya ikan 
bandeng butuh dana besar.

“Untuk sekali panen, petani tambak memerlukan dana segar Rp 
11 juta,” katanya.

Dana itu belum termasuk sewa lahan bandeng yang kini sekitar 
Rp 5 juta per hektar per tahun. Adapun pembiayaan paling 
besar untuk pembelian bibit ikan bandeng sampai Rp 7,5 juta 
per hektar. 

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng, Harus ...
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“Ditambah urea, vitamin, serta obat-obatan Rp 1 juta, biaya 
pengeringan tambak Rp 1 juta, serta beras untuk penjaga 
maupun dana cadangan Rp 2 juta,” imbuh Sriyono.

Nururrochman Hidayatulloh, peneliti pada Balai Besar 
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
mengatakan, nelayan maupun pembudidaya identik dengan 
keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi  tawar  
dan  akses  terhadap  pasar.  

Usaha perikanan  yang  dilakukan  hanya  sebagai  subsistem  
yang  hanya digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  harian  
sehingga  keadaan  seperti  ini menimbulkan  kecenderungan 
miskin. Keluarga nelayan miskin tetap bertahan dan mampu 
bangkit  dari  keterpurukan  manakala  didukung  oleh 
ketersediaan  alam  yang  melimpah,  namun  hal ini bersifat 
sementara.

“Ketika tidak musim ikan atau sedang  musim badai menjadi 
paceklik atau  terpuruk,  sebab orientasi  dan  aspek kehidupannya 
masih belum terpola dengan baik,” bebernya. (Hartatik)

Liputan mendalam ini bagian dari program Banking Journalism 
Academy yang diselenggarakan AJI Indonesia.

Karya Telah Tayang di Suaramerdeka.com, 14 Juli 2021

Hartatik - Suara Merdeka
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SM/Hartatik
MELINTASI ROB: Salah seorang warga Desa Purworejo melintasi tanah pengurukan jalan di atas 
genangan rob yang merendam jalan raya dan permukiman, baru-baru ini.

Ketika Nasib Pembudidaya 
Tak Semujur Usaha Oleh-
oleh Bandeng (2)
-Banjir Rob Tak Berkesudahan

GERHANA bulan merah (superblood moon) yang terjadi akhir 
Mei lalu, menyisakan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat 
pesisir pantura. Tak terkecuali di Desa Purworejo, Kecamatan 
Bonang, Kabupaten Demak. Meskipun salah satu desa pesisir 
di Kota Wali ini, memang sudah langganan banjir rob, yang 
disebabkan oleh air laut naik ke daratan saat pasang. 

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Usaha Oleh-oleh Bandeng, Banjir ...
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Namun genangan dari pasang air laut sepekan setelah 
gerhana bulan total itu bisa sampai satu meter lebih. Padahal 
ketinggian rob biasanya hanya berkisar 10-30 cm. Siang itu, 2 
Juni sekira pukul 13.00, banjir akibat pasang laut menggenangi 
perkampungan dan jalan raya di Dukuh Pongangan, Desa 
Purworejo hingga setinggi paha orang dewasa. 

Tidak sedikit sepeda motor yang mogok di tengah jalan, lantaran 
knalpot kemasukan air laut. Angkutan desa yang berani 
menerobos genangan rob pun bisa dihitung jari. Bahkan tak 
jarang minibus berputar balik lantaran ketinggian rob mustahil 
untuk dilintasi. Hanya becak montor (bentor) yang berani 
melintasi banjir. 

“Sehari-hari rob di Desa Purworejo memang seperti ini. 
Kalaupun surut, hanya sebentar. Seperti hari ini, rob naik siang 
nanti puncaknya sore. Malam surut, tapi siang rob mulai naik 
lagi,” ujar Zaenudin (54), warga Dukuh Pongangan. 
Bagi nelayan dan petani tambak, kerugian yang diderita akibat 
rob menjadi ganda. Selain bangunan rumah dan kendaraan 
menjadi mudah keropos, harga jual tangkapan serta panenan 
tambak menjadi anjlok. Harga jual bisa turun hingga 20 persen.

“Alasan bakul (tengkulak), 20 persen itu untuk nombokin 
transportasi karena tidak banyak kendaraan yang mau melintasi 
daerah genangan rob,” imbuhnya.

Berdasar data prakiraan pasang surut yang dirilis oleh Stasiun 
Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Emas, ketinggian air 
pasang laut sepekan setelah gerhana bulan merah berkisar mulai 
60-110 cm.

“Ketinggian air pasang paling tinggi dari pantauan kami 
prediksi sebelumnya, ada di minggu pertama Juni tanggal 
1-6, dan minggu ketiga antara tanggal 16-20. Untuk waktu 
kejadian pasang sekira pukul 12.00-17.00,” ujar Kepala Stasiun 
Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Mas Semarang Retno 
Widyaningsih.

Lebih lanjut, sejumlah wilayah terdampak pasang surut laut 

Hartatik - Suara Merdeka
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Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Usaha Oleh-oleh Bandeng, Banjir ...

pada Juni lalu. Seperti Tegal, Pekalongan, Kendal, Demak, dan 
Semarang.  Untuk wilayah Semarang yang sering terdampak 
wilayah Mangkang sampai Tambaklorok. Kemudian wilayah 
Demak, seperti Sayung dan Morodemak yang merupakan 
daerah pesisir.

Beban Ganda

Banjir air pasang laut seakan sudah menjadi teman akrab bagi 
para nelayan dan pembudidaya perikanan di sepanjang pesisir 
pantura. Bagaimana tidak, air merendam rumah dan tambak 
mereka berhari-hari, berminggu, berbulan dan bahkan bertahun-
tahun.

Di wilayah Demak ini, rob menjadi cerita buruk yang masih 
terus membayangi warga. Derita warga pesisir akibat air pasang 
laut yang meluap tak berkesudahan hingga kini. Setidaknya ada 
40 desa dari 4 kecamatan pesisir yang tergenang rob. Wilayah itu 
meliputi 14 desa di Kecamatan Wedung, 11 desa di Kecamatan 
Bonang, 10 desa di Kecamatan Sayung, dan 5 desa di Kecamatan 
Karangtengah

Bahkan rob telah menenggelamkan dua dusun di Kecamatan 
Sayung, yakni Senik dan Tambaksari, Kecamatan Sayung. 
Sebanyak 208 keluarga terpaksa harus direlokasi ke desa lain 
yang lebih aman. Kini area dua dusun tersebut dihuni ribuan 
burung bangau setelah menjadi hutan mangrove. 

Sekretaris Desa Morodemak, Mohammad Syaifudin (55) 
mengatakan, kondisi daratan Morodemak, Kecamatan Bonang 
saat ini hampir semuanya terdampak rob. Lebih lanjut, desanya 
yang memiliki penduduk sejumlah 6.800 jiwa tersebut, rata-rata 
jalan, kampung, bangunan rumahnya sudah tergenang air rob.

“Morodemak itu ada 32 RT dan 5 RW, hampir semuanya 
tenggelam sekarang. Bangunan rumahnya sekitar 90 persen 
sudah terdampak rob,” terangnya.

Syaifudin melanjutkan, air laut meluap di Desa Morodemak 
terjadi setiap bulan. Padahal sebelumnya banjir rob hanya terjadi 
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di desanya sekitar 4 bulan tertentu dalam setahun. Dirinya juga 
menyebut air pasang laut yang menggenangi wilayahnya datang 
di waktu-waktu yang tak menentu.

“Dulu, (rob terjadi) April, Mei, Juni, Juli, sekarang setiap bulan 
selalu datang. Antara perkiraan 10-15 hari dalam sebulan dengan  
ketinggian 30-70 cm,” imbuhnya. 

Selain itu, datangnya air pasang laut  tiap bulan tidak menentu 
dalam sehari. Kadang datang pagi, sore, siang, malam. 
Durasi air laut meluap terjadinya sekitar lima jam. Syaifudin 
menduga salah satu faktor yang menyebabkan banjir rob di 
Desa Morodemak semakin parah yakni pembangunan atau 
peninggian jalan utama kabupaten di Desa Purworejo menuju 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Karena sebelum adanya pembangunan jalan, rob bisa dibagi, 
sekarang rob ke Morodemak semua. Tapi sejak 2018, sudah 
terjadi rob setiap bulannya,” tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku setiap tahun melakukan 
peninggian jalan. Ia sendiri mengaku sering tidak bisa berbuat 

Hartatik - Suara Merdeka
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apa pun ketika menyaksikan warganya terkurung air pasang laut 
yang meluap. Padahal rob sebenarnya lebih berbahaya daripada 
banjir. Tak hanya fasilitas umum yang rusak, namun bangunan 
milik warga menjadi mudah hancur saat ada goyangan sedikit 
saja.

“Banjir akibat hujan atau luapan sungai memang merusak, 
namun hanya saat terjadi. Sedangkan rob yang berupa genangan 
dan terjadi bertahun-tahun, akan menyebabkan korosi. Tanah 
ambles, bangunan keropos dan akhirnya roboh,” kata Sugiyanto 
(50), warga Morodemak.

Mansur (45), warga Desa Purworejo mengeluhkan akses menuju 
tempat pelelangan ikan (TPI) Morodemak, terendam banjir rob 
setiap hari. Ketinggian banjir bisa bervariasi, hingga mencapai 
70 cm. Akibat banjir rob yang terjadi setiap hari, kata Mansur, 
warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan 
perahu atau yang biasa disebut warga sebagai nambang perahu. 
Ongkos menggunakan perahu satu kali berangkat Rp 4 ribu per 
orang.

“Anak berangkat sekolah Rp 4 ribu, kalau tiga anak Rp 12 ribu. 
Belum lagi bapaknya, kalau keluarga tidak hanya sekali bisa 
dikalikan,” terangnya.

Selain itu kondisi banjir rob membuat kendaraan bermotor cepat 
rusak. 

“Kampas rem motor paling lama tiga bulan, gear dan lainnya,” 
beber Mansur.

“Memang sudah benar-benar parah (banjir rob). Paling parah 
memang tiga tahun belakang ini,” keluhnya.

Tak hanya itu, warga juga tombok karena harus meninggikan 
bangunan rumahnya setiap tahun akibat banjir rob. Mansur 
mengaku sudah empat kali meninggikan bangunan rumahnya.

“2017 saya meninggikan rumah 80 cm, dan sekarang sudah 
tenggelam. Empat kali saya meninggikan rumah, 50 cm-80 cm. 

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Usaha Oleh-oleh Bandeng, Banjir ...
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Tiga tahun tenggelam, paling lama 4 tahun,” ungkapnya.

Ketua RW 3 Desa Purworejo, Mukholidin mengatakan, jalan 
umum Desa Purworejo sudah terendam air dari perbatasan 
desa hingga menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sekitar lima 
kilometer.

“Sudah terendam air laut sejak dua bulan terakhir,” katanya.

Ia menyebut, angkutan umum tak berani masuk, akibatnya 
warga harus ojek bentor, dan harus merogoh kocek Rp 5.000 
sekali jalan. Rob merendam jalan umum, jalan desa, dan gang, 
serta permukiman di tiga desa, yaitu Purworejo, Morodemak, 
dan Margolinduk setiap tahunnya. 

“Rob tahun ini yang terbesar. Tahun sebelumnya hanya dua jam 
sudah dapat dikendalikan, sementara tahun ini bisa seharian 
penuh, dari pukul 8 pagi hingga 9 malam,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyebut warga harus meninggikan pondasi rumah 
dan memperbaiki sepeda motor, lantaran seringnya terkena air 
laut. Lebih lanjut, warga lebih baik naik perahu dibandingkan 
harus menerjang pasang air laut dengan kendaraan bermotor 
secara terus-terusan.

Meski derita warga pesisir akibat air pasang laut seakan 
tak berkesudahan, namun ironinya rob dinilai bukan 
merupakan bencana. Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak, Agus 
Nugroho Luhur Pambudi menyayangkan, adanya aturan yang 
mengganjal upaya penanganan rob di Demak.

“Dalam UU Nomor 4/ 2007, banjir rob yang menggenangi 
rumah warga tidak dianggap sebagai bencana alam. BPBD 
maupun BNPB tidak bisa berbuat apa-apa, karena regulasinya 
rob ini tidak termasuk kriteris bencana,” terang Agus.

Pihaknya pun mendesak agar pemerintah pusat, Pemprov Jateng 
dan Pemkab Demak berkoordinasi untuk menangani banjir rob 
yang terjadi saat ini.  Apalagi pihaknya sudah berulang kali 
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mengingatkan Pemprov maupun kementerian terkait, agar 
banjir rob bisa segera ditanggulangi. (Hartatik)

Liputan mendalam ini bagian dari program “Banking Journalism 
Academy” yang diselenggarakan AJI Indonesia.

Karya Telah Tayang di Suaramerdeka.com, 19 Juli 2021

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Usaha Oleh-oleh Bandeng, Banjir ...



102 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

MENINJAU TAMBAK: Penyuluh kelautan dan perikanan Kabupaten Demak meninjau tambak milik 
Abdul Hadi, anggota Kelompok Makmur Jaya di Desa Purworejo Kecamatan Bonang, yang dibiarkan 
kosong lantaran harga benih bandeng langka dan mahal, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Ketika Nasib Pembudidaya 
Tak Semujur Usaha Oleh-
oleh Bandeng (3-habis)
-Kehadiran LPMUKP Ibarat 
Oase di Tengah Pandemi

BANJIR rob Desember 2017 tidak akan pernah dilupakan sampai 
kapan pun oleh Abdul Hadi (60), petambak bandeng di Dukuh 
Tambakpolo Desa Purworejo Kecamatan Bonang, Kabupaten 
Demak. Tiga bidang tambak miliknya, total seluas 6.400 m2 
habis tersapu banjir. 

Hartatik - Suara Merdeka
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Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh ...

Air pasang laut bercampur luapan Sungai Kalijajar setinggi 
dua meter, tidak hanya merendam ratusan rumah, tapi juga 
membuat petambak merugi belasan hingga puluhan juta rupiah. 
Begitu pun dengan Abdul Hadi.

“Habis semua ikan bandeng yang sudah tiga bulan saya pelihara. 
Padahal sudah siap panen. Kerugiannya sampai 50 juta,” ujar 
bapak empat anak ini.

Pria yang akrab disapa Pak Dul itu semakin pusing. Bagaimana 
tidak, dalam tempo waktu bersamaan, ia harus melunasi pokok 
pinjaman plus bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI 
sebesar Rp 25 juta. 

“Terpaksa saya harus ngutang lagi untuk lunasin KUR. Untung 
ada teman yang mau bantu saat itu,” imbuhnya.

Meski masalah pinjaman bank teratasi, namun Pak Dul harus 
segera mengembalikan uang yang dipinjam dari temannya 
tersebut. 

“Kebetulan awal 2018, ada (fasilitator) dari LPMUKP sosialisasi 
di balai desa, menawarkan bantuan permodalan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, LPMUKP atau Lembaga Pengelola Modal 
Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan badan layanan 
umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), bertugas memberikan pembiayaan dana bergulir 
untuk nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan perikanan, 
disertai pendampingan di lapangan. Akses pemberian modal 
menggunakan sistem kredit, bekerja sama dengan BRI dan BNI.

Bunga Rendah

Kehadiran LPMUKP hingga kini, bagi Pak Dul ibarat oase, apalagi 
saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Menurutnya, 
bagi petambak, bantuan permodalan sangat dibutuhkan. 
Apalagi LPMUKP hadir memberikan pinjaman dengan bunga 
jauh lebih rendah dibanding bunga bank konvesional.
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“Pada tahun yang sama LPMUKP menawarkan pinjaman, saya 
pernah ditawari kredit dari Bank Jateng tapi bunganya 9% per 
tahun. Lalu ada dari (PD BPR) BKK Demak bunga 2% per bulan, 
ada juga 5% per bulan,” urainya.

Dari sekian tawaran bank tersebut, Pak Dul menilai bahwa 
pinjaman yang ditawarkan LPMUKP jauh lebih ringan. Tidak 
hanya dari sisi bunga yakni 3% per tahun, tapi juga dari sisi 
agunan dan angsuran. Selain itu plafon pinjaman bisa sampai 
ratusan juta rupiah, namun syaratnya peminjam harus atas 
nama kelompok.

“Bank tidak ada yang mau menerima tambak sebagai agunan, 
tapi kalau LPMUKP justru mau.”

Sejumlah petambak mengaku banyak kesulitan yang harus 
dihadapi untuk dapat mencicipi modal kredit bank. Apalagi 
selama ini usaha di sektor kelautan dan perikanan masih dinilai 
perbankan sebagai sektor yang berisiko tinggi. 
Begitu pun pihak bank hanya mau menerima agunan berupa 
sertifikat rumah, tanah maupun BPKB kendaraan bermotor. 
Pihak bank melihat tambak tidak memiliki nilai yang memadai 
atau nilainya rendah, jika dijadikan agunan. Kalau pun disetujui, 
plafon pinjaman yang dikucurkan bank bagi pembudidaya pun 
tidak lebih dari Rp 25 juta, seperti yang disalurkan melalui KUR.
 “KUR bisa dapat sampai Rp 25 juta karena saya sudah lama jadi 
debitur, sejak 2006. Kalau bukan nasabah lama, tidak mungkin 
dapat pinjaman sebesar itu,” kata pria tambun ini.
Bak gayung bersambut, pinjaman yang ditawarkan LPMUKP 
memang sudah lama dinanti. Pak Dul yang tergabung dalam 
Kelompok Makmur Jaya mengaku, proses pengajuan pinjaman 
ke LPMUKP relatif cepat dan mudah. 

Kelompok cukup membuat proposal pinjaman sesuai format 
yang diberikan fasilitator pendamping. Saat itu, Kelompok 
Makmur Jaya mengajukan pinjaman sebesar Rp 125 juta, dengan 
tempo pelunasan selama dua tahun. Pinjaman sebesar itu sesuai 
pengajuan dari lima orang anggota kelompok, termasuk Pak 
Dul serta dua orang anaknya, Rizal (35) dan Amin (32). 

Hartatik - Suara Merdeka
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“Saya pinjam Rp 25 juta untuk melunasi hutang ke teman. Kalau 
dua orang anak saya pinjam untuk membesarkan usaha tambak 
yang sempat porak poranda karena diterjang banjir rob,” 
ungkapnya.

Dengan pinjaman sebesar Rp 125 juta itu, bunga yang harus 
dibayarkan lima orang anggota tiap bulannya sebesar Rp 312.000, 
atau setiap orang hanya dikenakan bunga Rp 60 ribuan/bulan. 
Sedangkan angsuran pinjaman dibayarkan setiap enam bulan 
sekali sebesar Rp 6 jutaan/orang. 

“Baik bunga maupun angsuran pinjaman sangat terjangkau. 
Bahkan jika belum mampu membayar angsuran pinjaman, kami 
tinggal menghubungi fasilitator pendamping sehingga kami 
hanya diharuskan membayar bunga tiap bulan,” jelas Pak Dul.

Minta Provisi Dihilangkan

Bagi Pak Dul, kehadiran LPMUKP dinilai tanpa cela. 

MENYEBAR PROBIOTIK : Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik 
sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan 
Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh ...
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“Sangat memudahkan kelompok. Hanya saja, ke depannya, 
biaya administrasi saat akad kredit di bank agar bisa diringankan 
atau malah dihilangkan. Jujur saja, meski dibagi lima peminjam, 
administrasi sampai Rp 2 juta lebih itu masih memberatkan. Beda 
dengan KUR hanya dikenakan biaya administrasi Rp 100.000.” 

Selama ini, debitur LPMUKP dikenakaan admistrasi berupa 
biaya provisi dan jasa notaris. Biaya provisi sebesar 1% dari 
nilai pinjaman. Sedangkan jasa notaris sebesar Rp 1,4 juta. Biaya 
notaris tersebut perhitungannya sesuai jumlah sertifikat yang 
diagunkan ke bank. Jika lebih dari satu sertifikat maka tinggal 
dikalikan Rp 1,4 juta. Adapun semua biaya administrasi itu 
harus dibayarkan pada awal kredit dicairkan.

“Kami berlima kena (biaya administrasi) Rp 2,65 juta, rinciannya 
biaya provisi Rp 1,25 juta dan sisanya untuk jasa notaris Rp 1,4 
juta. Jadi masing-masing peminjam dikenakan Rp 530.000,” 
terang Pak Dul.

Meski begitu, ia berharap ke depannya, biaya provisi itu 
bisa ditiadakan karena dinilai agak memberatkan pada awal 
pencairan kredit. Sementara itu, Ketua Kelompok Makmur Jaya, 
Maftuhin (55) menambahkan, baru kali ini pembiayaan kredit 
atas nama kelompok sangat memudahkan petambak.

“Saya pribadi pernah ditawari kredit Rp 250 juta dari Bank 
Mandiri, tapi harus ada kelayakan usaha lainnya selain budidaya 
tambak, seperti toko. Kalau tambak mereka tidak mau,” kata 
pria yang akrab disapa Tuhin ini.

Tuhin menjelaskan, proses pengusulan hingga pencairan 
pinjaman ke bank melalui LPMUKP ini sekitar satu bulan. Semua 
proses kredit atas nama kelompok, dengan persetujuan ketua 
dan bendahara. Sedangkan untuk menempatkan pencairan 
dana maupun membayar angsuran kredit yang dipakai adalah 
rekening kelompok. 

Sebagai bentuk tanggung jawab, Tuhin menerapkan aturan. 
Ia meminta semua anggota yang mengajukan pinjaman harus 
menyerahkan sertifikat tambak. Semula lima sertifikat tambak 

Hartatik - Suara Merdeka
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itu dianalisa oleh fasilitator LPMUKP.

“Dari lima sertifikat (tambak) itu yang memiliki nilai paling 
tinggi milik Pak Dul, ditaksir sekitar Rp 150 juta. Akhirnya 
hanya sertifikat tambak Pak Dul yang diserahkan sebagai 
agunan ke BRI, sisanya saya pegang sebagai bentuk tanggung 
jawab peminjam,” terangnya.

Lebih lanjut, alasan kelompok hanya menyerahkan satu sertifikat 
sebagai agunan selain nilainya telah melebihi nominal pengajuan 
pinjaman, juga supaya meminimalkan biaya notaris. Sebab biaya 
notaris dihitung sesuai jumlah sertifikat yang diagunkan.

“Yang memberatkan anggota memang (biaya administrasi) di 
awal. Selebihnya sangat memudahkan dan mendukung usaha 
petambak,” imbuhnya.

LPMUKP bahkan memberi keringanan bagi anggota kelompok 
yang terkendala mengangsur pinjaman. Mereka diperbolehkan 
mengangsur pokok pinjaman semampunya, asalkan komunikasi 
terlebih dahulu dengan fasilitator. Selain itu, kelompok bisa 

MEMASANG MEMBRAN:  Sejumlah anggota Kelompok Makmur Jaya praktik memasang 
membrane pada tambak mereka saat sekolah lapang yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh ...
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mendapatkan toleransi perpanjangan tempo pelunasan.

“Kebetulan pinjaman yang kami ajukan harusnya sudah lunas 
akhir tahun 2020. Tapi ada anggota yang gagal panen karena 
tambaknya terkena banjir rob, lalu kami diberi toleransi 
tambahan waktu enam bulan,” ungkap pria yang juga bekerja 
sebagai guru madrasah ini.

Selanjutnya, jika kelompok menyatakan tidak ada progres usaha 
maka harus membuat pernyataan yang ditandatangani di atas 
meterai. Surat pernyataan itu berisi tentang kepastian kapan 
mereka bisa melunasi kredit. Hal itu sebagai bentuk itikad 
pertanggungjawaban.

Sebenarnya, pihak LPMUKP memberikan toleransi perpanjangan 
waktu maksimal satu tahun. Meski begitu, LPMUKP tidak serta 
merta memberikan persetujuan begitu saja. Setiap proses mulai 
akad kredit, hingga untuk apa pinjaman itu dimanfaatkan 
oleh petambak semuanya ada pengecekan dari pejabat di 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami dua kali didatangi auditor dari KKP, ditanya ada 
kendala tidak. Terakhir datang, ketika kami mengajukan 
perpanjangan tempo pelunasan. Bagaimana pun, saya setuju 
model pembiayaan kredit yang diterapkan LPMUKP dibanding 
perbankan,” ungkap Tuhin.

Sulit Ajukan Klaim

Terpisah, Rofiqoh, penyuluh perikanan KKP yang bertugas di 
Kabupaten Demak mengatakan, persoalan petambak hingga kini 
masih seputar kesulitan mengakses permodalan dan kegagalan 
panen akibat banjir rob.

“Memang sekarang sudah ada program asuransi tambak, 
namun tidak mudah petambak mengajukan pencairan klaim. 
Misal ketika tambak mereka habis kena banjir rob,” ungkapnya.

Sebab klaim asuransi bisa diajukan sebagai kategori bencana 
yang diakibatkan banjir rob, bilamana terjadi rob bersamaan 
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turun hujan dengan intensitas tinggi. Namun harus disertai data 
curah hujan secara resmi dari BMKG. 

“Jika BMKG merilis tidak terjadi hujan dengan intensitas 
tinggi di atas curah hujan normal, maka petambak tidak bisa 
mengajukan klaim.”

Tidak Bankable

Hasil penelitian berjudul “Daya Saing dan Inklusivitas Lembaga 
Keuangan Perbankan dalam Mendorong Pengembangan UMKM  
di Sektor Perikanan” yang ditulis Dr Yani Mulyaningsih, peneliti 
pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengungkapkan, pelaku 
usaha sektor perikanan mengalami kesulitan akses, bahkan 
tereksklusi dari sistem perbankan. Kesulitan itu dihadapi ketika 
ingin mengakses permodalan.

Penelitian itu menyebut bahwa pelaku usaha sektor perikanan  
tidak  dianggap  bankable oleh  perbankan. Sebagai   alternative,   
mereka   mencari   pembiayaan   lain  dan umumnya nonformal 
dengan bunga yang lebih tinggi.

Kondisi ini tentunya tidak  menggembirakan. Untuk itulah, Yani 
menilai  perlu adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk 
mewujudkan inklusi keuangan, sehubungan dengan adanya 
kendala akses tersebut. Beberapa usaha memang telah dilakukan 
oleh pemerintah sehubungan dengan perbaikan dimensi akses 
dalam inklusivitas keuangan. 

Sebelumnya,  pada sektor  perikanan  secara  spesifik pemerintah 
sudah meluncurkan program Jaring (program Jangkau, Sinergi 
dan Guidelines), yang berupaya untuk meningkatkan akselerasi 
pembiayaan dari sektor jasa keuangan (bank dan industri 
keuangan nonbank). Program  Jaring yang  merupakan  kerja 
sama  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK), KKP, serta sektor  
jasa  keuangan ini  diresmikan  pada  2015. Utamanya ditujukan 
untuk mendorong pelaku usaha sektor perikanan untuk 
dapat mengakses layanan keuangan, sehingga diharapkan 
dapat mendorong pertumbuhan usaha. Namun dalam 
implementasinya program Jaring ini belum optimal.

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh ...



110 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Mulai Bidik Perorangan

Terpisah, Ika Yustina, Petugas Administrasi BRI Cabang Demak 
mengatakan, dalam kurun waktu 2018-2021, telah menyalurkan 
dana bergulir dari LPMUKP kepada 13 pelaku usaha di 
sektor perikanan dan kelautan. Rinciannya 10 kelompok dan 
sisanya perorangan. Adapun plafon pinjaman yang disalurkan 
bervariasi, mulai Rp 50 juta sampai Rp 750 juta. Sedangkan 
tempo pelunasan 2-4 tahun.

“Mulai tahun ini, ada tiga orang atas nama perorangan yang 
mendapat pembiayaan mikro dari LPMUKP. Kalau tahun 
sebelumnya penerima atas nama kelompok,” terang Ika.

Lebih lanjut, menurutnya, BRI Cabang Demak tidak punya 
kewenangan apa pun baik dari proses awal seleksi maupun 
hingga putusan kredit bergulir tersebut. Pihaknya hanya sebatas 
menjalankan pencairan. Semua berkas terkait persyaratan kredit 
diajukan calon penerima manfaat langsung ke LPMUKP melalui 
fasilitator.

“Dana dari pusat (LPMUKP) langsung masuk rekening tabungan 
kelompok atau individu penerima manfaat. BRI Demak hanya 
sebagai penyalur, dan kami tinggal mencairkan.”

Dikatakan, saat pencairan, penerima manfaat kredit LPMUKP ini 
hanya dikenakan biaya provisi 1% dari nilai pinjaman. Adapun 
biaya provisi ini sepenuhnya masuk ke rekening BLU LPMUKP.

Sementara itu, Direktur LPMUKP Syarif Syahrial tidak 
menampik bahwa usaha di sektor kelautan dan perikanan masih 
dipandang sebelah mata oleh perbankan. Sebab sektor usaha 
itu dianggap berisiko tinggi. Selain itu, masyarakat kelautan 
dan perikanan memiliki tingkat literasi yang rendah dalam 
mengakses permodalan di bank komersial. Terlebih lagi, sekitar 
85 persen pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berskala 
mikro dan kecil.

“Sebagai BLU, kami diminta fokus memfasilitasi permodalan 
pada pelaku usaha yang belum mendapatkan akses kredit 
komersial lainnya dari perbankan,” ujar Syarif.

Hartatik - Suara Merdeka
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Hingga kini, LPMUKP memiliki 236 titik lokasi layanan 
pendampingan yang tersebar di 358 kota/kabupaten se-
Indonesia. Adapun usaha yang dibiayai LPMUKP meliputi 
usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, usaha garam 
rakyat, pengolahan dan pemasar hasil perikanan, serta usaha 
masyarakat pesisir lainnya.

Menurut laporan yang dipublikasi oleh LPMUKP, sejak 
November 2017 hingga akhir Mei 2021, lebih dari 21 ribu orang 
telah menjadi pemanfaat dana bergulir LPMUKP. Pada periode 
yang sama, LPMUKP telah memberikan persetujuan dan 
pencairan dana bergulir hampir Rp 842 miliar.

Lebih lanjut, pihaknya tidak hanya memfasilitasi para pelaku 
usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, tetapi 
juga melakukan pendampingan. 

“Kami berharap program ini mampu mendukung program 
pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah, 
terlebih bisa menanggulangi dampak pandemi Covid-19 
terutama pada sektor usaha perikanan dan kelautan,” tukasnya. 
(Hartatik)

Alur penyaluran dana bergulir dari LPMUKP. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh ...
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Liputan mendalam ini bagian dari program “Banking Journalism 
Academy” yang diselenggarakan AJI Indonesia.

Karya Telah Tayang di Suaramerdeka.com, 22 Juli 2021

Realisasi penyaluran dana bergulir dari LPMUKP. (suaramerdeka.com/Hartatik)
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Henny Elyati       
Riau Pos

Saya sangat bahagia dan bisa terpilih menjadi salah satu 
peserta Banking Journalist Academy (BJA) VIII – 2021. Di 
tengah kondisi Covid-19 yang memberikan dampak besar 
bagi pers, namun BJA mampu memberikan ilmu yang sangat 
bagus kepada para wartawan walaupun tanpa melalui tatap 
muka. Tak bisa dipungkiri, BJA di tengah kondisi Covid ini 
justru memberikan harapan baru bagi wartawan di daerah 
karena bisa menjadi peserta.

Selama mengikuti sesi pemaparan dari narasumber sangat 
menarik apalagi materi yang diberikan sangat relefan dengan 
kinerja wartawan sehari-hari mengingat tidak semua peserta 
memahami liputan perbankan. 

Pada sesi diskusi bersama mentor merupakan pengalaman 
yang luar biasa. Karena banyak ilmu yang diberikan dalam 
hal menulis berita ekonomi khususnya perbankan dalam 
bentuk story telling. Karena memang sangat jarang wartawan 
menulis berita dalam bentuk seperti ini. Awalnya memang 
berat menulis berita story telling dan harus sering berlatih 
hingga menghasilkan karya yang bagus. 

Terima kasih kepada Bank Permata yang sudah mendanai 
kegiatan ini dan menjadi pemateri dalam memberikan ilmu 
perbankan kepada kami. Terima kasih kepada Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) yang telah memiliki program ini sehingga 
kami di daerah bisa ikut dalam kelas ini. Terima kasih kepada 
panitia yang sudah memberikan ruang bagi kami untuk bisa 
bertemu walaupun secara virtual. Terima kasih buat mentor 
bang Hasudungan Sirat yang tak bosan-bosan mengarahkan 
dan memberikan ilmu kepada saya dalam menulis story 
telling, biarpun bolak-balik ke lokasi tidak menjadi masalah 
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yang penting tulisan menjadi bagus. Terima kasih buat mentor  
kak Feby dan kak Crhristine (Birong) yang sudah mau berbagi 
ilmu dan memberikan masukan saat diskusi bersama mentor.

Harapan saya, program BJA ini terus berlanjut dan pesertanya 
bisa lebih banyak terutama dari daerah dan tentunya dana 
operasionalnya (fellowship) tidak berkurang malahan bisa 
bertambah nilainya.
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PANEN COKLAT: Rolin memanen buah kopi coklat dari belakang rumahnya. Buah coklat ini 
menambah pendapatan ekonomi keluarga Rolin. Foto diambil Ahad (30/5/2021).

Biaya Administrasi 
Menjadi Beban

Tangannya begitu cekatan membuang plastik yang menempel di botol 
minuman bekas yang menumpuk di sekitarnya dengan menggunakan 
pisau cutter. Kuku-kukunya penuh kotoran yang menempel, keringat 
mengucur membasahi tubuhnya. Sesekali dia melapnya menggunakan 
baju lusuh yang dikenakannya.

Biaya Administrasi Menjadi Beban
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Dia tersenyum saat disambangi Riau Pos, Ahad (30/5). 
“Inilah yang aku lakukan setiap hari. Pagi keliling mencari 
barang-barang bekas, sore baru membersihkannya sekaligus 
memilahnya,” ujar Rolin (45).

Ibu satu anak ini menghidupi keluarganya dengan 
mengumpulkan barang-barang bekas. Pekerjaan ini digelutinya 
sudah 7 tahun. “Hasilnya memang tidak seberapa tapi cukup 
untuk makan sehari-hari,’’ katanya lagi.

Barang-barang bekas yang dikumpulkannya dijual sekali 
seminggu hasilnya bisa Rp45.000 sampai Rp60.000. ‘’Ngak 
tentulah hasilnya,” katanya sambil membakar plastik dari botol 
minuman yang dibersihkannya tadi.

Barang-barang bekas yang dikumpulkan dimasukkan ke karung 
sesuai jenisnya dan disusun rapi di ruangan berukuran 3x2 
meter yang dulunya kamar dijadikan gudang penyimpanan 
barang-barang bekas siap jual. Rumah papan berukuran 8x6 
meter ini kini hanya memiliki satu kamar tidur, dapur dan 
ruang tamu. Tak ada perabotan di ruang tamu, di dapur hanya 
terdapat kompor gas berikut tabung gas 3 kilogram dan tungku 
kayu api, peralatan masak dan meja makan reot. Dapurnya 
menghitam karena Rolin lebih banyak menggunakan kayu api 
untuk memasak daripada gas. Kamar mandi terpisah sekitar 
tujuh meter dari rumah. Rolin menuang air panas dari termos. 
‘’Hanya ada kopi,’’ tawarnya pada RiauPos. Di dinding ruang 
tamu terdapat dua figura foto keluarga. ‘’Suami meninggal tujuh 
tahun lalu,’’ getarnya. Matanya berkaca-kaca saat mengenang 
almarhum Langai. Keluarga yang lain tinggal cukup jauh dari 
rumah Rolin, di Desa Batin Solapan. Rolin ikut suami usai 
menikah dan tinggal jauh dari pemukiman warga dan memilih 
hidup berkebun. ‘’Suami tak punya keahlian apa-apa, makanya 
berladang,’’ katanya.

Sejak ditinggal pergi suami, Rolin terpaksa bekerja mencari 
barang-barang bekas sebagai pekerjaan sampingan. Di saat 
senggang, Rolin banyak menghabiskan waktu di kebun belakang 
rumahnya.

Henny Elyati - Riau Pos
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Biaya Administrasi Menjadi Beban

Rolin kemudian mengajak Riau Pos ke belakang rumahnya. 
Ternyata di sana ada sembilan pohon kopi coklat. Buah coklat 
inilah yang membantu ekonomi keluarga. Satu pohon bisa 
menghasilkan 5-7 buah sekali panen. ‘’Biasanya aku panen sekali 
empat hari,’’ jelasnya sambil memetik buah kopi coklat. 

Dari sembilan pohon coklat ini seminggu bisa menghasilkan 1,5 
kilogram. Kalau harga sekilonya antara Rp23 ribu hingga Rp25 
ribu jika kering. Sambil mengupas buah coklat, lulusan STM ini 
tidak menampik dirinya marah-marah di BRI Cabang Duri dan 
menutup rekeningnya.

“Bagaimana tidak, berharap uang bertambah menabung di 
bank, malah uang yang berkurang,’’ katanya dengan tawa 
getir. ‘’Memang sudah lama tak menabung jadi tidak tahu 
perkembangan saldo di dalamnya,” katanya sambil menarik 
nafas.

Tatapan matanya menerawang, dia bercerita awal mula 
membuka rekening di bank. Sebelum menjadi nasabah, Rolin 
menyimpan uangnya di bawah kasur. Sebelum menikah, Rolin 
sudah sering menabung, namun menyimpannya di bawah 
kasur. ‘’Sering hilang, entah siapa yang mengambilnya. Maklum 
kami keluarga besar, delapan bersaudara,” katanya tertawa.

Rolin merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dan 
hanya Rolin yang dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang 
pendidikan menengah. ‘’Yang lain berhenti di tengah jalan,’’ 
tuturnya. Saudara-saudaranya yang lain berhenti sekolah 
karena tidak memiliki uang. ‘’Ada juga yang memang tak mau 
sekolah,’’ katanya.

Setelah menikah, Rolin menyimpan uangnya di dalam kaleng 
dan ditimbun di dalam tanah karena sebelumnya pernah 
menyimpan uang di bawah kasur ternyata tidak aman. “Yang 
penting ingat dimana posisi menyimpannya dan hanya kita 
yang tahu jadi aman,” terang wanita yang sudah tujuh tahun 
menjanda ini.

Tapi sayang, karena terlalu lama menyimpan uang di kaleng, 
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uang tersebut menjadi rusak. Ada beberapa lembar uang Rp100 
ribu yang robek, bolong di makan rayap. ‘’Rasanya sedih sekali, 
sudah susah payah menyisihkan uang setiap bulannya,” imbuh 
wanita tomboi yang selalu menggunakan topi ini.

Mengingat uangnya banyak yang rusak, Rolin pun mengikuti 
saran teman dan saudaranya agar menyimpan uang di bank. 
Ada beberapa lembar uang yang rusak masih bisa diterima 
asalkan nomor seri dan angka nominal uang tidak hilang. Tapi 
beberapa lembar tak bisa dipakai dan terpaksa terbuang. ‘’Uang 
logam semuanya diterima walaupun sangat kusam,” tawa Rolin. 
Tanggannya membuka topi yang menutupi kepala, rambutnya 
lepas dari ikatan. Saat topi dibuka ternyata rambut Rolin panjang 
hingga pinggangnya.

Dia pun bercerita. Saat membuka rekening, Rolin sudah 
diberitahu soal biaya administrasi yang akan dipotong dari 
rekeningnya termasuk biaya ATM. Saat itu Rolin sudah menolak 
agar tidak menggunakan  ATM namun pihak bank mengatakan 
itu sudah aturan bank. ‘’Wajib, katanya. Padahal ATM ini tidak 
pernah aku gunakan,” jelasnya.

Lima tahun menabung, Rolin sama sekali belum pernah 
mengambil uang tabungannya. “Itu untuk biaya sekolah anak. 
Karena pendidikan itu mahal,” katanya.

Karena ada keperluan mendesak sementara tak ada uang 
disimpan, Rolin pun mendatangi bank di mana dia menabung. 
Sesuai catatan yang dimilikinya uang di dalam tabungan 
lebih dari Rp6 juta ditambah bunga bank pasti uang tersebut 
diperkirakannya mencapai Rp7 juta, karena setiap memasukkan 
uang ke rekening Rolin selalu mencatatnya. “Aku cuma mau 
ambil Rp1 juta,’’ katanya. Tapi saat selesai transaksi dia melihat 
nilai tabungannya kurang dari Rp5 juta. Rolin pun langsung 
protes ke teller. Namun teller nyuruh Rolin ke customer service 
untuk melihat transaksi di rekening.

Di CS, Rolin dijelaskan bahwa tidak ada transaksi uang keluar 
(tidak ada penarikan uang). “Aku lagi-lagi protes kalau tak ada 
uang diambil kenapa berkurang,” imbuh warga Sakai ini.

Henny Elyati - Riau Pos
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Saat itu CS memberikan Rolin rekening koran Britamanya 
sehingga dia tahu pergerakan transaksi tabungannya. Namun 
setelah dilihat-lihat, Rolin baru menyadari uangnya berkurang 
untuk biaya administrasi tabungan dan biaya ATM. Biaya 
administrasi sebesar Rp12.000 dan biaya ATM sebesar Rp3.000. 
Total uang yang dipotong sebesar Rp15.000 setiap bulannya 
sementara bunga yang diperolehnya tidak sampai Rp2.000 
belum dipotong pajak bunga.

Bagi Rolin, uang Rp15.000 sangat berguna karena sebagai 
single parents yang bekerja serabutan, warga Tegar, Kelurahan 
Pematang Pudu, Kecamatan Mandau ini harus membanting 
tulang untuk menghidupi keluarganya. Karena itu Rolin kapok 
menabung di bank. ‘’Mana jaraknya sangat jauh. Kemana-mana 
saya jalan kaki. Tak ada transportasi umum dari sini jaraknya 
sekitar 37 kilometer,” terangnya.

Lulusan STM bangunan ini terkadang mengambil pekerjaan 
tukang. Jarang ada yang mau menggunakan jasa tukang wanita. 
‘’Paling tetangga yang mau menggunakan jasa aku tapi itupun 
sekali-kali aja,” tawanya yang memperlihatkan setengah gigi 
atas dan bawah bagian depan yang ompong.

Saat berbincang dengannya, Rolin kedatangan tetangganya yang 
berjarak 400 meter. “ Dia tinggal di sebelah. Kami sama-sama 
menutup rekening saat itu,” ujar Rolin memperkenalkan Distah.
Distah tersenyum saat diperkenalkan. Bibir, gigi dan lidahnya 
memerah. Dia membuang sisa sirih di mulutnya. “Saya tutup 
rekening atas nama anak,” katanya sambil minum air yang 
disuguhkan Rolin. Dia pun kumur-kumur. Rencananya buat 
tabungan untuk pendidikannya nanti. Ternyata walaupun masih 
usia sekolah, tabungan anak juga dikenakan biaya administrasi. 
Padahal anakkan belum bekerja, mereka menabung dari uang 
jajan yang disisihkan Rp1.000 per hari. ‘’Anak-anak sampai rela 
tak jajan biar bisa nabung,” kata ibu tiga anak ini.

“Anak saya nabungnya paling Rp20 ribu-30 ribu sebulan 
sementara biaya administrasi bank Rp5 ribu dan biaya ATM 
sebesar Rp5 ribu per bulan. Lama-lama habislah tabungannya,” 
tawanya getir.

Biaya Administrasi Menjadi Beban
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Distah belum lama mengajak anaknya menabung di bank. “Anak 
saya yang paling kecil kelas VIII. Tabungan menggunakan 
namanya walaupun yang nabung ketiga anak saya,” tuturnya.
Tubuhnya yang kurus terlihat semakin kecil saat batuk. 
“Makanya suka nyirih biar tak batuk,” jelas Distah.

Dari tiga anaknya, hanya satu yang masih sekolah. “Yang dua 
lagi dah putus sekolah. Tak sanggup bayar jika di swasta, masuk 
SMA negeri nilainya kurang. Jadi ya nganggur setahun. Yang 
satu lagi tak mau sekolah,” paparnya.

Diakui Distah, anak-anak Sakai di sekitar tempat tinggal mereka 
masih banyak yang putus sekolah. “Mau sekolah jauh. Dah bisa 
baca tulis jadilah,” katanya. “Dia dulu yang mengajak saya dan 
anak menabung karena Rolin sudah lama jadi nasabah bank. 
Taunya bukannya untung, malah rugi menabung,” tutupnya 
sambil membawa cangkul yang hendak dipinjamnya.

Di tempat terpisah, Pimpinan BRI Cabang Duri Ardeanto 
Prayoso menjelaskan biaya administrasi yang dibebankan 
kepada nasabah adalah sebagai biaya pengelolaan rekening. 
Biaya ini dalam rangka keamanan nasabah dan kemudahan 
nasabah dalam bertransaksi. 

“Nasabah bisa memilih tabungan sesuai dengan kemampuan 
ekonominya. Ada Simpedes yang lebih menjangkau masyarakat 
ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.

Tabungan BRI jenis Britama misalnya, lanjutnya, memiliki 
berbagai jenis fitur layanan yang dibedakan melalui tipe kode 
produk atau code product type dengan biaya administrasi 
tabungan yang berbeda.

Semakin sederhana fitur layanan semakin kecil atau murah 
biaya administrasinya. Begitu juga sebaliknya, semakin canggih 
layanannya, maka semakin besar biaya administrasinya. 
“Di samping itu, rata-rata saldo juga menjadi pertimbangan 
perhitungan (biaya administrasi),” katanya.

Menurut Ardeanto, layanan berbasis teknologi seperti Internet 
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Banking, mobile banking dan juga channel-channel elektronik 
seperti CRM, ATM, agen Brilink, merupakan upaya BRI 
memberikan layanan yang semakin murah dan efisien kepada 
nasabah. “Agar nasabah maupun masyarakat tidak lagi harus 
mengorbankan waktu yang produktif, biaya perjalanan yang 
tidak perlu untuk pergi ke kantor cabang BRI,” tuturnya.

Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menjadi nasabah 
BRI, di antaranya adalah transaksi gratis di jaringan milik BRI. 
Selain bertransaksi melalui kantor cabang, masyarakat memiliki 
alternatif lain untuk mendapatkan layanan keuangan BRI di 
antaranya melalui 16.558 mesin ATM, 5.707 mesin CRM, dan 
454 ribu Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Agen BRILink memberikan layanan transaksi perbankan seperti 
transfer, setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan listrik, air, 
iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-
up BRIZZI, setoran pinjaman, memberikan layanan referral 
pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman, dan transaksi 
lainnya.

Melalui kemudahan akses layanan perbankan, BRILink 
dapat menjangkau masyarakat lebih dekat dengan tetap 
mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Saat ini, Agen 
BRILink telah melayani masyarakat di 54,6 ribu desa, atau lebih 
dari 70 persen jumlah desa di seluruh Indonesia. BRI tetap 
berkomitmen menjaga service level yang baik untuk layanan 
pelanggan melalui Contact BRI. ***

Karya Telah Tayang di RiauPos.co, 25 Juni 2021

Biaya Administrasi Menjadi Beban
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Ketua Kelompok Pertanian Terpadu Sakai Mus Mulyadi saat memetik papaya di antara kebun cabai 
yang sudah dipanen. Foto diambil baru-baru ini.

Tak Paham dan Kurang 
Modal

Warga Sakai saat ini sudah banyak yang mengembangkan diri di luar 
kampung halaman. Mereka menekuni berbagai bidang profesi maupun 
usaha. Sebagian lagi mengembangkan keahlian dan keterampilan 
mereka di kampung halaman melalui bidang pertanian dan peternakan, 
namun mereka tidak tertarik bekerja sama dengan bank.

Henny Elyati - Riau Pos
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Tak Paham dan Kurang Modal

Masyarakat Sakai yang dulu dikenal banyak menggantungkan 
hidupnya dari hasil hutan, sekarang lebih mampu beradaptasi 
dengan perubahan-perubahan di sekitar tempat tinggal mereka. 
Cara hidup sebagian besar orang Sakai yang masih memilih 
menjadi petani yang berpindah-pindah membuat Mus Mulyadi, 
tokoh muda Sakai menjadi gundah. Hal ini dikarenakan lahan 
produktif yang luas di sekitar kediamannya terus terbengkalai. 

Tak banyak orang-orang Sakai di Riau yang mau memanfaatkan 
lahan tersebut untuk pertanian, peternakan atau kegiatan 
ekonomi lainnya. Mus Mulyadi kerap memperbincangkan 
kondisi ini di lingkungannya.  Dia ingin mengubah kondisi 
tersebut. Ia menginginkan agar orang-orang Sakai tidak lagi 
hidup berpindah-pindah dan mau mengelola lahan yang 
terbengkalai sebagai sumber kehidupan mereka. 

Dengan hidup menetap, ia berharap masyarakat Sakai tidak 
hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri namun 
juga bisa menghasilkan pendapatan dari usaha pertanian yang 
mereka lakukan. “Suku Sakai terkenal dengan kehidupan sehari-
harinya mengambil hasil hutan, berladang yang berpindah-
pindah,” ujar Mus Mulyadi, Ketua Kelompok Pertanian Terpadu 
Masyarakat Sakai Pematang Pudu  (KPTMSPP) kepada Riau Pos.

Untuk mengubah budaya setempat tentu tak segampang 
membalik telapak tangan. Perubahan tidak bisa dilakukan 
sendirian oleh Mus Mulyadi.  Dengan dukungan dari PT 
Chevron Pacific Indonesia (CPI), salah satu Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan lapangan migas 
di Riau, secara perlahan Mus Mulyadi berupaya mengubah 
kebiasan mayoritas masyarakat Suku Sakai. 

Memanfaatkan bantuan dari program investasi sosial CPI, Mus 
Mulyadi membentuk Kelompok Pertanian Terpadu Suku Sakai 
di Kelurahan Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ia 
mulai merintis kegiatannya ini sejak Desember 2011.

Saat menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis awal tahun 
2019 lalu, Mus Mulyadi sempat ditunjuk sebagai sebagai ketua 
Pansus Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertugas 
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membentuk Forum CSR. Di situ, Mus Mulyadi menjadikan 
program CSR PT CPI sebagai contoh untuk perusahaan yang 
ada di Kabupaten Bengkalis. ”Ranperda sudah jadi dan sedang 
menunggu persetujuan Bupati untuk dilaksanakan.”

Mus Mulyadi menegaskan, pelaksanaan program-program 
pengembangan masyarakat harus dibarengi oleh kerja keras, 
keuletan, dan semangat pengembangan diri para penerima 
manfaat. Manfaatkan program-program itu untuk menjadikan 
diri kita lebih mandiri, berdiri di kaki sendiri untuk masa depan 
yang lebih baik 

Pada tahap awal, masyarakat diberikan pembinaan dan pelatihan 
terlebih dahulu. Tidak langsung diberikan bibit atau pakan 
untuk ternak. Program pembinaan pertanian terpadu tersebut 
merupakan bagian dari PRISMA (Promoting Sustainable 
Integrated Farming, Small Enterprise Cluster and Microfinance 
Access), sebuah inisiatif yang berupaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang menyasar para petani, pelaku 
usaha mikro, serta kelompok-kelompok swadaya masyarakat 
yang tersebar di wilayah operasi Chevron.

Namun, seperti yang dia perkirakan sebelumnya, mengubah 
kebiasaan warga Sakai tidaklah mudah.  Ada yang tidak betah, 
namun beberapa waktu berjalan saat ini sudah mulai mencontoh. 
‘’Bagi saya, terasa sangat bermanfaat,”  ujar mantan anggota 
DPRD Bengkalis ini.

Lahan seluas 13 hektare yang dipakai kelompok tani ini sebagian 
dipergunakan untuk tanaman buah-buahan seperti mangga, 
kolam ikan degan ukuran 10x25 meter yang jaraknya sekitar 
10 meter dari pondok dan berjarak sekitar 20 meter dari kantor 
kelompok tani yang dibangun secara permanen.  Terdapat dua 
kolam ikan besar berdekatan di lokasi tersebut. Namun baru 
satu kolam berisi ikan.  Di dalam kolam di dalamnya terdapat 
jaring keramba berukuran jumbo dengan ukuran 5x10 meter. Di 
kola mini sudah ada bibit ikan sebanyak 10.000 ekor ikan lele 
dan 5.000 ikan nila. Tidak hanya kolam ikan, ada lagi pertanian 
sayur-mayur seperti bayam dan kangkung, kandang ayam yang 
berisi 1.000 ekor ayam.
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‘’Perlu waktu berbulan-bulan lah. Setelah mereka lihat dan 
rasakan ada hasilnya baru mereka mau,’’ katanya sambil 
mengajak Riau Pos berkeliling meninjau areal pertanian mereka.
Mus bercerita, kelompok tani ini mendapat bantuan dari 
Chevron sejak tahun 2012 lalu. ‘’Bantuan yang diberikan bukan 
uang tunai, tetapi berupa pelatihan dan pendidikan. Setelah 
saya mendapatkan ilmu, saya berbicara dengan keluarga agar 
membuat pertanian menetap. Apalagi keluarga punya lahan 
kosong yang cukup luas tidak termanfaatkan secara maksimal. 
Dan lahan ini kami pinjam dengan perjanjian 10 tahun. Beberapa 
tahun belakangan, hasil pertanian ini sudah kami bagi hasil 
dengan pemilik lahan,’’ cerita pria berkacamata ini.

Pertama kali membentuk kelompok tani, Mus membuat dua 
kolam ikan ukran besar. Pembuatan kolam ikan ini dilakukannya 
secara manual bersama dua saudaranya. Sambil membuat kolam 
ikan, Mus tetap memberikan edukasi kepada warganya agar 
mau bertani, namun warga tidak tertarik karena belum melihat 
hasilnya.

‘’Kolam selesai, saya pun berfikir bagaimana membeli bibit ikan 
dan pakannya. Saya ajukan proposal kepada PT Chevron dan 
mereka melihat keinginan kita sangat kuat untuk meningkatkan 
perekonomian warga Sakai, maka PT CPI memberikan benih 
ikan dan pakan,’’ sebutnya.

Karena kurang pengalaman dalam memeliharan ikan kolam, 
benih yang diberikan banyak yang mati. Namun Mus dan 
saudaranya tetap berusaha dan saat panen, hasilnya cukup 
menggembirakan. Tidak hanya beternak ikan, Mus dan 
saudaranya mulai menanam cabai. Untuk pertanian ini, lagi-lagi 
Mus mendapat pelatihan dari Chevron hingga ke pulau Jawa.

‘’Setelah mulai nampak hasil, baru beberapa warga Sakai lain 
mau ikut bergabung. Tahun berikutnya jumlah Kelompok 
Pertanian Terpadu Sakai Pematang Pudu menjadi 20 KK. 
Dan usaha terus kita kembangkan, sampai warga Sakai 
bisa menghidupi keluarga, membuat anak-anaknya sekolah 
dengan mengandalkan hasil pertanian. Kami tidak lagi hidup 
berpindah,’’ katanya.

Tak Paham dan Kurang Modal
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Usaha yang dirintis Mus Mulyadi ini berbuah manis. Mereka 
yang mengikuti program ini kini sudah memiliki penghasilan 
yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. “Jika memiliki 
keinginan yang kuat untuk berubah, kita pasti berhasil,’’ ucap 
Mus. Hal yang begini kita harus ditularkan kepada anggota 
masyarakat Sakai lainnya. Sekarang Sakai bertani profesional.

Karena kesibukan sebagai anggota DPRD Bengkalis, Mus tidak 
lagi bisa memantau langsung kelompok tani ini dan anggota 
kelompok tani diharapkan bisa mandiri. Akibatnya kebun 
pertanian tersebut terbengkalai.  ‘’Saat itu tak ada lagi bantuan 
modal dari Chevron,’’ getirnya.

Kurangnya modal membuat usaha pertanian ini sempat mati 
suri. Tak paham bagaimana bermitra dengan bank. ‘’Lagi pula 
warga kita takut minjam ke bank karena kurang modal, takut 
tak bisa mengembalikan,’’ tawanya.

Namun beberapa bulan terakhir, pertanian terpadu ini kembali 
bergeliat dengan bantuan pihak swasta lainnya dan juga 
pemerintah. 

Fokus Penyaluran KUR dan KMK

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, DNA BRI itu 
sejatinya mikro, tercapainya porsi kredit UMKM sebesar 80,6 
persen dari total portofolio BRI dan dengan porsi kredit mikro 
sekitar 40 persen. ‘’Sesungguhnya merupakan hasil dari upaya 
kami untuk melakukan re-focusing kepada segmen UMKM,’’ 
ujar Sunarso melalui rilisnya.

Untuk menggenjot portofolio tersebut, BRI fokus dengan 
penyaluran kredit melalui seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dan juga Kredit Modal Kerja (KMK) yang dijamin oleh lembaga 
penjaminan kredit.

Mengingat bisnis mikro adalah perbankan yang berbasis 
komunitas, maka BRI menyadari bahwa layanan keuangan yang 
dihadirkan harus mampu menjangkau masyarakat hingga ke 
lapisan bawah dan didukung dengan wilayah kerjanya yang 
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tersebar di pelosok daerah. Saat ini BRI memiliki lebih dari 
27 ribu tenaga pemasar mikro atau disebut Mantri BRI, yang 
memperkuat penetrasi BRI di segmen mikro.

Dalam mengembangkan UMKM, khususnya di segmen 
mikro, BRI memiliki dua strategi utama yakni menumbuh-
kembangkan nasabah/debitur eksisting dan menemukan 
sumber-sumber pertumbuhan baru. Dalam mendorong nasabah 
eksiting berkembang, ribuan kegiatan pemberdayaan telah 
dilakukan BRI yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan 
nasabahnya. Mulai dari pemberdayaan terkait literasi digital 
hingga membantu nasabah menemukan bisnis model baru, 
termasuk meng-online-kan transaksi di pasar tradisional. Lebih 
dari 4.500 pasar tradisional di Indonesia telah menggunakan 
platform web pasar BRI atau pasar.id.

Sementara itu, BRI menyasar area pertumbuhan baru dengan 
menyentuh segmen yang lebih kecil lagi yakni ultra mikro. 
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 
57 juta usaha UMKM di Indonesia, dimana 30 juta di antaranya 
belum mendapat akses pendanaan formal.

Sepanjang kuartal I tahun 2021, BRI berhasil menyalurkan kredit 
sebesar Rp914,19 triliun dengan porsi kredit UMKM mencapai 
80,6 persen dari total portofolio kredit BRI. Artinya, porsi 
kredit UMKM BRI mengalami peningkatan yang signifikan 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 
78,31 persen.

Kredit segmen mikro menjadi penopang pertumbuhan kredit 
BRI di tengah kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi 
Covid-19. Hingga Maret 2021, BRI mampu menyalurkan kredit 
mikro sebesar Rp360 triliun, tumbuh sebesar 12,43 persen 
yoy. Dengan angka tersebut artinya secara porsi, kredit mikro 
menyumbang 40 persen dari total kredit BRI.***

Karya Telah Tayang di RiauPos.co, 26 Juni 2021

Tak Paham dan Kurang Modal
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Salah satu rumah warga Sakai yang dibangun pemerintah di Desa Tasik Serai, Kecamatan Talang 
Muandau, Kabupaten Bengkalis dijual pemiliknya ke warga suku lain dan meninggalkan pemukiman 
warga Sakai yang direlokasi pemerintah. Foto diambil baru-baru ini. (HENNY ELYATI/RIAUPOS.
CO)

Sakai Tak Lagi 
Terpinggirkan

Pesatnya perkebunan sawit di Provinsi Riau khususnya 
Kabupaten Bengkalis membuat Suku Sakai tak lagi punya 
hutan belantara. Padahal, dulunya mereka hidup bergantung 
dengan alam. Ilmu alam mereka soal tanda-tanda alam tak bisa 
lagi mereka gunakan. Padahal dulunya, mereka berburu cukup 
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Sakai Tak Lagi Terpinggirkan

mengenali jenis pohon dan rerumputan sudah bisa menentukan 
jenis satwa  apa yang ada di sana. Akankah Suku Sakai hilang di 
tanah Melayu nan kaya ini?

Tidak mudah memang menjadikan Suku Sakai untuk hidup 
sebagai masyarakat yang hidup modern. Suku Sakai sudah 
dikenal orang sebagai salah satu suku asli  yang ada di Provinsi 
Riau. Sebagai suku pedalaman, tentu bertahan hidup bergantung 
hasil tangkapan ikan di sungai dan hasil perburuan di hutan.
Karim (45) asyik mengaduk-aduk pakan ternak. Kulitnya yang 
hitam semakin mengkilap diterpa terik matahari bercampur 
keringat. Dedak, cacahan ubi kayu dan jagung dicampurnya 
jadi satu. Dia dan beberapa warga Sakai lainnya bersama-sama 
mengelola peternakan ayam,  kolam ikan dan ladang pertanian 
sayur-mayur.

Karim dan puluhan warga Sakai lainnya tidak lagi memilih 
hidup berpindah. Hal itu tidak lagi dilakukan, sebab  anak-
anak Suku Sakai kini mulai membuat tambak atau kolam untuk 
mendapatkan ikan dan bertani untuk memperoleh sayur-mayur 
dan beternak sapi/kambing untuk memperoleh daging.

Karim hanya tersenyum simpul saat didekati. “Ini pakan ternak, 
untuk ayam pedaging. Jumlahnya lebih dari 1.000 ekor. Mudah-
mudahan kali ini hasilnya lumayan, bisa untuk sekolah anak-
anak,” ujar Karim kepada Riau Pos, Sabtu (18/6) lalu.

Karim salah satu warga Suku Sakai yang mau dibina dan diajari 
cara beternak ayam, bertani dan memelihara ikan di areal 
Kelompok Pertanian Terpadu Sakai di Kelurahan Pematang 
Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kelompok 
Pertanian Terpadu Sakai ini merupakan kelompok tani Sakai 
pertama kali mendapat perhatian dan binaan dari PT Chevron 
Pacific Indonesia (CPI) yang memiliki daerah operasional paling 
besar di Kota Duri. Kelurahan Pematang Pudu berjarak sekitar 8 
kilometer dari pusat Kota Duri. 

Sedangkan Kota Duri memiliki jarak 127 kilometer dari Kota 
Pekanbaru. Lokasi pertanian Kelompok Pertanian Terpadu 
Sakai Pematang Pudu ini jauh dari pemukiman warga. Rumah-
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rumah warga Sakai berjarak 500 meter hingga 1 kilometer. 
Terlihat rumah-rumah panggung yang tiang dan tongkat 
rumahnya terbuat dari kayu (rumah Suku Sakai pada umumnya 
panggung). Sedangkan dinding rumah terbuat dari kulit kayu 
dan juga seberan papan (sisa papan). Kemudian atap rumah 
terbuat dari daun rumbia yang dianyam sedemikian rupa. 

Jauh ke daerah pemukiman Suku Sakai, masih ada pondok-
pondok warga Suku Sakai rumah yang menggunakan terpal baik 
dinding maupun atapnya. Sedangkan tiang, kerangka pondok 
dan lantai terbuat dari batang-batang kayu yang disusun rapat.  
Kesederhanaan gubuk tersebut tak mengurangi kegembiraan 
anak-anak Suku Sakai kala itu, karena mereka masih tetap ceria 
bermain di halaman rumah mereka.

Sungai dan Hutan Kini Tak Dapat Diandalkan

Dengan jumlah penduduk Suku Sakai di Pematang Pudu 
mencapai 300 KK tentu tak mudah mengharapkan hasil hutan 
dan sungai. Apalagi setiap harinya jumlah tangkapan ikan dari 
sungai-sungai yang ada di Pematang Pudu semakin tak bisa 
dipedoman.

Kadang-kadang turun ke sungai menggunakan sonik tak 
dapat ikan, kalaupun ada hanya bisa untuk makan saja. Hal 
ini disebabkan semakin banyaknya anak-anak sungai yang 
mengering dan tak adanya hutan. “Dalam artian benteng 
terakhir kehidupan kami, yaitu sungai tak bisa diandalkan lagi,” 
kata Mus Mulyadi, tokoh muda Sakai kepada Riau Pos.

Keterbatasan hasil benteng terakhir kehidupan itulah membuat 
warga Suku Sakai terpanggil untuk mengembangkan pertanian 
secara modren sehingga anak-anak bisa melanjutkan sekolah dan 
menghidupi keluarga setiap harinya.  “Keluarga kita mau hidup 
juga. Makanya ada kesadaran untuk membentuk kelompok tani 
ini,” katanya.

Miliki Aturan Jaga Kelestarian Alam 

Sebagai suku terpencil di Provinsi Riau, Suku Sakai memiliki 
aturan-aturan yang bisa menjamin kelestarian hutan dan sungai 
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yakni kearifan lokal mereka menjadi tolak ukur keberhasilan 
Suku Sakai dalam melestarikan hutan dan sungai.. Bila aturan-
aturan yang diberlakukan Suku Sakai ini juga dijalankan 
suku-suku lain yang ada di Provinsi Riau maka permasalahan 
kerusakan hutan dan sungai bisa diminimalisir. Salah satu 
cara yang dipakai untuk menjaga ekologi hutan dan perairan 
adalah dengan menerapkan zonifikasi lahan yang ketat. Hutan 
ulayat masyarakat sakai dibagi dalam beberapa kategori yaitu 
hutan adat, hutan larangan dan hutan perladangan. Hutan adat 
hanya boleh diambil rotannya, damar dan madu lebah, tetapi 
pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan 
larangan, yang biasanya berada di bantaran sungai, sama sekali 
tidak boleh diusik. Hutan perladangan boleh ditebang untuk 
ladang dengan sistem rotasi. Dalam membuka ladang, warga 
Sakai dari dulu hinggga sekarang masih menggunakan teknologi 
sederhana. Kesederhanaan teknologi sebagai perlambang 
kearifan lokal yang menjaga lingkungan. Sistem nilai sederhana 
yang dianut memberikan kebaikan kepada lingkungan.

Masyarakat Sakai mempunyai kearifan lokal mengubah hasil 
pertanian dengan cara-cara yang sederhana sehingga teknologi 
yang digunakan tidak merusak lingkungan. Kondisi alam asli 
bukan berubah dalam suatu rangkaian keadaan yang tidak 
mengejutkan. Itu sama halnya dengan kelestarian. Masyarakat 
Sakai yang menggunakan peralatan tersebut, secara tidak 
langsung turut melestarikan budaya leluhur.Alat-alat dan bahan-
bahan yang tidak menggunakan mesin atau listrik sehingga 
ramah lingkungan dan bahan pembuatan yang umumnya 
berasal dari kayu, rotan, dan bambu yang mudah ditemukan di 
hutan.

Di Provinsi Riau, kondisi hutan dan sungai baik yang dikelola 
pemerintah dan perusahaan dalam kondisi kritis akibat 
penebangan hutan secara liar. Termasuklah hutan ulayat 
Suku Sakai yang berada di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan 
Mandau hanya tinggal sekitar 40 hektare saja yang masih terlihat 
asri. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna sudah 
mulai berkurang jumlahnya. Hal ini diakibatkan karena hutan 
Suku Sakai sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan karet, sawit dan kertas.
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Dalam berburu orang sakai tidak membunuh hewan 
tangkapannya, tetapi mereka melakukan dengan menjerat alat 
buruan mereka yaitu Konjouw. Konjouw adalah tombak yang 
terbuat dari besi yang dipanaskan, konjouw itu dibekali oleh 
mantra-mantra hewan. Hewan yang mereka sering buru adalah 
kera, babi hutan, kijang, dan kancil. Hasil tangkapan buruan ini 
mereka gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari biasanya 
mereka jadikan sebagai lauk pauk. Tidak hanya berburu, orang 
sakai sangat terkenal dengan mencari ikan.

Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengail, serta mereka 
juga senang menangkap udang dengan menggunakan tangguk, 
suku sakai mengenal lebih dari 30 jenis ikan. Di rawa-rawa 
atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan 
menggunakan lukah dan jaring, orang-orang sakai pada masa 
lalunya memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang 
malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya.

Pada biasanya ikan yang mereka tangkap langsung mereka 
goreng. Jika jumlah tangkapannya relatif banyak maka sebagian 
dari ikan itu untuk dijual kepada orang lain, bahkan suku sakai 
biasanya membarter ikan tangkapan dengan barang yang mereka 
perlukan. Peralatan tradisional yang digunakan masyarakat 
Sakai ini merupakan peninggalan leluhur. Masyarakat Sakai 
yang menggunakan peralatan tersebut, secara tidak langsung 
turut melestarikan budaya leluhur. Alat-alat dan bahan-bahan 
yang tidak menggunakan mesin atau listrik sehingga ramah 
lingkungan dan bahan pembuatan yang umumnya berasal dari 
kayu, rotan, dan bambu yang mudah ditemukan di hutan.

Rumah orang Sakai ini termasuk rumah yang sangat unik, karena 
dapat berdiri dengan kokoh tanpa menggunakan paku. Hanya 
disambung dengan tali rotan. Keunikan lainnya adalah mereka 
menggunakan kayu sebagai bahan utamanya seperti tiang dan 
juga yang lain dengan cara kayu utuh. Rumah orang Sakai juga 
tergolong rumah yang sederhana, hanya ada satu ruangan yang 
digunakan untuk serbaguna. Hanya berkisar ukuran 4 x 6 meter 
saja. Lantai dan dindingnya terbuat dari kulit kayu, sedangkan 
atapnya terbuat dari jerami atau daun kelapa.

Henny Elyati - Riau Pos



133Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Hutan Penyanggah Hidup Sakai

Di dalam hutan adat Kesumbo Ampai, kecamatan Bathin 
Solapan, Kabupaten Bengkalis terdapat sekitar 250 spesies 
baik flora dan tumbuhan berkhasiat obat serta fauna seperti 
harimau dan lain-lain. Dalam tradisi Sakai yang hidup bersebati 
dengan hutan, katanya, berlaku ketentuan adat bahwa setiap 
menebang satu batang pohon harus menanam satu bibit pohon 
baru di sampingnya. Masyarakat Sakai setempat pun punya 
konsensus adat terkait pemeliharaan hutan ini.Penebangan 
maupun penjualan lahan di kawasan hutan adat itu dilarang 
dan diharamkan.

“Hutan itu sebagai penyanggah hidup masyarakat Sakai. 
Lestarikanlah,” ujar sesepuh Sakai Mohammad Yatim kepada 
Riau Pos.

Jual beli lahan itu dianggap aib yang akan memberi malu pada 
suku. Pelanggaran terhadap konsensus bersama itu pun ada 
sanksinya. Diperkuat pula dengan sumpah: Ke rimba tak dapat 
makan, ke laut tak dapat minum, bertelur busuk, beranak mati. 
Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-
tengah dilarik kumbang. Dengan konsensus dan sumpah setia 
seperti itu diharapkan hutan adat inibakal lestari.

Menurut M Yatim, ada sanksi yang diberikan kepada anak 
kemenakan Sakai yang melakukan penebangan pohon. Di 
mana dalam membuka ladang dulu ada istilah darah ganti 
darah, nyawa diganti nyawa. Artinya jika menebang pohon ada 
tunggulnya maka harus diganti dengan pohon lain sehingga 
pohon tetap ada. Pohon ini berfungsi sebagai pengganti dan 
pelindung bagi tanaman lain. Pancung alai Sakai yakni siapa 
yang mengambil hasil hutan jika terus terang dikenakan pajak 
dan dibayar kepada batin (pemimpin) yang nantinya dananya 
dipergunakan untuk kemajuan desa.  

Kearifan lokal Sakai lainnya seperti dalam mengambil madu 
lebah. Batin Lapan punya pohon sialang kayu kapur. Ada batin 
Petani punya pohon sialang kayu ara. Jika ada di wilayah ini 
(hutan ulayat Kesembo Ampai) ada pohon kayu ara, maka 
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masyarakat Sakai Desa Kesumbo Ampai tidak boleh serta merta 
mengambil madunya namun harus meminta izin dulu kepada 
batin Petani yang memiliki pohon ara ini. “Jika kita ambil 
dikenakan denda. Jika ada yang menebang pohon sialang maka 
yang menebang harus menanam 7 pohon dan dari batangnya 
diselimuti kain putih” sebut pria berusia 83 tahun ini.

Lahan-lahan yang sudah tidak ada hutannya ditanam kembali 
karena seluruh anak kemenakan warga Sakai sudah diminta 
melakukan pembibitan tanaman pohon.Ada pohon ditebang, 
maka di samping pohon itu ditanam pohon baru, fungsinya 
untuk melindungi tanaman yang ada di sekitarnya seperti 
kacang panjang, dan lain sebagainya.

Dalam membuka ladang, warga Sakai dari dulu hingga sekarang 
masih menggunakan teknologi sederhana. Kesederhanaan 
teknologi sebagai perlambang kearifan lingkungan. Sistem 
nilai sederhana yang dianut memberikan kebaikan kepada 
lingkungan. Masyarakat Sakai mempunyai kearifan lokal 
mengubah hasil pertanian dengan cara-cara yang sederhana 
sehingga teknologi yang digunakan tidak merusak lingkungan. 
Kondisi alam asli bukan berubah dalam suatu rangkaian keadaan 
yang tidak mengejutkan. Itu sama halnya dengan kelestarian. 
Dalam menanam bibit, masyarakat Sakai sangat jarang 
mengolah tanah.Ini dilakukan selain menghemat tenaga, waktu 
dan biaya. Kearifan lokal yang ada mempermudah masyarakat 
untuk melakukan penanaman dengan cara menungal (membuat 
lubang) di tanah. Di samping itu, pemanfaatan lahan tanpa 
pengolahan tanah bisa melestarikan lahan pada kondisi alaminya

Menurut Muhammad Yatim hewan yang sering buru masyarakat 
Sakai adalah kera, babi hutan, kijang, dan kancil. Hasil tangkapan 
buruan ini digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang 
dijadikan sebagai lauk pauk. Tidak hanya berburu, orang Sakai 
sangat terkenal dengan mencari ikan. Cara yang mereka lakukan 
adalah dengan mengail, serta mereka juga senang menangkap 
udang dengan menggunakan tangguk, suku Sakai mengenal 
lebih dari 30 jenis ikan.

Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap 
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ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Masyarakat Sakai 
masa ini hidup dari perburuan, mereka telah mengenal berbagai 
alat untuk menangkap ikan (jaring) dan mungkin juga jerat serta 
yang paling penting adalah mereka telah hidup dengan bercocok 
tanam, baik itu menanam umbi-umbian dan juga padi. Peralatan 
yang paling sederhana masih menggunakan batu (beliung), 
namun sudah diupam di seluruh bagiannya dan dilengkapi 
dengan tangkai. Selain itu mereka menghasilkan berbagai bentuk 
gerabah sebagai wadah untuk pemenuhan kehidupan sehari-
hari. Sedikitnya gerabah yang digunakan oleh masyarakat Sakai 
kemungkinan berkaitan dengan cara hidup yang nomaden, 
sehingga peralatan hidup seperti halnya gerabah sangat mudah 
pecah, sehingga pemanfaatan gerabah sangat terbatas.

Tidak Seperti Membalik Telapak Tangan

Tokoh muda Sakai, Mus Mulyadi mulai usaha dari nol. Dia 
kini berhasil mandiri berkat kegigihan dan kemauan kerasnya 
untuk terus belajar. Pada 1999-2000, Mus Mulyadi mulai bekerja 
padat karya di lingkungan PT CPI dengan tugas menyapu, 
membersihkan parit, dan memotong rumput. Dia kemudian 
berkeinginan untuk menjadi pengusaha. Awal tahun 2000-an, 
PT CPI meluncurkan Program Local Business Development 
(LBD), atau program pengembangan usaha lokal, yang bertujuan 
mengembangkan kemampuan pengusaha-pengusaha kecil di 
sekitar wilayah operasi perusahaan.

”Selain bidang pendidikan, program pengembangan masyarakat 
yang dilaksanakan PT CPI juga menyentuh bidang ekonomi 
kecil dan menengah,” jelas warga asli Sakai ini. Mus Mulyadi 
merupakan ketua pertama Gapensus Duri yang membuat kerja 
sama dengan PT CPI. Gapensus kependekan dari Gabungan 
Pengusaha Suku Sakai. Saat ini, jelas Mus Mulyadi, ada 43 badan 
usaha milik Sakai yang tergabung dalam Gapensus. Pada 2012,
Mus Mulyadi mulai merambah ke bidang pertanian terpadu. 
Dengan dukungan PT CPI, dia dan beberapa keluarga Sakai 
membuat peternakan ikan di kolam berukuran 10 m x 20 m.

Mereka diberikan 10 ribu bibit ikan lele, pakan, pelatihan, 
hingga pendampingan agar usaha tersebut berkesinambungan. 
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”Saya dikirim ke berbagai daerah untuk belajar budidaya ikan 
ke Sukabumi, Garut, dan beberapa daerah lainnya,” ungkap 
Mus Mulyadi.

Kelompok yang dia pimpin mengembangkan pertanian terpadu 
di atas lahan seluas 12 hektar. Perlahan tapi pasti, usaha mereka 
mulai berkembang. Mulai dari satu kolam, kemudian menjadi 
dua kolam, tiga kolam, hingga sekarang 16 kolam. Masing-
masing kolam berisikan 20 ribu ekor lele, kecuali lele di keramba 
berukuran 5 x 10 meter yang berisi 10 ribu ekor. Saat ini, 
kelompoknya mengelola 24 keramba. Mereka menabur benih 
ikan setiap 10 hari sekali.

”Usaha ini sangat menjanjikan bagi saya maupun para keluarga 
Sakai yang ikut,” terangnya. Saat ini, kelompok taninya mampu 
memasok hampir 1 ton ikan lele per hari ke pasar-pasar di Duri, 
dan 500 kg per minggu ke langganan di Dumai. Setelah budidaya 
ikan berkembang, kemudian Mus Mulyadi melihat peluang lain. 
Yakni, bertanam buah dan sayuran.” Pihak PT CPI menantang 
kami untuk membuktikan bahwa kami mampu melakukan apa 
yang kami inginkan.

Kami menyambut tantangan itu dengan bekerja keras, 
mencangkuli tanah untuk membuat kebun,” kenang Mus 
Mulyadi.

Pada tahap awal, mereka menanam cabai, timun, dan kacang. 
Kemudian berkembang ke peternakan ayam, bebek, dan burung 
puyuh. Ada juga masyarakat Sakai yang menekuni peternakan 
dan penggemukan sapi.

”Saya senang karena kerja keras kami membuahkan hasil. Kini, 
masyarakat Sakai sudah mampu untuk membeli sepeda motor 
maupun keperluan lainnya. Bahkan juga ada yang membuat 
usaha budidaya ikan atau tanaman sendiri,” ceritanya.

Chevron Beri Perhatian Khusus

Perhatian serius dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia 
terhadap warga Sakai yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, 
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Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu. Perhatian khusus 
diberikan kepada Kelompok Tani Sakai Terpadu, terutama 
pengadaan bibit yang diperlukan dan pelatihan warga Sakai 
agar mandiri.

Peran Chevron hanya sebagai public partnership dari kelompok 
tani tersebut. Terutama penyediaan peralatan dan bibit. Bantuan 
ini sifatnya bergulir. Jadi bibit-bibit ini diberi kemudian 
dikembangkan dan diawasi pihak Chevron hingga berhasil. 
Setelah itu hasilnya dibelikan bibitnya kembali tanpa harus 
mendapat suntikan dana dari Chevron lagi.

“Chevron peduli terhadap kebutuhan dasar manusia, kesehatan, 
pendidikan, perekonomian. Bantuan yang kami lakukan ini 
merupakan pemberdayaan ekonomi masyarakat Sakai,” kata 
Sonitha Poernomo Manager Corporate Communication. “Kami 
berharap pilot project ini berhasil sehingga ekonomi masyarakat 
Sakai bisa terangkat,” terangnya.

Sebenarnya,Chevron sudah mulai konsen membantu warga 
Sakai sejak tahun 2001. Bantuan yang diberikan berupa 
pendidikan untuk 1.400 warga Sakai di tingkat SMA/SMK, 
beasiswa bagi 160 orang warga Sakai di tingkat perguruan 
tinggi, bantuan ekonomi kerakyatan melalui kelompok tani, 
memberikan kesempatan kepada warga Sakai untuk menjadi 
pengusaha melalui program LBD (local business development) 
dan sebagainya.

Chevron juga mendukung pendidikan bagi masyrakat Sakai, 
suku asli Riau. Fokusnya adalah menyediakan akses peningkatan 
jenjang dan kualitas pendidikan serta pembangunan kapasitas 
siswa Sakai. Chevron menyediakan buku-buku, memberikan 
insentif untuk para guru dan menawarkan beasiswa kepada 
ribuan anak-anak Sakai melalui program Beasiswa Anak Asuh 
Sakai. “Sejak tahun 2001, sekitar 2.000 masyarakat Sakai telah 
menerima bantuan pendidikan ini,” tegas Sonitha.

Pembinaan masyarakat Suku Sakai merupakan salah satu 
program investasi sosial Chevron di bidang pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Program PRISMA bertujuan menciptakan 
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kemandirian masyarakat melalui pelatihan pengembangan 
kapasitas, bantuan teknis, dan menawarkan bantuan pinjaman 
melalui lembaga keuangan mikro kepada kelompok tani, usaha 
kecil, dan koperasi.

Program PRISMA telah mendukung lebih dari 2.500 mitra binaan. 
Pelaksanaannya mencakup 30 sektor, termasuk pertanian, 
perikanan, komoditas makanan olahan, industri kreatif seperti 
kerajinan tenun, batik, serta desa wisata berwawasan ekonomi 
(ekowisata). Chevron juga membantu mendirikan sentra-
sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sekitar wilayah 
operasinya. “Sentra UKM berfungsi sebagai rumah dagang dan 
pusat bimbingan usaha,” katanya.

Untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, kata dia, Chevron 
dan mitra pelaksana program terus melakukan pembinaan, 
penyebaran peralatan pendukung program, dan pendampingan 
di lapangan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
menjalankan usaha serta mengembangkan potensi lokal.***

Karya Telah Tayang di RiauPos.co, 27 Juni 2021
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Ilustrasi Bank Digital

Mengulik Ketertarikan 
Investor pada Bank Digital  

“Bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang 
mampu bertahan hidup, tapi mereka yang paling mampu 
beradaptasi terhadap perubahan.” – Charles Darwin, pencetus 
Teori Evolusi.

Kutipan terkenal dari Charles Darwin tersebut memiliki 
berbagai makna untuk diimplementasikan dalam hidup, 
termasuk dalam perkembangan dunia bisnis hingga saat ini. Di 
tengah era kemajuan teknologi yang pesat, pebisnis dihadapkan 
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Mengulik Ketertarikan Investor pada Bank Digital

pada evolusi digital yang masif. Industri perbankan salah 
satunya yang sudah bertahan sangat lama, pun perlu melakukan 
transformasi bisnis menjadi digital.

Di Indonesia, perkembangan bisnis bank digital mendapat 
respons dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang 
mengatur industri perbankan. OJK langsung tancap gas untuk 
menggodok peraturan terkait keberadaan bank digital, dimana 
peraturan tersebut ditargetkan bisa meluncur pada semester 
pertama 2021. Artinya, tinggal menghitung hari saja.

Meski aturan mengenai bank digital belum ada, investor dari 
berbagai kalangan sudah berbondong-bondong melakukan 
investasi pada bank yang diproyeksi menjadi bank digital. 
OJK menyebut, sudah ada 7 bank yang mengajukan izin untuk 
menjadi bank digital dan ada 5 bank lain yang mengaku sudah 
menjadi bank digital sejak lama. Pemiliknya berasal dari berbagai 
macam kalangan, mulai pemain lama di industri perbankan, 
grup korporasi besar, hingga pebisnis dan konglomerat.

Salah satu bank yang sudah mengajukan izin untuk menjadi 
bank digital adalah PT Bank Digital BCA, anak usaha PT Bank 
Central Asia Tbk yang diakuisisi pada November 2019 lalu. Saat 
mengakuisisi bank yang sebelumnya bernama PT Bank Royal 
Indonesia ini, BCA menggelontorkan dana hampir Rp 1 triliun 
untuk mengambil alih seluruh saham.

Bank lain yang mengajukan izin sebagai bank digital adalah PT 
Bank Harda Internasional Tbk setelah proses akuisisi oleh PT 
Mega Corpora, milik pengusaha Chairul Tanjung rampung pada 
15 Maret 2021. Mega Corpora menggelontorkan dana hingga Rp 
460,7 miliar untuk menguasai 3,08 miliar unit saham atau setara 
73,71%.

PT Bank Neo Commerce Tbk juga mengajukan izin untuk 
menjadi bank digital, sejalan dengan kehadiran pemilik baru 
PT Akulaku Silvrr Indonesia pada 2019. Akulaku yang memiliki 
24,98% saham Bank Neo Commerce, merupakan perusahaan 
teknologi finansial yang dimiliki oleh Ant Financial, perusahaan 
yang didirikan oleh pengusaha asal Tiongkok Jack Ma. Sehingga, 
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Bank Neo Commerce memiliki hubungan dengan Alibaba 
Group.

Begitu pula dengan bank yang dinilai OJK mengaku sebagai 
bank digital, salah satunya PT Bank Jago Tbk. Bankir senior Jerry 
Ng melalui PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia menguasai 
29,8% saham Bank Jago. Lalu, pebisnis Patrick Sugito Walujo 
menguasai saham bank ini melalui Wealth Track Technology 
Limited sebesar 11,68%.

Tidak hanya itu, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek 
juga memiliki saham Bank Jago melalui PT Dompet Karya Anak 
Bangsa (Gopay) dengan porsi kepemilikan 21,4%. Investor 
terbaru yang menyuntikan dana ke Bank Jago adalah GIC Private 
Limited, perusahaan pengelola dana investasi atau sovereign 
wealth fund (SWF) terbesar milik Pemerintah Singapura.

Langkah investor menggelontorkan dana demi memiliki bank 
digital, bukan tanpa alasan. Pemilik Bank Jago, Jerry Ng, pada 
2014 lalu sudah melihat industri perbankan merupakan bagian 
dari digitalisasi. Saat itu, Jerry melakukan riset terkait perbedaan 
model bisnis bank di dunia, dimana hasilnya ia menemukan 
ada dua spektrum besar dalam bisnis keuangan secara digital, 
khususnya bank.

“Satu spektrum didominasi oleh pemain-pemain di Eropa dan 
Amerika. Spektrum lainnya adalah di Asia,” kata Jerry dalam 
acara Katadata.co.id, Selasa (23/3).

Spektrum Eropa dan Amerika Serikat, fokus pada model bisnis 
mengenai life centric, sehingga unggul pada tampilan pengguna 
alias user interface (UI) dan pengalaman pengguna alias user 
experience (UX). Fokus layanan spektrum ini pada pembayaran 
dan soal pengeluaran.

Sedangkan, spektrum di Asia, khususnya Tiongkok dan 
Korea Selatan, bisnis keuangan digital masuk ke dalam suatu 
ekosistem sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat dengan 
menawarkan layanan pinjaman, wealth management, termasuk 
sistem pembayaran.
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Bank Central Asia (BCA) melihat adanya peluang pada bank 
digital di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Bank milik 
Grup Djarum ini menilai tren penetrasi pengguna internet dan 
telepon pintar (smartphone) terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Adanya pandemi Covid-19 menjadi momentum yang 
mempercepat masyarakat untuk melakukan segala aktivitas, 
termasuk transaksi perbankan secara online atau digital karena 
keterbatasan mobilisasi.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication 
BCA, Hera F. Haryn mengatakan, hal tersebut mendorong 
pergeseran kebiasaan (behavioral shift) sebagai dampak dari 
perkembangan teknologi. Sehingga memunculkan permintaan 
pasar baru untuk segmen digital savvy dengan kebutuhan dan 
ekspektasi melakukan aktivitas perbankan dengan cara yang 
berbeda.

Untuk itu, bank dengan nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di 
Indonesia ini pun mengembangkan bisnis bank digital di anak 
perusahaan yaitu BCA Digital. Anak usaha ini akan berperan 
sebagai ladang inkubasi bagi BCA untuk mencoba teknologi 
baru, mencoba bisnis model yang berbeda, juga dengan 
mengimplementasi cara bekerja yang berbeda.

“Hal ini akan membuka banyak kesempatan bagi BCA Digital 
untuk menjadi bagian dari pelaku bisnis dengan implementasi 
tren teknologi yang sangat dinamis,” kata Hera kepada Katadata.
co.id.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan 
mengungkapkan, bisnis bank digital ke depan memang sangat 
menjanjikan karena kebutuhan masyarakat akan bank dengan 
layanan yang cepat. “Dengan dukungan teknologi yang 
mutakhir, bank digital memiliki kekuatan untuk memberikan 
layanan digital end to end kepada masyarakat,” katanya ketika 
dihubungi Katadata.co.id.

Peluang digitalisasi yang diungkapkan oleh pelaku usaha 
tersebut memang sejalan dengan jumlah pengguna internet di 
Indonesia yang mencapai 96,7 juta jiwa berdasarkan hasil survei 
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Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 
periode 2019 hingga triwulan II 2020 lalu.  Jumlah tersebut, 
meningkat hingga 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 
lalu.
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Berdasarkan wilayahnya, Pulau Jawa masih mendominasi 
pengguna internet pada periode tersebut. pengguna internet 
paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta 
orang. Posisi itu diikuti oleh Jawa Tengah dengan 26,5 juta 
orang. Lalu Jawa Timur dengan jumlah 23,4 juta orang.

Di daerah lainnya, jumlah pengguna internet di Sumatera Utara 
mencapai 11,7 juta orang dan di Banten mencapai 9,98 juta orang. 
Adapun, jumlah pengguna internet di Jakarta mencapai 8,9 juta 
orang. Jumlah pengguna internet berdasarkan provinsinya, bisa 
dilihat dalam tabel databoks berikut ini:

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/
jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta

Peluang soal perkembangan dunia digital juga dipotret oleh OJK, 
dimana berdasarkan data yang dikumpulkannya, pengguna 
telepon genggam per Januari 2021 mencapai 345,3 juta. Artinya, 
persentase pengguna telepon genggam mencapai 125,6% dari 
jumlah populasi. Selain itu, OJK mencatat rata-rata penduduk 
Indonesia menggunakan internet selama 8 jam dalam sehari.

Sayangnya, data OJK menunjukkan pengguna telepon pintar 
dalam memanfaatkan aplikasi perbankan hanya 39,2%. Angka 
tersebut tergolong kecil, dibandingkan dengan pengguna 
telepon pintar yang 96,5% memiliki aplikasi percakapan, 96,3% 
memiliki aplikasi media sosial, dan 96,3% memiliki aplikasi 
belanja.

Meski pengguna aplikasi perbankan masih relatif sedikit, namun 
data OJK juga menunjukkan adanya peningkatan nilai transaksi 
pada perbankan digital setiap tahunnya. Pada 2017, total 
transaksi digital di perbankan senilai Rp 1.708 triliun. Sedangkan 
sepanjang 2020, total nilai transaksinya mencapai Rp 2.775 triliun 
atau mengalami kenaikan hingga 62,47% dibandingkan dengan 
2017 lalu.

Peningkatan jumlah transaksi secara digital, semakin masif 
sepanjang pandemi Covid-19. Gambaran tersebut terlihat 
dari peningkatan transaksi online pada sejumlah bank. Sebut 
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saja BCA yang sepanjang 2020, transaksi mobile dan internet 
banking-nya meningkat 50,7% dibandingkan tahun sebelumnya 
berdasarkan data yang disampaikan OJK.

Transaksi internet banking di PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk sepanjang 2020 meningkat 132,2% secara tahunan, 
begitupun melalui aplikasi BRIMO yang bahkan melonjak 
660,5%. Bank milik negara lainnya, PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk mencatat kenaikan transaksi di Mandiri Online sebesar 50% 
sepanjang 2020.

Menurut Peneliti teknologi informasi dari Indonesia ICT 
Institute Heru Sutadi, kecepatan penetrasi bank digital di 
pelosok Indonesia sangat tergantung oleh beberapa faktor. 
Pertama, tergantung dengan pembangunan dan pemerataan 
infrastruktur internet. “Masalahnya, masih ada 12.500 desa yang 
belum mendapat layanan internet berkecepatan tinggi,” kata 
Heru kepada Katadata.co.id.

Faktor lain yang menurutnya harus menjadi perhatian untuk 
kesuksesan penetrasi layanan bank digital di seluruh wilayah 
Indonesia adalah literasi dan edukasi layanan perbankan digital. 
Menurutnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum 
tersentuh perbankan sehingga program inklusi digital harus 
didorong.

“Kerja mengakselerasi layanan perbankan digital merupakan 
kerja bersama. Harus semua stakeholder saling membahu dan 
mendukung,” kata Heru menambahkan.

Meski masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus 
diselesaikan agar akselerasi internet merata di Indonesia, 
nyatanya tak menghalangi perkembangan bisnis bank digital 
saat ini. Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, 
investor tetap tertarik melakukan investasi pada bank digital di 
Tanah Air karena yang dituju adalah peluang di masa depan dan 
saat ini persaingan masuk ke bisnis bank digital sudah dimulai.

“Orang di desa-desa memang belum masuk ke digital, tapi nanti 
semua akan masuk ke digital. Layanan internet saat ini masih 

Ihya Ulum Al-Din - Katadata.co.id



147Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

terbatas, tapi 5-10 tahun lagi sudah berbeda lagi. Itu yang dikejar 
oleh mereka (investor),” kata Piter kepada Katadata.co.id.

Piter pengatakan, investor tidak menunggu inklusi keuangan 
sudah 100%. Bahkan, dengan masifnya industri bank digital, 
malah mempercepat inklusi keuangan nantinya. “Jadi bukan 
menunggu inklusi sudah 100% baru digital. Digital ini yang 
membantu percepatan inklusi keuangan,” katanya.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and 
Finance (Indef) Aviliani berpendapat, fenomena ketertarikan 
investor pada bank digital, akan diikuti oleh seleksi alam. 
Pasalnya, bank digital harus memiliki ekosistem agar mampu 
bersaing dengan bank digital lainnya. “Digital bank kalau tidak 
punya ekosistem berat ya,” kata Aviliani kepada Katadata.co.id.

Aviliani menilai, kegiatan bisnis bank digital mayoritas 
menggarap sektor ritel, baik sistem pembayaran maupun 
pemberian pembiayaan alias kredit. Sehingga, bank harus masuk 
ke dalam ekosistem digital, karena nasabah ritel sasaran bank 
digital berkecimpung di dalamnya. Untuk itu, Aviliani menilai, 
tidak mudah menyulap bank kecil menjadi bank digital

“Sekarang saya lihat euforia orang yang membuat bank digital. 
Namun, pada akhirnya akan seleksi alam. Bank digital itu perlu 
modal besar, jadi tidak bisa asal bikin bank kecil menjadi bank 
digital,” kata Aviliani

Jerry Ng pernah menjelaskan alasannya mengakuisisi bank kecil 
yaitu Bank Artos (kini bernama Bank Jago) untuk dijadikan 
digital, bahkan bank tersebut tidak memiliki teknologi sama 
sekali. Menurutnya melakukan perubahan, menambah, atau 
membangun teknologi di atas teknologi yang sudah ada 
sebelumnya, jauh lebih susah dibandingkan dengan membangun 
dari nol.

“Lebih gampang membangun rumah baru dari pada merenovasi. 
Jadi sebetulnya pemilihan dari pada Bank Artos, merupakan 
suatu keputusan yang strategis,” kata Jerry.

Mengulik Ketertarikan Investor pada Bank Digital
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Adapun, pemanfaatan ekosistem oleh bank digital sudah masuk 
dalam cetak biru PT Bank Harda Internasional Tbk. Bank ini 
siap bertransformasi menjadi bank digital setelah proses akuisisi 
oleh PT Mega Corpora, milik pengusaha Chairul Tanjung pada 
15 Maret 2021. Mega Corpora memegang 3,08 miliar unit saham 
Bank Harda atau setara 73,71%.

Fokus bisnis dalam tahap pertama setelah diakuisisi Mega 
Corpora, Bank Harda akan menggarap komunitas dari CT Corp. 
Komunitas ini bisa menjadi keunggulan Bank Harda dibanding 
bank digital lainnya.

CT Corp memiliki banyak segmen bisnis, mulai dari yang terkait 
dengan bisnis keuangan, media, retail, makanan dan minuman, 
pariwisata, perhotelan, dan perkebunan. Segmen tersebut sangat 
potensial untuk digarap Bank Harda.

Pemanfaatan ekosistem yang sudah ada, juga masuk dalam 
rencana pengembangan layanan digital bank oleh PT Bank MNC 
Internasional Tbk yang sudah mengantongi izin menjalankan 
aplikasi Motion. Strategi Bank MNC untuk mencapai target 10 
juta nasabah dalam setahun, melalui sinergi dan pemanfaatan 
basis pengguna (user base) di Grup MNC, terutama di sektor 
media.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai 
ekosistem yang dimiliki grup saat ini juga bisa membuat 
Bank MNC bersaing dengan bank konvensional lain yang 
juga memiliki layanan digital. Jika tidak memiliki ekosistem 
tambahan yang bisa disinergikan, perkembangan pengguna 
layanan digital bank konvensional akan terbatas pada nasabah 
lama saja.

“Karena perlu upaya promosi yang besar. Promosi itu mahal, 
Indonesia ini luas dan juga gimmick yang tentunya tidak murah 
juga,” kata Hary dalam paparan publik, Rabu (9/6).

Sementara, Bank MNC memiliki ekosistem yang sudah ada di 
grupnya. Melalui bisnis media massanya, Bank MNC memiliki 
sarana untuk melakukan promosi yang sangat kuat. Sehingga, 
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untuk membangun kesadaran (awareness), Hary sangat percaya 
diri bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah.

Karya Telah Tayang di katadata.co.id, 22 Juni 2021
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Gedung OJK

Laju Bank Digital di 
Tengah Mobilitas Tinggi 
Generasi Milenial

Pesatnya perkembangan teknologi membuat seluruh dunia 
berada di tengah era digital. Banyak industri harus melakukan 
transformasi besar-besar agar mampu bertahan mengikuti 
perubahan era ini, perbankan tak luput dari salah satunya. 
Peluang ini diminati karena masyarakat Indonesia memiliki 
potensi pasar besar pada generasi yang melek teknologi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, potensi bank digital lahir 
berkat bonus demografi penduduk Indonesia yang didominasi 
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Laju Bank Digital di Tengah Mobilitas Tinggi Generasi Milenial

oleh generasi muda. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 
yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan, 
27,94% dari total penduduk Indonesia merupakan generasi Z 
(kelahiran 2013 hingga seterusnya), lalu diikuti sebanyak 25,87% 
merupakan generasi Y atau dikenal dengan milenial (kelahiran 
1981 hingga 1996).

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/
proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-
indonesia

Salah satu generasi milenial, Ilene, mengaku menggunakan jasa 
layanan digital bank untuk kebutuhan pekerjaan karena dirinya 
memiliki usaha. Wanita berusia 35 tahun tersebut mengatakan, 
penggunaan layanan digital perbankan, seperti mobile banking, 
memudahkannya dalam melakukan pekerjaannya karena 
beberapa fitur yang disediakan oleh bank.
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“Selain fitur dan cara penggunaannya lebih mudah, lebih 
menghemat waktu saya untuk bertransaksi perihal mobilitas 
atau operasional kantor serta gaji karyawan,” kata Ilene kepada 
Katadata.co.id.

Tidak hanya kebutuhan dalam berbisnis, Ilene juga menggunakan 
layanan digital perbankan untuk kebutuhan belanja dam online 
shop. Salah satu fitur yang menurutnya memudahkannya adalah 
virtual account yang sudah disediakan oleh e-commerce. “Lebih 
mudah, aman dan nyaman,” katanya.

Pengguna jasa layanan digital perbankan lainnya, Pras, mengaku 
memanfaatkan banyak fitur yang ada di aplikasi digital 
perbankan. Tidak sebatas pada transfer dan pengecekan saldo 
saja, Pras memanfaatkan fitur untuk melakukan pembayaran 
menggunakan virtual accounts, mengisi pulsa telepon, mengisi 
token listrik, atau membayar tagihan-tagihan menggunakan 
aplikasi perbankan digital.

Pras pun melakukan investasi dengan menaruh tabungannya 
pada deposito di beberapa bank yang memiliki aplikasi. Pras 
mau repot-repot melakukan strategi penempatan dana di 
beberapa bank, karena untuk membuka rekening saat ini tidak 
perlu datang ke kantor cabang dan dilakukan secara virtual.

“Saya coba memanfaatkan layanan bank digital semaksimal 
mungkin karena aksesnya mudah dan aman. Buka rekening di 
bank digital sekarang bisa lewat handphone,” kata pria berusia 
29 tahun tersebut ketika dihubungi Katadata.co.id.

Sementara, Rini, wanita berusia 54 tahun ini tidak banyak 
memanfaatkan layanan digital yang disediakan bank. Ia hanya 
memanfaatkan layanan digital untuk transfer dana berjumlah 
kecil dan melakukan pengecekan saldo rekening. Setidaknya, 
ada beberapa alasan yang membuat Rini tidak memanfaatkan 
layanan digital perbankan secara maksimal.

Alasan pertamanya terkait dengan keamanan sistem digital bank, 
dimana Rini masih lebih nyaman untuk melakukan transaksi 
di kantor cabang. Pasalnya, ada pihak yang lebih bertanggung 
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jawab bisa membantu dirinya melakukan kegiatan transaksi di 
bank dan lebih percaya pada interaksi secara langsung.

Alasan lainnya, karena Rini tidak bisa memanfaatkan secara 
maksimal sistem pembayaran yang disediakan bank digital di 
tempatnya tinggal saat ini, Kediri, Jawa Timur. Sehingga hanya 
memanfaatkan layanan digital untuk melakukan transfer. “Di 
Kediri (Jawa Timur), lebih sering bayar pakai uang tunai. Jarang 
bayar pakai aplikasi-aplikasi begitu,” kata Rini.

Berdasarkan data OJK, per April 2020, belum banyak masyarakat 
yang menggunakan layanan perbankan digital untuk bertransaksi 
tanpa kartu (cardless), persentasenya hanya 15%. Masyarakat, 
paling banyak menggunakan layanan digital pada bank untuk 
melakukan pengisian dompet elektronik, persentasenya 
mencapai 81%. Lalu, 78% masyarakat menggunakan layanan 
digital bank untuk melakukan transfer uang.

Salah satu bank yang sudah mengajukan izin sebagai bank 
digital ke OJK, PT Bank Neo Commerce Tbk, mengaku 
menargetkan generasi muda sebagai pangsa pasarnya. Segmen 
generasi Y dan generasi Z, dinilai sebagai generasi tech-savvy 
yang membutuhkan platform digital untuk kemudahan hidup 
mereka.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan 
mengatakan, pengalaman yang ingin diwujudkan kepada 
generasi muda adalah pengalaman perbankan yang otentik 
berbasis digital. “Yang mudah dan nyaman digunakan dengan 
tetap mengedepankan faktor keamanan dan kerahasiaan data 
nasabahnya,” kata Tjandra kepada Katadata.co.id.

Sementara, PT Bank Jago Tbk mengaku segmen yang menjadi 
target utamanya adalah segmen masyarakat berpenghasilan 
menengah (middle income) dan pasar umum (mass-market). 
Bank ini bakal melayani nasabah usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) dan ritel, baik secara konvensional maupun 
syariah.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar mengatakan, sumber 
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pendanaan, transaksi, dan juga pemberian kredit, berasal dari 
kolaborasi dengan ekosistem yang akan dimasuki bank tersebut. 
“Kami adalah tech base bank yang kolaborasi dengan ekosistem 
seperti yang digital base. Ini tidak hanya untuk funding dan 
transaksi, tapi juga untuk lending-nya,” kata Kharim.

Karya Telah Tayang di katadata.co.id, 22 Juni 20
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Nasib Kantor Cabang di 
Tengah Perkembangan 
Bank Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menggodok peraturan 
terkait dengan industri bank digital Tanah Air. Saat ini OJK 
masih melihat bank secara kelembagaan dengan hanya ada dua 
konsep, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
yang menjalankan bisnis secara konvensional maupun secara 
syariah.

Peraturan OJK terkait bank digital, ditargetkan bisa terbit pada 
pertengahan tahun ini, artinya tinggal menghitung hari lagi. 
Ada beberapa bocoran terkait dengan peraturan OJK mengenai 

Nasib Kantor Cabang di Tengah Perkembangan Bank Digital
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bank digital yang bisa menjadi acuan dalam mendefinisikan 
bank digital, yaitu keberadaan kantor cabang.

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK 
Anung Herlianto mengatakan, otoritas membuka peluang 
persyaratan terkait dengan kantor pusat, dimana bank digital 
dimungkinkan untuk memiliki hanya satu kantor pusat saja. 
Sehingga, seluruh layanan dilakukan secara digital.

Pada kesempatan lain, Deputi Direktur Basel dan Perbankan 
Internasional OJK Tony menyampaikan, akibat adanya 
transformasi digital, bank mulai mengurangi pembukaan kantor 
cabang sejak 2015. Berdasarkan data OJK, pada 2015 lalu, jumlah 
kantor cabang seluruh bank umum di Indonesia mencapai 
32.963 kantor. Sedangkan, pada Maret 2021 jumlahnya hanya 
29.889 kantor.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, tanpa ada 
embel-embel bank digital, sebenarnya semua bank berhak 
untuk meningkatkan pelayanannya dengan mengembangkan 
layanan digital. “Itu sebuah keniscayaan. Ke depan semua akan 
mengarah pada layanan digital,” katanya kepada Katadata.co.id.
Seiring maraknya transaksi digital, selain cabang, perbankan 

Ihya Ulum Al-Din - Katadata.co.id
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juga mulai mengurangi mesin ATM. Simak Databoks berikut: 

PT Bank Neo Commerce Tbk yang tengah mengajukan izin 
menjadi bank digital, memandang kebutuhan akan kantor 
cabang saat ini masih diperlukan. Bank Neo Commerce juga 
masih menunggu perihal peraturan OJK soal bank digital, 
apakah masih diharuskan memiliki perwakilan atau tidak. 
Meski begitu, secara bertahap bank milik PT Akulaku Silvrr ini 
mengurangi jumlahnya seiring dengan transformasi digital yang 
dilakukan.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan 
mengatakan, dengan upaya pengurangan jumlah kantor cabang, 
bank bisa menawarkan keuntungan yang lebih besar bagi para 
pengguna karena melakukan efisiensi operasional. Bank Neo 
Commerce pun mencanangkan strategi pengalihan investasi 
dari kantor cabang tersebut.

“Di sisi lain, kami mengalihkan investasi kami ke teknologi 
karena keberadaan teknologi yang mumpuni sangat penting 
di bank digital. Oleh karenanya, Bank Neo memutuskan 
untuk bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi 
internasional yang sudah berpengalaman” kata Tjandra kepada 
Katadata.co.id.

Semenara PT Bank Central Asia Tbk mencermati, keberadaan 
kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia masih dibutuhkan 
oleh nasabah. Pasalnya, masih terdapat layanan keuangan 
oleh perbankan yang belum bisa diganti secara digital, seperti 
pinjaman atau transaksi finansial dalam jumlah besar.
“Mempertimbangkan wilayah Indonesia yang sangat luas 
dengan beragam struktur sosial dan ekonomi, maka BCA 
akan terus mengevaluasi kebutuhan masyarakat terkait kantor 
cabang BCA sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Executive Vice 
President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F. 
Haryn kepada Katadata.co.id.
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Simak databoks berikut:

Meski menilai kantor cabang masih dibutuhkan, BCA tetap 
melakukan langkah efisiensi terhadap layanan operasional 
kantor cabang. Hera mengatakan, BCA melengkapi operasional 
cabang dengan berbagai perangkat dan aplikasi pendukung 
digital. Fitur dan fasilitas layanan digital itu terus dikembangkan 
mengikuti kebutuhan nasabah terkait dengan layanan perbankan 
yang lebih cepat dan mudah diakses.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics 
and Finance (Indef) Aviliani melihat, perbankan cenderung 
mengurangi jumlah kantor cabang di kota-kota besar. 
Sedangkan di kota-kota kecil, masyarakatnya masih cenderung 
membutuhkan kantor cabang sehingga bank belum secara 
signifikan mengurangi jumlah kantor cabangnya.

Aviliani menilai, keberadaan kantor cabang bank masih 
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dibutuhkan karena tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia 
belum merata untuk bisa memanfaatkan produk digital 
walaupun sudah ada inklusi keuangan. Sehingga, pengurangan 
kantor cabang secara signifikan mungkin terjadi masih dalam 10 
tahun ke depan.

“Tergantung infrastruktur dan tergantung dari tingkat 
pendidikan. Kalau sudah bagus, bisa kantor cabang bisa turun 
signifikan,” kata Aviliani kepada Katadata.co.id.

Meski begitu, soal tingkat pendidikan, Aviliani menilai hal 
tersebut relatif karena kemahiran teknologi bisa saja tidak sejalan 
dengan tingkat pendidikan. Sehingga, yang sangat berpengaruh 
adalah pemerataan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah 
Indonesia.

Karya Telah Tayang di katadata.co.id, 22 Juni 2021
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Muhammad Takdir       
Harian Fajar

Saat ini aktif sebagai jurnalis di Harian FAJAR Makassar. 
Lahir di Bantaeng, 2 Juni 1988. Lulusan Ilmu Perikanan di 
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

“Ikut kelas BJA sangat istimewa bagi saya. BJA sangat 
memperkaya wawasan saya terkait perbankan dan bagaimana 
menyajikan tulisan yang menarik dibaca. Terima kasih para 
pemateri dan mentor atas bekal yang diberikan kepada kami. 
Bekal pengetahuan ini sangat berharga bagi kami untuk 
liputan-liputan ke depannya. 

Terima kasih Bank Permata dan AJI Indonesia atas kesempatan 
berharga yang diberikan mengikuti kegiatan ini. Program ini 
sangat menarik, semoga terus berlanjut.” 
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Sistem Pinjaman VSLA 
Mengubah Kehidupan 
Warga Congko

Kicauan burung mengisi suasana pagi di Desa Congko yang 
damai. Pagi itu, hawa dingin masih terasa menusuk ke tulang. 
Tepat pukul 06.00 WITA, lalu lalang orang-orang menapaki 
jalan mulai ramai. 

Ada yang berolahraga, menyapu pekarangan, dan berinteraksi 
dengan tetangga. Sementara anak-anak tampak riang berkejar-
kejaran dengan teman sebayanya. Mereka tampak gembira 
menunggu matahari menampakkan sinarnya. 

Usai salat subuh, aktivitas di rumah Andi Hasni juga mulai 
sibuk. Teh hangat dan kue apem sudah tersaji di meja. Tanpa 
komando, anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tengah. 
Ruangan tengah ini tempat favorit keluarga.

Mereka menikmati teh hangat di tengah dinginnya pagi. Di 
tengah keceriaan pagi itu, Andi Hasni tiba-tiba diam sejenak, 
lalu pandangannya tertuju pada kalender yang tergantung di 
dinding. 

“Ehhh hampirka lupa, hari ini jadwalnya menabung VSLA,” 
sebut Hasni sambil beranjak dari tempat duduknya.

Dia kemudian bergegas menuju lemari kayu. Kemudian 
mengambil buku yang sampulnya tampak kusam. Itu adalah 
cacatan pembukuan setoran rutin anggota VSLA. Sebagai 
bendahara, Andi Hasni tak ingin ada komplain lantaran angka 
tercatat pada tabungan salah tulis. 

Sistem Pinjaman VSLA Mengubah Kehidupan Warga Congko
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Hasni bergabung di VSLA sejak 2016, saat itu ia diajak oleh 
Kepala Desa Congko, Muhammad Ja’far membentuk tabungan 
VSLA beranggotakan kelompok tani. 

Sebelum bergabung, Hasni kerap kesulitan modal saat menjelang 
musim tanam. Harus menyiapkan biaya bibit, pupuk, dan 
tenaga penggarap sawah. “Sekarang semuanya lancar. Biaya 
bisa ditalangi dari pinjaman VSLA,” katanya.

Tepat pukul 10.00 WITA, ibu-ibu anggota kelompok tani mulai 
berdatangan. Rumah Andi Hasni dijadikan tempat pertemuan 
rutin bulanan. Herani (37), tetangga Andi Hasni datang paling 
cepat. Dia membawa selebaran kertas, itu adalah buku tabungan 
VSLA. Selain tercatat pada buku bendahara, setiap nasabah juga 
punya pegangan bukti setoran.

Berselang 30 menit, Andi Hasni gelisah. Berulang kali menatap 
telepon genggamnya. Ia mondar-mandir sambil mengarahkan 
pandangan ke jalan raya. Rupanya, satu pemegang kunci kotak 
tabungan VSLA belum datang. 

Pertemuan bulanan tak dimulai jika semua pemegang kunci 
belum datang. Kotak tabungan yang disimpan dalam kotak 
besi tersebut memiliki tiga kunci. Tiap kunci dipegang orang 
berbeda. Ini menunjukkan sistem keamanan tabungan VSLA 
ini sangat terjaga. “Kotak baru dibuka jika tiga pemegang kunci 
sudah berkumpul,” ujar Hasni meyakinkan.

Di seberang jalan, seorang perempuan melangkahkan kaki lebih 
cepat. Rupanya dia adalah Kasma, pemegang kunci ketiga dari 
kotak tabungan VSLA. Dia mengaku terlambat lantaran ada 
urusan penting di rumahnya. “Tamuku barusan pulang,” ujar 
Kasma sambil meminta maaf kepada ibu-ibu yang sudah lama 
menunggunya.

Ketua kelompok kemudian membuka pertemuan bulanan 
tersebut. Banyak hal dibahas, pertama dia menjelaskan 
perkembangan tabungan desa hingga berapa keuntungan yang 
didapatkan. Setelah pertemuan berjalan 30 menit, semua anggota 
menyetor tabungan. Kotak simpanan dibuka lalu dimasukkan 
uangnya.

Muhammad Takdir - Harian Fajar
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Sistem keuangan ini membuat ibu-ibu bersemangat mengelola 
keuangannya. Setiap selesai menjual hasil pertaniannya, 
sebagian disisihkan untuk membeli saham. Saham ini sekaligus 
menjadi tabungan. Satu lot saham nilainya Rp20 ribu. Ada 
beberapa anggota kelompok yang membeli saham hingga 
ratusan jumlahnya. Nilainya sudah puluhan juta rupiah.

Uang yang terkumpul dikelola pengurus VSLA. Jika ada 
keperluan mendesak, saham boleh dijual sesuai kebutuhan. Jika 
ada warga yang ingin meminjam uang, juga dilayani. Pinjaman 
tersebut berbunga, namun rendah. Tidak setinggi bunga bank 
atau koperasi.

Pinjaman minimal Rp500 ribu. Bunganya hanya Rp10 ribu 
dengan tenor hingga tiga bulan atau kurang lebih Rp3 ribu 
sebulan. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, akan dikenai 
denda Rp5-20 ribu sesuai jumlah pinjamannya. “Alhamdulillah 
selama ini belum ada debitur yang didenda,” sebut Andi Hasni.

Semua warga mampu mengembalikan tepat waktu. Maksimal 
pinjaman juga disesuaikan jumlah lot saham. Jika nilai 
tabungannya Rp2 juta, bisa dapat pinjaman hingga tiga kali lipat 
dari jumlah simpanan. “Saya baru sadar, menabung itu penting 
untuk kebutuhan mendesak,” tuturnya.

Kelompok ini tak hanya sekadar simpan pinjam. Uang 
terkumpul juga dipakai investasi. Misalnya untuk perdagangan. 
Keuntungannya masuk ke kelompok. Istilahnya sama dengan 
deviden. Pembagiannya berdasarkan jumlah saham para 
anggota.

“Hasilnya nanti dibagi sesuai jumlah simpanan anggota,” 
sebut perempuan berkulit sawo matang itu. Bukan sekadar 
keuntungan yang dicari, kelompok ini juga menyisihkan 
sebagian simpanannya untuk dana sosial. Bangun fasilitas 
umum, fasilitas ibadah, hingga bantuan kepada warga yang 
mengalami musibah.

Herani (37) juga merasakan manfaat besar dari program 
menabung ini. Menabung dengan jumlah Rp20 ribu saja sudah 
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dapat satu slot saham. Sementara menabung di bank, selain 
aksesnya jauh, warga juga merasa tidak nyaman jika menyetor 
tabungan dalam jumlah kecil.”Kalau di desa, nabung puluhan 
ribu pun sudah bisa. Beda kalau di bank, kami merasa sungkan 
jika hanya setor puluhan ribu,” jelasnya.

Semua anggota memiliki hak yang sama. Juga bisa mendapatkan 
pinjaman. Permintaan pinjaman yang masuk, cair sesuai dengan 
jumlah yang diinginkan. Tak ada potongan asuransi.

“Tidak ada potongan, makanya kami tertarik,” tambahnya.

Sistem keuangan yang dibentuk Kepala Desa Congko, 
Muhammad Jafar ini berdampak positif bagi anggotanya. Petani 
tak lagi kesulitan modal beli pupuk, bibit, hingga kebutuhan 
pertanian lainnya. Begitu ada kebutuhan mendesak, selalu ada 
uang yang tersedia di Village Saving Loan Association (VSLA).
“Sejak sistem keuangan ini dibentuk ada perubahan drastis, 
dampaknya sangat positif bagi warga kami,”.

Jafar merupakan sosok kepala desa yang inspiratif. Banyak 
programnya yang memajukan pembangunan di kampungnya. 
Jafar berharap sistem keuangan ini terus berkelanjutan. Sistem 
keuangan VSLA ini memberi perspektif baru  dalam mengelola 
keuangan. 

“Masyarakat di Desa Congko sangat antusias,” kunci Jafar.

Karya Telah Tayang di Harian Fajar, Edisi 25 Juni 2021

Muhammad Takdir - Harian Fajar
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Pekarangan Jadi Lahan 
Produktif

Sore hari setelah pertemuan bulanan anggota VSLA, Andi Hasni 
terlihat sibuk. Buah terong dipetik satu per satu. Banyak jenis 
sayuran yang dipanen sore itu. Kacang-kacangan, tomat, hingga 
cabai juga dipetik. Sayur-sayuran tersebut ditumpuk dengan 
terong yang sudah menggunung di keranjang. Setelah panen 
selesai, hasil panen dipilah lalu dimasukkan ke karung. 

“Ini bisa terjual Rp50 ribu, lumayan untuk tambahan tabungan,” 
ujar Hasni sambil menyusun sayuran ke dalam karung.  

Hasni memanfaatkan pekarangan rumahnya seluas 70 meter 
persegi. Untuk kebutuhan konsumsi sangat mencukupi. Setiap 
mau masak, langsung petik di pekarangan. Untuk kebutuhan 
protein, 
Hasni juga memelihara ayam. Telur dan dagingnya dikonsumsi. 
Juga ada kolam berukuran 3x5 meter berisi ikan air tawar. 

“Untuk urusan makan semua terjamin, ada beras, ikan, sayur-
sayuran. Tidak kami beli, semua dari pekarangan,” ujar sebut 
Hasni.

Bibit sayuran diperoleh dari kelompok tani, begitu juga pupuk. 
Berkat VSLA, semua kebutuhan terpenuhi. Kesejahteraan warga 
juga terlibang bagus. Itu terlihat dari ketercukupan sandang dan 
pangan.

Kondisi rumah warga juga cukup baik. Rata-rata dibangun 
rumah panggung. Lantai atas untuk tempat tinggal, sementara 

Pekarangan Jadi Lahan Produktif
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kolong rumah dijadikan lumbung pangan. 

Warga lainnya juga sama seperti Andi Hasni, umumnya 
berprofesi petani. Mayoritas petani padi, sebagian lagi menanam 
palawija.

Setiap selesai panen, warga kebanyakan menyimpan uang di 
bawah kasur. Kadang juga disimpan pada lipatan pakaian. Itu 
sudah bertahun-tahun dilakukan. Masyarakat juga cenderung 
konsumtif. Setiap selesai panen, berbagai macam barang dibeli. 
Beruntung, sejak lima tahun lalu kepala desa merintis sistem 
keuangan dengan pendekatan kearifan lokal. Warga diajar 
menabung, mengelola keuangan, hingga investasi. 

Literasi Masih Rendah

Sistem keuangan berbasis kearifan lokal di Desa Congko harus 
menjadi bagi perbankan. Mengajak masyarakat mengelola 
keuangan dengan cara sederhana.

Selama ini, masyarakat enggan ke bank lantaran jaraknya cukup 
jauh. Bank terdekat ada di ibu kota kecamatan. Itu pun hanya satu 
bank saja, hanya BRI. Selain itu, masyarakat menganggap akses 
ke bank cukup rumit. Warga merasa sungkan jika membawa 
uang kecil ke bank. Kesulitan lainnya, saat mengajukan kredit, 
prosesnya rumit.

Hal ini membuat tingkat literasi keuangan di Sulsel masih rendah. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan 
Papua (Sulampua) mencatat, tingkat literasi keuangan di Sulsel 
baru 32,46 persen.

“Angka ini sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun 
sebelumnya,” ujar Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Moh. 
Nurdin Subandi.

Secara rinci, literasi terhadap perbankan masih tertinggi dengan 
capaian 36,12 persen. Posisi kedua asuransi dengan tingkat 
literasi 19,40 persen, pegadaian 17,81 persen, pembiayaan 15,17 
persen dan pasar modal 4,92 persen.

Muhammad Takdir - Harian Fajar
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Pekarangan Jadi Lahan Produktif

Rendahnya tingkat literasi keuangan ini berpotensi masyarakat 
terjebak investasi bodong. Juga berpotensi dikuasai tengkulak 
yang dapat memiskinkan petani. (*)

Karya Telah Tayang di Harian Fajar, Edisi 26 Juni 2021
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Sekar Sari Indah Cahyani      
iNews Lampung

Lahir di Tanjungkarang, 3 Juni 1981. Lulusan Sarjana program 
studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Lampung. Saat ini bekerja sebagai koordinator liputan dan 
produser di stasiun televisi berjaringan iNews Lampung. 

Pada tahun ini saya beruntung mendapat kesempatan sebagai 
siswa Banking Journalist Academy angkatan ke-8. Acara yang 
merupakan kerja sama antara Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) Indonesia dan Bank Permata. 

Selama mengikuti kegiatan ini, banyak sekali ilmu dan 
wawasan yang didapat. Mulai dari ilmu tentang jurnalistik 
hingga wawasan perbankan. Sebagai jurnalis di daerah, 
tema ekonomi khususnya perbankan kurang diminati karena 
dinilai terlalu membingungkan. 

Pada awalnya memang agak sedikit membingungkan, 
terutama jika bertemu dengan istilah-istilah yang tidak 
familiar bagi masyarakat awam. Tapi semakin mengikuti 
berbagai kelas ternyata materi yang diberikan sangat menarik 
dan dinamis. 

Saya berharap, kegiatan ini berlanjut sehingga semakin banyak 
jurnalis di daerah yang mendapatkan kesempatan untuk 
menambah ilmu tentang perbankan sehingga berdampak 
pada liputan yang bervariasi tema dan kedalamannya.
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PROGRAM : SEPUTAR INEWS LAMPUNG 
ON AIR : SENIN,  21 JUNI 2021
DURASI : 06:00
TIPE  : PKG
SLUG  : SIGER MOBILE YANG BELUM MOBILE

*****INTRO*****
MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI/ BANK 
LAMPUNG TELAH MEMILIKI LAYANAN BERBASIS 
APLIKASI MOBILE BANKING/ BERNAMA SIGER MOBILE// 
TAPI BUKANNYA MEMUDAHKAN TRANSAKSI/ APLIKASI 
INI JUSTRU SARAT ULASAN NEGATIF DARI NASABAH///

*****ROLL PKG*****

[CS BANK LAMPUNG MELAYANI NASABAH] 7”

SOT MELIYA INDRIATI [APLIKASI SUDAH ADA TAPI 
BELUM READY. JADI SAYA TIDAK DIIZINKAN UNTUK 
MENDAFTAR] 

[PENILAIAN SIGER MOBILE DI PLAYSTORE] 7”

INSERT TITLE ”SIGER MOBILE YANG BELUM MOBILE”

LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: SET UP MELIYA
MELIYA INDRIATI/ MERUPAKAN ASN DI SALAH SATU 
DINAS TINGKAT PROVINSI DI LAMPUNG// SEBAGAI 
ASN/ DIA MENDAPATKAN GAJI BULANAN YANG 
DISALURKAN LANGSUNG KE REKENINGNYA DI BANK 
LAMPUNG/// 

CG: NASABAH 
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: MELIYA 
SAYANGNYA/ SEBAGAI NASABAH/ DIA KURANG PUAS 
DENGAN LAYANAN BANK DAERAH TERSEBUT// DIA 
BAHKAN BELUM PERNAH MENGETAHUI JIKA BANK 

Siger Moble Yang Belum Mobile
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DAERAH TERSEBUT TELAH MERILIS APLIKASI SIGER 
MOBILE// 

SOT MELIYA INDRIATI (ASN DINAS KETAHANAN 
PANGAN DAN HOLTIKULTURA LAMPUNG) TC 1:22 -2:05
”SAYA BELUM PERNAH DENGAR MALAH. WAKTU ITU 
SAYA PERNAH TANYA KE BANK.   SAYA KAN PAKAI BANK 
LAIN, ITU SAYA ADA INTERNET BANKING DAN MOBILE 
BANKING. SAYA PIKIR UNTUK LEBIH MEMUDAHKAN. 
SAYA PERNAH TANYA KE CS BANK LAMPUNG. APLIKASI 
SUDAH ADA TAPI BELUM READY. JADI SAYA TIDAK 
DIIZINKAN UNTUK MENDAFTAR. SAAT ITU SAYA HANYA 
MENDAFTAR UNTUK SMS BANKING.”

CG: ULASAN NEGATIF SIGER MOBILE
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: GRAFIS TEKS DAN FOTO ULASAN DAN APLIKASI 
SIGERMOBILE DI PLAYSTORE
KELUHAN UNTUK APLIKASI SIGER MOBILE TERLIHAT DI 
PLAYSTORE// APLIKASI BERUKURAN 2,3 MEGABYTE INI 
MENDAPATKAN SKOR 3,1// HAMPIR SELURUH ULASAN 
MENGKRITIK MINIMNYA LAYANAN DI APLIKASI 
INI// APLIKASI YANG DITAWARKAN OLEH PT BANK 
LAMPUNG INI TERAKHIR DIUPDATE PADA 5 FEBRUARI 
2021/ DENGAN LAYANAN TRANSFER ANTAR BANK// 
TAPI MASIH DITEMUI KELUHAN KONSUMEN YANG 
TIDAK BISA MELAKUKAN TRANSFER ANTAR BANK/// 

CG: BANK LAMPUNG AKUI KELEMAHAN SIGER MOBILE
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: SET UP EDO 
BANK LAMPUNG MENGAKUI JIKA APLIKASI MOBILE 
BANKING/ SIGER MOBILE MEMILIKI BANYAK 
KELEMAHAN/// 
 
SOT  EDO LAZUARDI (SEKRETARIS PERUSAHAN BANK 
LAMPUNG) TC 4:31-4:47
”ITU JADI MASUKAN BUAT KITA. KARENA UNTUK 
SEPERTI BIASA, PROSES UNTUK SEMPURNA HARUS 
ADA MASUKAN DAN KRITIK.ITU JADI CATATAN KITA. 

Sekar Sari Indah Cahyani - iNews Lampung
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Siger Moble Yang Belum Mobile

MAKANYA KITA AKAN LUNCURKAN LAMPUNG ONLINE 
INI. ITU UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN INI DARI 
SIGER MOBILE”

CG: BANK LAMPUNG SIAPKAN APLIKASI TERBARU
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: ESTB. LAYANAN DI BANK LAMPUNG
BANK YANG DIRIKAN PADA 1965 TERSEBUT KINI 
MEMPERSIAPKAN APLIKASI LAMPUNG ONLINE/ YANG 
DIKLAIM LEBIH BAIK DAN LENGKAP DIBANDINGKAN 
DENGAN SIGER MOBILE// APLIKASI INI SUDAH 
DISIAPKAN SEJAK NOVEMBER 2020///

SOT  EDO LAZUARDI (SEKRETARIS PERUSAHAN BANK 
LAMPUNG) TC  0:16-0:56
”..PERSIAPAN KITA SUDAH LAMA MENYIAPKAN. YANG 
JELAS TRANSAKSI ONLINE SUDAH DISIAPKAN DENGAN 
NAMA LAMPUNG BANGET. MBANKING DENGAN NAMA 
LAMPUNG ONLINE SUDAH DISIAPKAN. TINGGAL 
MENUNGGU IZIN. SEPERTI BANK LAINNYA ADA 
KELEBIHANNYA DI LAMPUNG ONLINE TERSEBUT. KITA 
BISA BAYAR PAJAK DAERAH.”

CG: BANK LAMPUNG DIMINTA TINJAU ULANG 
APLIKASI TERBARU
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: SETUP PRAYUDHA ANANTA
PENGAMAT EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG/ 
PRAYUDHA ANANTA JUSTRU BERPENDAPAT JIKA BANK 
LAMPUNG CUKUP MENGUPDATE LAYANAN APLIKASI 
SIGER MOBILE// TIDAK PERLU MERILIS APLIKASI BARU/ 
LAMPUNG ONLINE///

SOT PRAYUDHA ANANTA (PENGAMAT EKONOMI 
PEMBANGUNAN UNILA) TC 0:01-0:25 FILE PIKIRKAN 
KEMBALI LAMPUNG 
”PERTAMA APAKAH APLIKASI INI TUMPANG TINDIH 
ATAU TIDAK. KALAU MEMANG TUMPANG TINDIH 
JANGANLAH MEMBUAT. KARENA ORANG INDONESIA INI 
JUGA JAGO UNTUK MEMBUAT TAPI UNTUK MEMELIHARA 
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SUSAH SEKALI. COBA DITINJAU. KALAU MEMANG MASIH 
BISA DIINTREGASIKAN, YA INTREGASIKANLAH”.

CG: BANK LAMPUNG PERBAIKI CORE BANKING SYSTEM
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: KANTOR OJK, SET UP BAMBANG HERMANTO 
OTORITAS JASA KEUANGAN/ OJK LAMPUNG JUGA 
MENILAI BANK LAMPUNG HARUS MEMPERBAIKI SISTEM 
PERBANKAN TERLEBIH DAHULU/ AGAR FOKUS PADA 
LAYANAN DIGITAL///

SOT BAMBANG HERMANTO (KEPALA OJK LAMPUNG) 
TC 0:26-0:43  FILE PENILAIAN OJK TERHADAP BANK 
LAMPUNG
”KITA MEMINTA BPD BANK LAMPUNG UNTUK 
MEMPERBAIKI CORE BANKING SYSTEMNYA. SEHINGGA 
BISA BERADAPTASI DENGAN STRATEGI BISNIS. KITA 
MINTA UNTUK FOKUS UNTUK LAYANAN DIGITAL”

CG: KUALITAS SDM PERLU DIPERBAIKI
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: LAYANAN BANK LAMPUNG
BANK LAMPUNG JUGA DITUNTUT UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS SDM// APALAGI LAYANAN 
BERBASIS DIGITAL MEMBUTUHKAN MANAJEMEN RESIKO 
YANG LEBIH KOMPLEKS/ DIBANDINGKAN LAYANAN 
KONVENSIONAL///

SOT BAMBANG HERMANTO (KEPALA OJK LAMPUNG) 
TC 1:22-1:56   FILE BANK BUKU 2 
”KITA TIDAK INGIN KETIKA BANK SUDAH MEMBERIKAN 
LAYANAN BERBASIS IT, DIGITAL YANG MEMBUTUHKAN 
RESIKO MANAJEMEN YANG BAGUS, INI TIDAK DIDUKUNG 
OLEH SDM, OLEH INFRASTRUKTUR CORE BANKING 
SYSTEMNYA. MAUPUN KEBIJAKAN PROSEDUR YANG 
MEMADAI.”

CG: BANK LAMPUNG HARUS REKRUT PEMODAL BARU 
SUMBER VISUAL:YOUTUBE/
VIS: APLIKASI MBANKING BANK JATIM DAN BANK BJB 

Sekar Sari Indah Cahyani - iNews Lampung
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SELAIN SDM/ PERMODALAN MENJADI KENDALA BANK 
LAMPUNG MENGEMBANGKAN LAYANAN// BANK 
LAMPUNG DIDORONG UNTUK BELAJAR DARI BANK 
DAERAH LAINNYA/ YANG BERHASIL MENINGKATKAN 
MODAL/ DENGAN MEREKRUT PEMODAL BARU// 
BEBERAPA BANK DAERAH YANG BERHASIL 
MENGEMBANGKAN MOBILE BANKING ANTARA LAIN 
BANK JATIM DAN BANK BJB/// 

SOT PRAYUDHA ANANTA (PENGAMAT EKONOMI 
PEMBANGUNAN UNILA) TC 3:08-3:46 FILE KENAPA BANK 
LAMPUNG KALAH BERSAING
” PERLU UPAYA LAGI, KOORDINASI DENGAN PEMPROV, 
PEMKAB DAN PEMKOT. BAGAIMANA MENGGEJOT 
PAD SUPAYA INI NAIK. DAN JUGA DIPERTIMBANGKAN 
UNTUK MEREKRUT PEMEGANG MODAL DARI LUAR. 
YANG SELAMA INI SAYA BACA MEREKA MASIH TIDAK 
MAU ADA PEMILIK MODAL. YANG DIKATAKAN KAMI 
AKAN MELIHAT REGULASI DULU.”

CG: IMPLEMENTASI PERBANKAN DIGITAL BANK 
DAERAH BELUM OPTIMAL
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: GRAFIS TEKS KUTIPAN ROBERTO AKYUWEN, ESTB. 
BANK LAMPUNG 
OJK MENGAKUI IMPLEMENTASI PERBANKAN 
DIGITAL DI KELOMPOK BANK DAERAH MASIH BELUM 
OPTIMAL// DARI TOTAL 26 BANK DAERAH/ BARU 24  
YANG TERCATAT TELAH MEMILIKI APLIKASI MOBILE 
BANKING// KETERSEDIAAN PROFESIONAL SEKALIGUS 
KETERBATASAN INVESTASI DIGITAL BANKING/ MASIH 
MENJADI KENDALA UTAMA DALAM OPTIMALISASI 
DIGITAL BANKING///

DARI BANDAR LAMPUNG/ SEKAR SARI INEWS 
MELAPORKAN

GRAFIS TEKS 

DARI 24 BANK TERSEBUT, REABILITAS APLIKASI MOBILE 

Siger Moble Yang Belum Mobile
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BANKING-NYA BELUM BEGITU BAIK. DAN KAMI JUGA 
SERING MELAKUKAN CEK LAPANGAN DAN TERPAKSA 
TERUS BERHADAPAN DENGAN COSTUMER SERVICE.

SENIOR EKSEKUTIF ANALYST OJK ROBERTO AKYUWEN
BISNIS.COM 

Karya Telah Tayang di YouTube iNewsTV LAMPUNG, 24 Juni 
2021

Sekar Sari Indah Cahyani - iNews Lampung
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PROGRAM : SEPUTAR INEWS LAMPUNG
ON AIR : SELASA, 22 JUNI 2021
DURASI : 06:00
TIPE  : PKG
SLUG  : KENDALA DIGITALISASI PERBANKAN

*****INTRO*****
TRANSAKSI DIGITAL BANKING SECARA NASIONAL 
TERUS MENINGKAT// NAMUN/ UNTUK DAERAH DI 
LUAR JAWA/ SEPERTI LAMPUNG/ INFRASTRUKTUR 
YANG BELUM MERATA MENJADI KENDALA/// 

*****ROLL PKG*****

SOT JOKO WIDODO PEMBUKAAN LITERASI DIGITAL 
”..INTERNET HARUS MAMPU MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS MASYARKAT..” 5”

WARGA NAIK MOTOR TURUN KE RAKIT 7”

SOT PRAYUDHA ANANTA ”.. KITA PENGEN INTERNET 
BAIK. INGIN PERBANKAN MASUK KE DESA-DESA. 
GENCAR MASUK KE DESA-DESA. TAPI KETIKA ITU SINYAL 
SUSAH DIDAPAT”..  10”

WARGA MENYEBERANG DENGAN RAKIT

INSERT TITLE 

LOKASI: LAMPUNG
VIS: WARGA NAIK MOTOR INGIN MENYEBERANG 
DENGAN RAKIT 
LAMPUNG MEMILIKI 2.435 DESA// BERDASARKAN 
DATA DARI DINAS KOMINFO LAMPUNG/ 749 DESA 
DIANTARANYA MASIH BLANK SPOT INTERNET// 
KONDISI GEOLOGIS LAMPUNG/ YANG TERDIRI DARI 
PEGUNUNGAN MENJADI KENDALA/// 

SOT PRAYUDHA ANANTA (PENGAMAT EKONOMI 
PEMBANGUNAN UNIVERSITAS LAMPUNG) TC 0:01-0:35  

Kendala Digitalisasi Perbankan
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FILE INFRASTRUKTUR INTERNET
”BIASANYA INFRASTUKTURNYA BELUM BAIK. 
KHUSUSNYA DI LAMPUNG. NAH INI KENDALA UNTUK 
PEMERINTAH JUGA. KITA PENGEN INTERNET BAIK. INGIN 
PERBANKAN MASUK KE DESA-DESA. GENCAR MASUK KE 
DESA-DESA. TAPI KETIKA ITU SINYAL SUSAH DIDAPAT. 
BUKAN HANYA MANUSIANYA SAJA,  TAPI SINYALNYA 
PUN TIDAK BAIK. TIDAK LANCAR.”

CG: PEMERINTAH BANGUN JARINGAN INTERNET 
BERTAHAP
LOKASI: LAMPUNG
VIS: WARGA MENYEBERANG SUNGAI DENGAN RAKIT
PEMERINTAH SECARA BERTAHAP AKAN MEMBANGUN 
JARINGAN INFRASTRUKTUR DI DESA YANG BLANK 
SPOT INTERNET// PADA TAHUN INI/ 100 DESA AKAN 
DIBANGUN JARINGAN INTERNET// ERA DIGITALISASI 
TIDAK BISA DIELAKAN LAGI/// 

SOT BAMBANG HERMANTO (KEPALA OJK LAMPUNG) 
TC 1:14-1:45   FILE BLANK SPOT INTERNET
”INI ADA PR DENGAN TELKOM, UNTUK JARINGAN 
KOMUNIKASI TERUTAMA DI DAERAH PELOSOK-PELOSOK. 
KEMARIN MEMANG SUDAH TERINDENTIFIKASI. DARI 
PEMPROV JUGA SUDAH BERKOMUNIKASI DENGAN PIHAK 
TELKOM. SEDANG DIPROPOSE PERBAIKAN JARINGAN 
KOMUNIKASI DI BLANK SPOT AREA TERSEBUT”

SOT KOMARUDIN (PENGAMAT IT UNIVERSITAS 
LAMPUNG) TC 0:01-0:28  FILE KESIAPAN LAMPUNG DI 
ERA DIGITAL
”JADI SEBENARNYA DUNIA DIGITAL INI SUKA TIDAK 
SUKA, MAU TIDAK MAU AKAN DIMASUKI. SIAP TIDAK 
SIAP SEKALIPUN. DAN INI DIPERCEPAT DENGAN MASA 
PANDEMI, SEHINGGA ORANG MELAKUKAN TRANSAKSI 
LESS CONTACT ECONOMY. BANK-BANK BISA MASUK KE 
DAERAH DAN MENJEMPUT BOLA.”

Sekar Sari Indah Cahyani - iNews Lampung
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Kendala Digitalisasi Perbankan

CG: BANK MANFAATKAN AGEN LAKU PANDAI
LOKASI: LAMPUNG
VIS: WARGA MEMANEN KOPI 
SAMBIL MENUNGGU JARINGAN INTERNET DIBANGUN/ 
PERBANKAN MEMANFAATKAN AGEN LAKU PANDAI 
UNTUK MEMBANTU WARGA BERTRANSAKSI DI 
PEDESAAN// BANK LAMPUNG MENARGETKAN AGEN 
LAMPUNG SMART SEBANYAK-BANYAKNYA/// 

SOT EDO LAZUARDI (SEKRETARIS PERUSAHAN BANK 
LAMPUNG) TC 6;24-7:37
”JADI KITA MENYIAPKAN LAMPUNG SMART. LAMPUNG 
SMART ITU KAN AGEN LAKU PANDAI. DENGAN 
MENGGUNAKAN BERBAGAI ALAT. UNTUK INTERNET 
BISA DIATASI. UNTUK DAERAH YANG TERBATAS 
INTERNET KITA MEMASAKAN LAMPUNG SMART. 
TARGET KITA SEBANYAK-BANYAKNYA UNTUK AGEN 
LAMPUNG SMART DI DAERAH. UNTUK MEMPERMUDAH 
TRANSAKSI. ADA BEBERAPA TITIK SIGNIFIKAN. SELAIN 
TRANSAKSI, KITA JUGA MENDUKUNG PEMERINTAH 
DAERAH. TARGET KITA PAJAK.” 

VIS: GRAFIS TEKS AGEN LAKU PANDAI SUMBER OJK 
LAMPUNG
DI LAMPUNG TERDAPAT SEKITAR 65 RIBU AGEN 
LAKU PANDAI/ YANG MENANGANI SEKITAR 1,2 JUTA 
NASABAH DI 15 KABUPATEN/KOTA// ANGKA INI MASIH 
DITAMBAH DENGAN 633 BADAN USAHA MILIK DESA/ 
BUMDES YANG MENJADI AGEN LAKU PANDAI///

SOT BAMBANG HERMANTO (KEPALA OJK LAMPUNG)  
TC 0:01-0:43 FILE BLANK SPOT INTERNET 
”INI SALAH SATU PROGRAM PERCEPATAN TIM 
KEUANGAN DAERAH KITA DORONG BERSAMA 
PEMPROV. ONE VILLAGE ONE AGENT. AGENT DI SINI 
AGEN LAKU PANDAI, SEPERTI BRILINK, KALAU BANK 
LAMPUNG, LAMPUNG SMART, MANDIRI. PERBANKAN 
MEMILIKI PRODUK. INI KAN BISA DENGAN ALAT BANTU 
CAPTURE, BISA MELALUI INTERNET, ATAU BISA MELALUI 
HANDPHONE”
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CG: SINKRONISASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR
LOKASI: LAMPUNG
VIS: PADANG RUMPUT DAN WARGA NAIK MOTOR FILE 
SUOH
TAPI MEMBANGUN JARINGAN INTERNET BUKAN 
SATU-SATUNYA CARA UNTUK MEMPERCEPAT 
DIGITALISASI// PEMERINTAH HARUS MENYINKRONKAN 
PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR// JALAN/ SANITASI 
JUGA HARUS DIBANGUN DI PEDESAAN/ SEHINGGA 

SOT PRAYUDHA ANANTA (PENGAMAT EKONOMI 
PEMBANGUNAN UNIVERSITAS LAMPUNG) 
TC 0:53-1:19  FILE INFRASTRUKTUR INTERNET
”SINKRONISASILAH. SELARASLAH. BANGUN 
INFRASTRUKTUR YANG BAIK. SANITASI YANG BAIK. 
AKAN ADA KEHIDUPAN DI SITU. LISTRIK BISA MASUK. 
PROVIDER AKAN TARUH TOWER DI SITU. INSYAALLAH 
KONEKSI AKAN BAIK. KONEKSI YANG BAIK, MASYARAKAT 
AKAN MAU PAKAI DIGITAL.”

CG: PEMBANGUNAN HARUS MERATA 
LOKASI: LAMPUNG
VIS: DRONE SUOH 
DIGITALISASI TIDAK HANYA DAPAT DIRASAKAN OLEH 
MASYARAKAT PERKOTAAN/ DENGAN JARINGAN 
INTERNET 5G// MASYARAKAT DI PELOSOK DESA/ 
JUGA HARUS BISA MENIKMATI JARINGAN KOMUNIKASI 
YANG LANCAR// PEMBANGUNAN MERATA DARI DESA 
HINGGA PERKOTAAN///

DARI BANDAR LAMPUNG/ SEKAR SARI INEWS 
MELAPORKAN
 

Karya Telah Tayang di YouTube iNewsTV LAMPUNG, 24 Juni 
2021

Sekar Sari Indah Cahyani - iNews Lampung
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PROGRAM : SEPUTAR INEWS LAMPUNG
ON AIR : RABU, 23 JUNI 2021
DURASI : 03:00
TIPE  : PKG
SLUG  : TIPS  AMAN TRANSAKSI MOBILE   
    BANKING

*****INTRO*****
TEKNOLOGI MOBILE BANKING MEMPERMUDAH 
TRANSAKSI NASABAH// TAPI/ PERBANKAN KERAP 
MENJADI TARGET KEJAHATAN SIBER// LANTAS/ 
BAGAIMANA CARA AGAR NASABAH DAPAT 
BERTRANSAKSI SECARA DIGITAL DENGAN AMAN?//

*****ROLL PKG*****

LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: TRANSAKSI VIA PONSEL  
BUKA APLIKASI DI TELPON PINTAR/ PILIH TRANSAKSI/ 
DAN PEMBAYARAN/ LALU/ PINDAI// CEPAT 
DAN MUDAH// TEKNOLOGI MOBILE BANKING 
MEMPERMUDAH NASABAH UNTUK BERTRANSAKSI///

CG: LAYANAN DIGITAL PERBANKAN RENTAN 
KEJAHATAN
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: GRAFIS KASUS KEJAHATAN SIBER 2019-2020 
SUMBER BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TAPI/ LAYANAN DIGITAL PERBANKAN MASIH RENTAN 
KEJAHATAN// JUMLAH KEJAHATAN SIBER SETIAP 
TAHUNNYA TERUS BERTAMBAH// POLA YANG PALING 
BANYAK DILAKUKAN YAITU PENCURIAN DATA PRIBADI 
MULAI DARI NAMA NASABAH/ ALAMAT/ HINGGA 
REKENING BANK DAN NAMA IBU KANDUNG///

SOT BAMBANG HERMANTO (KEPALA OJK LAMPUNG) 
TC 0:40-1:00 FILE PENTINGNYA KEAMANAN DIGITAL 
”LAYANAN DIGITAL KAN MEMANG RESIKONYA CUKUP 
TINGGI. MASYARAKAT TIDAK BERHADAPAN LANGSUNG 
DENGAN BANK. MASYARAKAT MENGGUNAKAN 

Tips Aman Transaksi Mobile Banking
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HANDPHONE SENDIRI. GADGET SENDIRI UNTUK 
MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN MOBILE 
BANKINGNYA.”
 
CG: LITERASI WARGA TENTANG KEAMANAN DIGITAL 
BELUM MERATA
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: ANIMASI CODING
LITERASI WARGA TENTANG KEAMANAN DIGITAL 
JUGA BELUM MERATA// KEJAHATAN REKAYASA 
SOSIAL LAYANAN DIGITAL PERBANKAN KINI SEMAKIN 
MARAK// MODUS YANG DIGUNAKAN ANTARA LAIN 
BERPURA-PURA SEBAGAI PERWAKILAN DARI PIHAK 
BANK MEMINTA DATA PRIBADI NASABAH/ BERUPA ONE 
TIME PASSWORD/ PASSWORD/ PIN/ BAHKAN DATA-
DATA KARTU MILIK NASABAH///

SOT KOMARUDIN (PENGAMAT IT UNIVERSITAS 
LAMPUNG) 
TC 0:11-1:11  FILE REKAYASA SOSIAL
”DENGAN SOCIAL ENGENERING TERSEBUT DALAM 
TANDA KUTIP KETIDAKTAHUAN. TIDAK PAHAM 
DENGAN DUNIA PERBANKAN INI. ITU MUDAH 
DILAKUKAN MANIPULASI PERETAS. SEBAGAI CONTOH 
DIA MENGIRIM NOMOR ONE TIME PASSWORD. DIA 
KEMUDIAN TELPON. MBAK ADA UANG MASUK. TOLONG 
KIRIM KODE UNTUK MERESET. LALU KODE UNTUK 
MERESET DIINFORMASKAN KE ORANG TELPON ITU.”
 
CG: LITERASI WARGA TENTANG KEAMANAN DIGITAL 
BELUM MERATA
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: APLIKASI MOBILE BANKING
SELAIN TIDAK MUDAH PERCAYA TERHADAP SMS ATAU 
TELPON YANG MENGATASNAMAKAN BANK/ NASABAH 
DISARANKAN UNTUK TIDAK BERGONTA-GANTI 
NOMOR PONSEL// NASABAH JUGA DIMINTA UNTUK 
MENGAKTIFKAN AUTENTIKASI GANDA///

Sekar Sari Indah Cahyani - iNews Lampung
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Tips Aman Transaksi Mobile Banking

SOT KOMARUDIN (PENGAMAT IT UNIVERSITAS 
LAMPUNG) 
TC 0:22-0:59  FILE DOUBLE
”KALAU SAYA PRIBADI MENGGUNAKAN EMAIL. DAN 
JUGA KARTU TELPON YANG TIDAK BERGANTI-GANTI. 
ATAU YANG KEMUNGKINAN BISA DIRETAS. KEMUDIAN 
KARTU TELPONNYA SENDIRI MENGGUNAKAN 
AUTENTIFIKASI GANDA. SEHINGGA KETIKA AKAN ADA 
YANG MERETAS, DIA OTOMATIS AKAN CHECKING KE 
EMAIL DAN KARTU SAYA.”

CG: KEAMANAN DIGITAL HARUS DITINGKATKAN
LOKASI: BANDAR LAMPUNG
VIS: WARGA DI MAL DAN BELANJA DI MAL
BANYAK KASUS SERANGAN SIBER ATAS LAYANAN 
PERBANKAN BARU DIKETAHUI SETELAH NASABAH 
MELAPOR// FAKTOR KEAMANAN PERLU DITINGKATKAN 
UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN KEPADA NASABAH/ 
JIKA BANK INGIN FOKUS MEMBERIKAB LAYANAN 
DIGITAL///

DARI BANDAR LAMPUNG/ SEKAR SARI INEWS 
MELAPORKAN

Karya Telah Tayang di YouTube iNewsTV LAMPUNG, 24 Juni 
2021
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Selvi Mayasari     
Harian Kontan

Lahir di Lebak, 19 Februari 1997, lulusan Ilmu Komunikasi 
Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa.

Menjadi kebanggan tersendiri bisa terpilih untuk mengikuti 
kegiatan pelatihan Banking Journalist Academy angkatan 
ke VIII bersama teman-teman Jurnalis dari berbagai daerah 
yang digelar secara virtual di tengah pandemi. Tidak seperti 
sebelum-sebelumnya yang digelar secara fisik di Jakarta, 
hikmah ditengah pandemi akhirnya teman teman jurnalis dari 
berbagai daerah bisa ikut berkesempatan untuk mengikuti 
kegiatan ini.

Pengalaman saya mengikuti pelatihan ini, banyak sekali 
ilmu dan pembelajaran yang saya dapatkan juga insight-
insight baru bagi saya sebagai jurnalis junior yang baru terjun 
mengawal isu isu perbankan juga IKNB. Saya sangat terbantu 
dan jadi bisa lebih memahami bagaimana perkembangan pada 
dunia perbankan, materinya sangat menarik dan pematerinya 
juga luar biasa dalam menyampaikan materi karena sesuai 
dengan kepakarannya. Sangat menyenangkan bagi saya bisa 
bertemu dengan teman-teman jurnalis dari berbagai daerah 
walaupun bertemu hanya secara virtual. Semoga kegiatan ini 
bisa terus berlanjut kedepannya dengan tema tema yang lebih 
menarik.
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ILUSTRASI. Nasabah melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan mobile banking perbankan 
di Jakarta./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/14/06/2021.

Penguatan Sistem 
Keamanan Perbankan 
Menjadi Kunci Kemajuan 
Digitalisasi Perbankan

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sistem keamanan teknologi 
informasi (IT) pada perbankan di Indonesia dinilai masih lemah 
dan tak kuat. Terutama dalam menghadapi ancaman kejahatan 
finansial, seperti tingginya kasus kejahatan perbankan, 
pencurian identitas nasabah, dan praktek pencurian uang. 
Modus kejahatan finansial semakin canggih seiring pesatnya 
teknologi. Para pelaku kejahatan dunia maya (cyber crime) pun 
sangat mudah masuk dan melakukan kejahatan.

Penguatan Sistem Keamanan Perbankan Menjadi Kunci Kemajuan Digitalisasi Perbankan
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Salah satu contoh lemahnya keamanan perbankan yang baru-
baru ini terjadi yaitu, sejumlah nasabah di Bali dikabarkan telah 
kehilangan uangnya yang disimpan dalam bentuk deposito di 
PT Bank Mega Tbk. (MEGA). Kasus ini mulai terungkap dalam 
pemberitaan di media massa sejak Februari lalu dan jumlahnya 
kini terus bertambah. Jumlah kerugian saat ini ditaksir sekitar 
Rp 56 miliar dengan jumlah korban sekitar 14 nasabah.

Raibnya dana nasabah deposan merupakan ulah oknum. Bank 
Mega telah menerima pengaduan tersebut dan saat ini masih 
melakukan investigasi kepada pihak-pihak yang terkait, serta 
penelusuran transaksi nasabah-nasabah yang dimaksud secara 
cermat. Bank Mega mengklaim tidak akan mentolerir setiap 
kegiatan yang melanggar nilai-nilai perusahaan dan ketentuan 
hukum.

Berdasarkan catatan kontan, pada November 2020 lalu, kasus 
hilangnya dana juga menimpa seorang nasabah PT Bank 
Maybank Tbk yaitu Atlet e-Sport Winda D Lunardi alias Winda 
Earl dan ibunya, Floletta Lizzy Wiguna yang kehilangan uang 
Rp 22 miliar.

Kasus raibnya uang akhirnya diselesaikan di ranah hukum. 
Winda melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan terdaftar 
dengan nomor LP/B/0239/V/2020/Bareskrim tanggal 8 Mei 
2020.

Kasus hilangnya uang milik Winda Earl baru terungkap ke 
publik saat Winda menyambangi Gedung Bareskrim Polri untuk 
mengetahui perkembangan penyidikan kasus dugaan kejahatan 
perbankan yang menimpa dirinya dan ibunya, Floletta.

Akhirnya terungkap, pelaku A tak benar-benar membuat 
rekening berjangka sesuai yang dijanjikannya di Maybank. 
Tersangka memalsukan semua data-data untuk membuat korban 
percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka 
di bank tersebut. Uang milik korban selanjutnya ditarik 
tanpa sepengetahuan dan izin dari korban. Pelaku kemudian 
mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, kemudian 
diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan.

Selvi Mayasari - Harian Kontan
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Penguatan Sistem Keamanan Perbankan Menjadi Kunci Kemajuan Digitalisasi Perbankan

Kejadian pembobolan nasabah tersebut bukan pertama kalinya 
terjadi menimpa para nasabah perbankan di Indonesia. 
Sebelumnya, di tahun 2019, seorang nasabah PT Bank Rakyat 
Indonesia (persero) Tbk melaporkan dana Rp 80 juta miliknya 
di tabungan raib. Hilangnya uang nasabah ini diketahui seusai 
mencetak buku rekening di Kantor Cabang Bank BRI Pekayon.

Dalam buku rekeningnya terlihat laporan penarikan uang dengan 
nominal berbeda-beda yang dilakukan lebih dari sekali. Usai 
kisah ini viral, BRI berjanji mengembalikan uang nasabahnya 
jika terbukti dia menjadi korban tindakan skimming. 

Kekacauan sistem pada bank milik negara itu telah menyebabkan 
kecemasan dan keresahan yang luas. Masyarakat juga 
membutuhkan penjelasan yang transparan tanpa melanggar 
prinsip kerahasiaan bank: mengapa sistem operasi bank bisa 
kacau?

Yang apabila terjadi kerentanan sistem bisa berakibat fatal. Agar 
kepercayaan publik tidak hilang, bank mesti serius meningkatkan 
keamanan teknologinya serta kesiapan sumber daya manusianya 
untuk menghadapi gangguan sistem semacam ini. Bukan cuma 
simpanan nasabah yang harus aman, tapi datanya juga.

Direktur Eksekutif ICT Institute, sekaligus pengamat teknologi 
Heru Sutadi menilai, sama seperti sektor lainnya, keamanan 
siber juga harus diwaspadai.

“Dalam beberapa tahun belakangan, sebenarnya banyak 
perbankan yang dibobol penjahat siber. Keamanan data 
harus dilakukan secara ketat. Setidaknya mendapatkan ISO 
27001, kemudian memasang firewall, berkala melakukan 
penetration test dengan menyewa para hacker, dan tentunya 
patroli keamanan jaringan 24/7. Dengan penetration test, 
Heru menyebut, yang berlubang bisa ditutup, yang bocor bisa 
ditambal,” kata Heru kepada kontan.co.id.

Menurut Heru, pengawasan 24/7 membuat jika ada upaya 
masuk ke sistem segera bisa diusir atau dihalau. Kalaupun ada 
data yang diambil bisa diminimalisasi.
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Hal yang sama diungkapkan Ekonom Center of Reform on 
Economics (CORE), Ebi Junaidi. Ia menilai, kekuatan sistem IT 
dari perbankan mutlak untuk ditingkatkan untuk kemudian 
menghadapi kemungkinan cyber crime yang terjadi dan pada 
saat yang sama nasabah sendiri perlu di diajarkan kehati-hatian 
bahwa mereka tidak membuka akun-akun keuangan mereka di 
komputer yang tidak aman.

“Ini yang baru-baru ini tersebar, ada kasus yang mengaku 
sebagai bagian dari Tim Covid kemudian meminta beberapa 
data tersebut terindikasi akan dipergunakan untuk membobol 
akun dan lain-lain dari pemilik sebelumnya,” katanya.

Ebi menjelaskan, pengembangan yang harus dilakukan agar 
mencegah dari pembobolan dana nasabah, sebetulnya perbankan 
yang sangat berkepentingan dengan hal ini kemudian membuat 
nasabah berhati-hati.

Ia mencontohkan, di Inggris kita diinformasikan secara reguler 
mengenai perkembangan  perbankan yang sedang berlangsung 
jadi ketika ada satu kasus yang terjadi kemudian seluruh 
nasabah informasikan jika terjadi hal tersebut maka nasabah 
harus berhati-hati dengan kemungkinan yang terjadi.

“Bagaimana seharusnya standar keamanan di bank terutama 
di bank digital? bank langsung terlebih dahulu membayarkan 
seluruh dana yang hilang akibat transaksi-transaksi tersebut 
dan seluruh dana tersebut dikembalikan. Mereka sepertinya 
punya semacam akun yang bertindak sebagai cadangan untuk 
pembiayaan tersebut dan kemudian bank melakukan investigasi 
lanjut untuk kemudian mengetahui dana itu lari ke siapa atau 
terjadi fraud dan sebagainya jadi begitu kita melakukan hal 
tersebut bank kemudian secara default melakukan pengembalian 
dana. Ini yang menurut saya penting sekali,” ungkap Ebi.

Menurutnya, ketika hal ini menjadi Golden Rule, ketika terjadi 
apa-apa dengan akun para nasabah maka uang yang telah 
dikeluarkan oleh bank tersebut untuk mengembalikan dana 
kepada nasabah itu menjadi beban kepada bank dan beban 
kepada bank tersebut itulah yang kemudian membuat bank 
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mengetahui bahwasanya dia harus melakukan sesuatu terhadap 
hal ini. Baik melakukan investigasi Apakah hal tersebut benar-
benar terjadi atau juga membangun sebuah sistem yang kebal 
terhadap kemungkinan terjadinya hackers cyber crime lainnya.

Bank dengan permodalan dan jaringan yang kuat sangat 
memiliki kapasitas untuk melakukan proteksi terhadap 
konsumen perbankan dibanding oleh masing-masing individu 
untuk kemudian mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. 
Oleh karenanya, perbankan harus bisa memberikan keyakinan 
kepada nasabah dengan penjagaan sistem keamanan perbankan 
dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem ini bahwasanya sistem ini tidak mungkin di dirusak oleh 
hacker dan individu ataupun cyber crime.

Maka nasabah akan merasa terproteksi, dan pada saat yang sama 
bank melakukan alokasi yang serius terhadap permasalahan 
ini. Itulah yang kemudian membuat keyakinan masyarakat 
terhadap sistem ekosistem digital yang sedang berkembang di 
Indonesia ini bisa di pertahankan. Jadi kalaupun ada kejadian 
terhadap tabungan perorangan ataupun cyber crime, bank 
memiliki kepentingan terhadap hal ini dan memiliki kemampuan 
yang lebih besar dibanding individu-individu ketika mereka 
mengalami kejadian yang tidak diinginkan.

Aturan mengenai kewajiban perbankan harus bertanggung jawab 
atas dana nasabah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen. 
Dalam Pasal 10, aturan tersebut menyebutkan “Penyelenggara 
wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang 
timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”.

Selain itu, infrastruktur secara umum masih menjadi tantangan 
bagi perkembangan inovasi keuangan digital termasuk untuk 
mendukung para pemain di industri ini memberikan akses 
layanan keuangan ke lebih banyak masyarakat Indonesia hingga 
ke pelosok wilayah. 

Rentetan kasus pembobolan rekening nasabah bank di Indonesia 
belakangan menunjukkan adanya celah pada sistem perbankan 

Penguatan Sistem Keamanan Perbankan Menjadi Kunci Kemajuan Digitalisasi Perbankan
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kita. Perbankan harus berani untuk bertanggung jawab 
dan mengambil risiko dalam mengembangkan digitalisasi. 
Penguatan sistem keamanan atau cyber security merupakan hal 
penting yang harus dilakukan oleh pihak perbankan.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengungkapkan, 
pengembangan pengamanan dilakukan tidak hanya dari aspek 
Infrastruktur/sistem yang berlapis dan terus dilakukan update 
(firewall, intrusion prevention system, biometric) namun juga 
dari sisi aspek proses; misal design aplikasi dengan validasi yang 
berlapis untuk memastikan orang yang melakukan transaksi 
adalah orang yang sah.

Selain itu, dilakukan monitoring 24/7 (Securityoperation 
Center), untuk memantau anomali-anomali serta penerapan 
sistem fraud management, untuk memberikan alert terhadap 
anomali-anomali pola transaksi nasabah dan manusia nya; 
melalui edukasi yang terus /berulang.

“Karena pembobolan juga banyak terjadi melalui aspek 
manusianya physing maupun social engineering,” ujar Andi 
Nirwoto, Direktur Operasi, Teknologi Informasi (TI) dan Digital 
Banking Bank BTN.

Sementara btn juga berkomitmen tinggi untuk melakukan 
pemutakhiran dan menjaga security system dalam aktivitas 
operasional bisnis yang di lakukan.

“Guna meningkatkan layanan digital, perbankan tetap 
menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (Capex) 
teknologi informasi (IT). Apalagi pandemi telah mempercepat 
adaptasi digitalisasi oleh masyarakat luas,” kata Executive Vice 
President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F 
Haryn.

Ke depannya, BCA juga akan terus memperkuat ekosistem 
finansial, penyempurnaan dan modernisasi dari infrastruktur 
teknologi informasi yang dimiliki dalam mendukung keandalan 
dan keamanan berbagai layanan perbankan pada transaksi 
digital.
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Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan juga 
mengatakan sisi keamanan sudah menjadi fokus utama dalam 
pengembangan digital baik untuk sisi nasabah maupun back 
office system nya.

“Maka wajib penyelenggara digital bank untuk menyiapkan 
dengan baik dan harus terus menerus diperbaharui untuk 
mengantisipasi potensi kejahatan digital atau cyber. Maka 
alokasi biaya juga harus dengan serius di lakukan,” ungkap Lani.

Lani menjelaskan, untuk menghadapi cyber crime, harus 
dilakukan bersama sama secara kolektif antara bank, regulator 
dan juga awareness serta pendidikan masyarakat yang terus 
menerus. Dari sisi regulator, standarsisasi dan pengawasan 
terutama untuk pemain baru harus dilakukan dengan mumpuni.

Dalam hal pertahanan menghadapi fraud, maka bank juga 
harus menerapkan berbagai lapisan fraud and operational risk 
management. Dengan 3 lines of defense secara disiplin. Dari sisi 
biz quality assurance, sampai dengan internal audit dan juga 
audit oleh regulators. Selain harus tetap menjaga agar system 
keamanan di update terus.

Dalam pengelolaan sistem IT, PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk juga menyatakan, telah menerapkan pengelolan 
system berbasis manajemen resiko termasuk risiko siber. Dalam 
memitigasi risiko yang ada, BNI mengaplikasikan kontrol 
pengamanan dan melakukan operasional sesuai dengan 
standar/best practice internasional industri financial dan terus 
menerus melakukan review. Operasional security ini termasuk 
melakukan proses assessment celah keamanan, pembaharuan 
system dan proses pengujian secara berkala.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI, YB Hariantono 
mengatakan, BNI juga secara aktif berkolaborasi dengan 
pemangku kepentingan dari regulator, badan resmi negara, 
komunitas yang berkompeten di bidang keamanan informasi 
dan terus menerus melakukan edukasi kepada  nasabah/mitra  
perbankan, termasuk pegawai bank untuk menumbuhkan 
kewaspadaan menjalankan aktivitas perbankan.

Penguatan Sistem Keamanan Perbankan Menjadi Kunci Kemajuan Digitalisasi Perbankan
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“Dengan pengelolaan TI berbasis risiko ini, diharapkan dapat 
memberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan digital 
banking termasuk ancaman siber,” kata Hariantono.

Hariantono menyebut, standar keamanan di bank untuk bisa 
melawan hacker dan cyber crime harus mengacu kepada 
standar internasional (ISO 27001 dan/atau NIST) dengan tetap 
adaptif terhadap pola-pola ancaman siber yang baru atau 
memanfaatkan celah-celah keamanan baik pada sistem maupun 
dalam bisnis prosesnya.

Acuan standar industri keamanan di perbankan global juga 
dapat dijadikan acuan dan tidak terlepas dari kordinasi dan 
sinergi yang baik dengan semua pihak terutama pemangku 
kepentingan siber di Indonesia.

Tren bank digital dinilai tidak akan surut bahkan justru akan 
semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Potensi inilah yang membuat bank-bank konvensional pun 
mulai mengembangkan lini digital. perkembangan bank digital 
ini tidak hanya melahirkan potensi tetapi juga risiko kejahatan 
siber hingga fraud teknologi. Untuk itu, selain investasi pihak 
bank harus bisa melakukan deteksi risiko teknologi apalagi 
hukum kejahatan siber di Indonesia masih lemah.
(https://keuangan.kontan.co.id/news/penguatan-sistem-
keamanan-perbankan-menjadi-kunci-kemajuan-digitalisasi-
perbankan).

Karya Telah Tayang di kontan.co.id, 23 Juni 2021
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ILUSTRASI. Nasabah melakukan setoran tunai tanpa kartu menggunakan OCTO Mobile./pho 
kontan/cAROLUS aGUS wALUYO/20/05/2021.

Perkuat Sistem Keamanan 
Digital, Perbankan 
Berlomba Siapkan Belanja 
Modal IT

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Perbankan di tanah air terus 
meningkatkan aspek keamanan guna memberikan keamanan 
lebih untuk nasabahnya dalam bertransaksi digital. Maklum, 
selama pandemi, transaksi perbankan via kanal digital melejit 
tinggi.

Untuk menghadirkan layanan digital itu, tentu perlu belanja 
teknologi yang tidak murah. Untuk itu, permodalan bank juga 
harus kuat agar bisa membiayai investasi di era digital.

Perkuat Sistem Keamanan Digital, Perbankan Berlomba Siapkan Belanja Modal IT
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Banking juga terus berinisiatif untuk memberikan kecepatan, 
ketepatan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah 
dalam bertransaksi. Hal ini sejalan dengan peningkatan tren 
pemanfaatan teknologi digital oleh nasabah sebagai dampak 
dari pandemi. Oleh karena itu, alokasi belanja modal untuk 
pengembangan IT menjadi prioritas dan mendapat alokasi lebih 
tinggi.

Seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang 
terus meningkatkan layanan digital bagi nasabah dengan 
menganggarkan belanja modal untuk IT sebesar 3% dari gross 
income atau dari total revenue dan terus ditingkatkan. 

“Penggunaan belanja modal dari BNI antara lain untuk 
refresh technology, pengembangan infrastruktur private club, 
dan pengembangan aplikasi-aplikasi digital,” kata Direktur 
Teknologi Informasi dan Operasi BNI, YB Hariantono kepada 
kontan.co.id.

Hariantono mengungkapkan, perkembangan transaksi digital 
meningkat tajam, terlebih pada masa pandemi covid-19 saat 
ini. Terjadi shifting dari bertransaksi cabang/outlet ke channel 
digital yang disediakan oleh BNI.

PT Bank CIMB Niaga Tbk juga berupaya mengembangkan 
layanan digital bankingnya. Hal ini tercermin dari alokasi 
belanja modal sekitar 60% di bidang teknologi informasi (TI).

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan 
mengatakan pada tahun ini perusahaan merencanakan kenaikan 
belanja modal dibandingkan belanja modal tahun lalu.

Menurutnya alokasi belanja modal bidang teknologi informasi 
untuk memperkuat kemampuan digital baik dari sisi 
peningkatan layanan nasabah (digital banking) maupun dari sisi 
pemanfaatan IT. Pemanfaatan untuk digitalisasi proses internal, 
mendukung pengambilan keputusan bisnis, manajemen risiko, 
dan lainnya.

Oleh karena itu, alokasi belanja modal untuk pengembangan 
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Perkuat Sistem Keamanan Digital, Perbankan Berlomba Siapkan Belanja Modal IT

IT menjadi prioritas dan mendapat alokasi lebih tinggi. CIMB 
Niaga fokus pada upaya peningkatan aplikasi digital bisnis 
yang berkelanjutan, melanjutkan digitalisasi proses internal, 
membangun infrastruktur IT yang kuat dan aman, mendorong 
adopsi digital kepada pelanggan, serta meningkatkan customer 
experience dalam bertransaksi dunia digital.

“Going digital saat ini sudah menjadi hygiene factor dengan 
pandemi menjadikan acceleration lebih cepat karena masyarakat 
semakin nyaman menggunakan fasilitas digital,” kata Lani.

Saat ini OctoMobile milik CIMB Niaga sudah menjadi SuperApp 
yang semakin populer digunakan nasabah untuk semua segmen 
sampai dengan nasabah prima.

Guna meningkatkan layanan digital, PT Bank Central Asia 
(BCA) juga tetap menyiapkan belanja modal atau capital 
expenditure (Capex) teknologi informasi (IT). Apalagi pandemi 
telah mempercepat adaptasi digitalisasi oleh masyarakat luas. 

BCA menganggarkan capex sekitar Rp 5,2 triliun pada 2021. 
Direktur BCA Santoso menyatakan sebagian besar dana itu 
untuk IT, digitalisasi perbankan, dan juga pengembangan 
jaringan kantor cabang. 

“Pengembangan layanan transaksi perbankan selalu menjadi 
salah satu fokus utama dalam setiap rencana dan program 
kerja tahunan BCA. Keandalan BCA dalam layanan payment 
settlement terus kami tawarkan kepada nasabah, termasuk 
milenial,” ujar Santoso.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga menganggarkan 
capex IT pada 2021 sekitar Rp 500 miliar yang akan digunakan 
untuk pengembangan aspek security karena align dengan 
pengembangan digitalisasi, alokasinya di atas 50%.

“Yang pasti transaksi nasabah secara mayoritas sudah beralih 
melalui channel digital seperti Mobile banking dan Internet 
Banking. Sebagai gambaran, dalam kurun 1-2 tahun terakhir 
di BTN, transaksi melalui channel Digital sudah mencapai 
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95%. Oleh karena itu BTN terus menganggarkan belanja digital 
untuk pengembangan digitalisasi,” jelas Andi Nirwoto, Direktur 
Operasi, Teknologi Informasi (TI) dan Digital Banking Bank 
BTN.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga 
mengalokasikan anggaran penggunaan belanja modal di tahun 
2021 berkisar di angka Rp 2 triliun. Sebesar 80% dari dana 
tersebut akan digunakan untuk pengembangan dan penguatan 
digital banking Bank Mandiri, serta beberapa inisiatif digital ke 
depannya.

“Salah satu inisiatif tersebut adalah dengan melakukan 
pengembangan Livin’ by Mandiri, sebagai layanan mobile 
banking yang dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan 
transaksi nasabah retail,” kata Corporate Secretary PT Bank 
Mandiri Tbk, Rudi As Atturidha.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), juga mencatat besaran nominal 
yang dialokasikan untuk penggunaan belanja modal di sektor 
IT di BRI hingga akhir tahun 2021 yakni berada di angka Rp 4,5 
triliun dan alokasinya berkisar di angka 25%.

“Penggunaan belanja modal ini dialokasikan untuk 
pengembangan digital, big data dan kecerdasan buatan 
(AI), modernisasi infrastruktur, IT security, dan branch 
transformation,” ujar Direktur Digital dan Teknologi Informasi 
BRI, Indra Utoyo.

(https://keuangan.kontan.co.id/news/perkuat-sistem-keamanan-
digital-perbankan-berlomba-siapkan-belanja-modal-it?page=1)

Karya Telah Tayang di kontan.co.id, 23 Juni 2021
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ILUSTRASI. Aplikasi Modalku

Begini Upaya Modalku 
Memperketat Keamanan 
Data

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Hidup di dunia digital memang 
tak lepas dari segala risiko dan kejahatan. Karena kejahatan 
berbasis digital pun semakin hari makin canggih dan sulit 
dikendalikan. Pencurian data identitas, cloning, SMS atau 
telepon jebakan, hipnotis, email, akun media sosial diambil alih, 
beragam bentuknya.

Sebagai salah satu platform pendanaan digital UMKM di Asia 
Tenggara yang memegang berbagai data sensitif, fintech P2P 
lending Modalku mengaku cyber attack tentu menjadi hal yang 
tidak bisa dihindari.

Begini Upaya Modalku Memperketat Keamanan Data



196 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

“Namun, kami memiliki berbagai lapisan pertahanan, baik 
dari sumber daya manusia, proses, dan teknologi itu sendiri, 
yang memungkinkan kami untuk bertahan secara efektif 
dan mencegah cyber attacks tersebut agar tidak berdampak 
terhadap sistem kami,” kata Shakthi Priya Kathirvelu - Head of 
Information Security & IT Grup Modalku kepada kontan.co.id.

Modalku mengambil pendekatan yang mendalam terhadap 
sistem pertahanan keamanannya. Beberapa lapisan perlindungan 
dibentuk untuk memastikan bahwa Modalku bisa mencegah, 
mendeteksi, dan mengatasi kerentanan cyber attacks dari segala 
sisi baik dalam aplikasi maupun infrastruktur Modalku.

Langkah tersebut mulai dari memastikan bahwa aplikasi yang di 
kembangkan sudah aman (salah satunya dengan mengedukasi 
engineer terkait pengembangan kode yang aman), memastikan 
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data (melalui enkripsi, 
data backup secara regular, dan lainnya), pengujian penerobosan 
sistem baik secara internal dan eksternal, penilaian kerentanan, 
memperbaiki secara berkala, pemantauan. Shakthi menyatakan, 
langkah yang dilakukan pun terus berkelanjutan dengan 
kolaborasi berbagai tim. 

Terdapat beragam standar keamanan yang bisa diadopsi bagi 
sebuah perusahaan untuk mendapatkan tingkat keamanan 
yang lebih baik lagi dalam melindungi perusahaan tersebut dan 
pelanggannya ketika menghadapi cyber attacks.

Setiap standar memiliki kelebihannya masing- masing, namun 
tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk mengurangi risiko, 
termasuk pencegahan atau mitigasi serangan cyber.

Keamanan merupakan perjalanan berkelanjutan bagi sebuah 
perusahaan untuk menjadi lebih baik dalam mempertahankan 
diri terhadap cyber attacks.

Hal tersebut juga penting bagi Modalku untuk selalu siap 
merespon setiap cyber attacks yang mungkin muncul. Selain itu, 
Modalku juga secara berkala menguji respons insiden keamanan 
dan rencana pemulihan yang memungkinkan pihaknya tidak 

Selvi Mayasari - Harian Kontan
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Begini Upaya Modalku Memperketat Keamanan Data

hanya menahan serangan dengan cepat dan mengurangi 
dampaknya terhadap sistem, tetapi juga memulihkannya 
sesegera mungkin.

(https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-upaya-modalku-
memperketat-keamanan-data)

Karya Telah Tayang di kontan.co.id, 23 Juni 2021.
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Suwandi      
Kompas.com

“Selama berbulan-bulan, bertatap muka secara virtual. Itu 
memberi kesan yang mendalam bahkan BJA memberikan 
insight dan ilmu baru jurnalisme untuk meliput isu perbankan. 
BJA sangat berguna untuk meningkatkan keterampilan dan 
memberikan pengalaman baru.”
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Orang rimba saat sedang menetap di sudong yang berada di area hutan tanaman industri mengalami 
tekanan ekonomi yang sulit karena tidak adanya persediaan pangan lokal seperti gadung dan benor 
(Suwandi/KOMPAS.com)

Kisah Orang Rimba yang 
Ditolak Bank Hingga 
Terpaksa Menyimpan Uang 
Rp1,5 Miliar dalam Tanah

Bukit terjal menjadi benteng terakhir menuju hutan perawan. 
Pada punggungnya terhampar kebun sawit berusia produktif. 
Hampir separuh pemilik tanaman sawit di bukit ini adalah Haji 
Jaelani. 

Dua dekade lalu, setiap mendapat uang dari menjual karet dan 
sawit, Haji Jaelani menuju bukit tertinggi di tengah hutan Taman 
Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Dengan teliti dia memilih 
tanah yang jauh dari aliran air ketika hujan. Lalu mengubur 
uang puluhan juta dalam kantong plastik warna hitam selama 
2,5 tahun.

Kisah Orang Rimba Ditolak Bank hingga Terpaksa Simpan  ...
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Pada bagian atas kuburan uang itu, pria yang menerima 
Penghargaan Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono 2006 lalu membangun sudong—atau pondok 
sementara tempat Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) 
tinggal, terbuat dari atap terpal dengan lantai dari susunan 
kayu—untuk memberi perlindungan kepada uang yang 
disimpan.

Pertemuan mantan Tumenggung Air Hitam dengan Komunitas 
Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi 
(Warsi) membuatnya sedikit mengenal bank. Dia pun antusias 
akan menyimpan uang ke bank.

Lelaki berusia lebih dari 60 tahun ini membongkar ‘tabungan’ 
dalam tanah pada penghujung tahun 1999. Kemudian membawa 
seluruh uangnya ke bank di kota Bangko, Kabupaten Merangin. 
Saat dihitung jumlahnya mencapai angka Rp1,5 miliar. 

Kala itu, pihak bank menolak karena persyaratan untuk 
menyimpan uang ke bank belum lengkap.

“Saya tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 
Keluarga (KK) dan alamat rumah yang jelas. Maka Saya disuruh 
membawa uang itu pulang,” kata Haji Jaelani saat ditemui 
Kompas.com di rumahnya, Desa Air Panas, Kecamatan Air 
Hitam, Kabupaten Sarolangun, pertengahan Mei lalu.

Ekspresi kecewa terbit pada air muka lelaki rimba peraih Kehati 
Award, saat menceritakan peristiwa ini. Dia menyayangkan 
orang bank tidak memiliki belas kasih dan tega melihatnya 
harus menyimpan uang sebanyak itu di dalam tanah. 

Tentu taruhannya nyawa, tidur di dalam hutan yang gelap 
dengan uang miliaran bersamanya.

Dengan rasa takut, dia membawa uangnya pulang dan kembali 
memasukkan uang miliaran itu ke dalam tanah. Kali ini tidurnya 
menjadi tidak lelap. 

Sebab kabar dirinya memiliki uang banyak, telah tersiar kepada 

Suwandi - Kompas.com
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Kisah Orang Rimba Ditolak Bank hingga Terpaksa Simpan  ...

orang-orang yang tinggal di kampung transmigrasi yang berada 
di kaki Bukit Duabelas.

Beberapa bulan setelah ditolak bank, tepatnya awal tahun 2000 
ada orang yang menawarkan kebun sawit. Tanpa berpikir 
panjang, dia langsung membelanjakan separuh uangnya, untuk 
membeli kebun sawit. 

Pria yang ahli obat-obatan tradisional ini membangun rumah 
di kampung, membaur bersama orang-orang transmigrasi. 
Kemudian dia menjadi mualaf pada 2009. Tumenggung Tarib 
lalu mengganti namanya menjadi Jaelani. Pada tahun ini 
pemerintah menerbitkan KTP untuknya. 

Setelah memiliki KTP, dia berangat umroh pada 2010 dan baru 
bisa mewujudkan keinginanya untuk melaksanakan ibadah haji 
pada 2012 lalu bersama isteri.

“Simpanan uang di dalam tanah, semuanya sudah habis dipakai 
untuk membeli kebun, membuat rumah, berangkat umroh dan 
naik haji,” kata Haji Jaelani.

Setelah menetap di kampung, kebutuhan Haji Jaelani pun terus 
bertambah. Berbeda ketika tinggal di hutan, yang bisa makan 
dari alam. Sekarang kebutuhan hidup membengkak, karena 
harus membayar listrik dan pulsa, mengisi perabot rumah, 
memenuhi kebutuhan dapur selayaknya masyarakat umum.

“Kalau di hutan cuma butuh uang Rp100 ribu, tapi kalau tinggal 
di dusun (kampung) bisa Rp2 juta kita habis,” ucapnya dengan 
lirih.

Diskriminasi Industri Keuangan

Biaya hidup yang tinggi membuat lelaki berusia lebih dari 60 
tahun ini kesulitan dalam keuangan. Sementara harga karet dan 
sawit melorot tajam. 

Maka pada 2014 lalu, Haji Jaelani kembali mendatangi bank 
untuk meminjam uang. Dengan pinjaman itu, dia hendak 
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menambal kebutuhan hidup dan  menghijaukan hutan yang 
kritis karena deforestasi. Lelaki ini juga hendak menanam 
jernang dan tanaman obat yang nyaris punah.

“Sekali lagi. Saya ditolak bank. Karena tidak ada penjamin (atau 
orang yang dipandang kaya dan tinggal di kampung untuk 
menjamin Haji Jaelani saat meminjam uang). Meskipun sudah 
punya KTP, sudah punya rumah dan sertifikat kebun. Kami 
(Orang Rimba) juga belum dipercaya,” ujarnya dengan nada 
sedih.

Padahal Orang Rimba tidak pernah main-main dengan orang 
atau lembaga yang mengerti baca tulis dan pemerintah. Artinya, 
mereka tidak pernah berkhianat dalam perjanjian, karena takut 
dihukum. “Kami tidak pernah membuat utang, kalau tidak 
sanggup membayar,” kata Jaelani lagi.

Dia disarankan pihak bank untuk membawa orang desa 
transmigrasi sebagai penjamin. Baru setelah ada penjamin, dia 
mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp50 juta. Ironisnya, dia 
harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjamin. Sebagai 
ucapan terima kasih.

“Orang Rimba belum dipercaya kalau menggunakan nama 
sendiri untuk meminjam uang maupun kredit motor. Harus 
pakai nama orang dulu, baru bisa. Kalau memang pembayaran 
lancar. Pinjaman berikutnya bisa atas nama Orang Rimba,” 
keluhnya.

Tiga tahun setelah melunasi kredit, dia pun tidak lagi meminjam 
uang ke bank sampai sekarang. Kendati demikian, isterinya 
memiliki rekening di bank, hanya untuk keperluan menyimpan 
uang.

Selain Jaelani, ada Pengidas, Orang Rimba dari Kelompok 
Kedundong Mudo yang tergabung dalam usaha kerajinan 
tangan bentukan KKI Warsi, juga pernah mengalami penolakan 
pihak bank. Padahal anak muda ini terampil membuat gelang 
dan kalung dari buah sebalik sumpah. Untuk membuat kerajinan 
kalung sebalik sumpah dibutuhkan ketelitian, kesabaran dan 

Suwandi - Kompas.com



203Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

waktu 2-3 minggu.

Kepiawaian lelaki berusia 21 tahun dan kelompoknya telah 
teruji. Saat pameran kerajinan tangan di Kota Sarolangun, 
semua produk usaha rumahan mereka ludes terjual. Tidak 
hanya gelang dan kalung sebalik sumpah, melainkan ada tikar, 
ambung dan tombak Orang Rimba sangat disukai masyarakat. 

“Oh habis semua. Padahal mahal, satunya itu Rp100 ribu. 
Semua orang suka dengan kerajinan tangan Orang Rimba,” kata 
Pengidas di kantor lapangan Warsi, Desa Bukit Suban.

Ia menceritakan kesulitan dirinya untuk meminjam uang ke 
bank. Sebelum mendatangi bank, pengerajin gelang sebalik 
sumpah ini membuat KTP. Prosesnya sangat sulit dan rumit. 
Dari kediamannya di wilayah Kedundong Mudo, bagian tengah 
kawasan hutan TNBD, dia berjalan kaki 3 jam ke kantor desa. 
Kemudian pergi ke Kota Sarolangun menggunakan sepeda 
motor selama 4-5 jam.

Namun pihak bank menolak karena Pengidas masih 
menjalankan tradisi melangun atau hidup berpindah-pindah 
saat ada kematian. Tidak adanya rumah yang tetap, membuat 
pihak bank tidak memproses pengajuan kreditnya.

“Kami ini memang pindah-pindah. Tapi kalau lagi melangun 
saja. Berpindah pun sekarang hanya berputar-putar di kawasan 
TNBD inilah. Karena hutan sudah habis,” kata anak tertua dari 
tiga bersaudara ini.

Dirinya berharap pihak bank dapat membantu memulihkan 
ekonomi Orang Rimba yang terpukul karena pandemi. Banyak 
Orang Rimba sekarang memilih membuat kerajinan tangan, 
karena sudah mulai sulit mencari babi di dalam hutan. Harga 
babi di pasar pun terus mengalami penurunan. 

Selama pandemi, pemerintah memang telah mengucurkan 
bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, KKI 
Warsi mengedukasi Orang Rimba untuk membuat kerajinan 
tangan dan memasarkan produk industri rumahan kepada 

Kisah Orang Rimba Ditolak Bank hingga Terpaksa Simpan  ...
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masyarakat yang lebih luas. Namun mereka membutuhkan 
modal, untuk meningkatkan produksi. 

Setelah Hutan Dibabat

Manajer Komunikasi KKI Warsi, Sukma Reni menuturkan Orang 
Rimba yang tinggal di dalam hutan, mempunyai kehidupan 
ekonomi cukup bahkan boleh dibilang ‘kaya’ dalam artian 
terpenuhi semua kebutuhan hidup. Pengertian kaya di Orang 
Rimba jauh berbeda dengan kaya untuk orang luar. Bagi Orang 
Rimba, kaya itu terpenuhi kebutuhan mereka, tersedia bahan 
pangan dan jika membutuhkan bisa mengambilnya dengan 
mudah.

Dengan semakin menyempitnya hutan, membuat Orang Rimba 
menjadi terpinggirkan. Mereka terpaksa hidup ‘menumpang’ 
dalam perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri (HTI). 
“Mereka tidak punya sumber daya yang bisa diakses dengan 
bebas. kebutuhan mereka tidak tersedia. ini yang paling 
memprihatinkan,” kata Reni menjelaskan.

Atas kesulitan Orang Rimba, Warsi melakukan advokasi dan 
pendampingan untuk Orang Rimba, agar bisa hidup sesuai 
dengan adat budaya dan keinginan mereka atas masa depan. 

Bagi mereka yang menetap di hutan diberikan penguatan 
pengembangan ekonomi. Contohnya pelatihan kecakapan hidup 
seperti produksi kerajinan tangan, sablon baju dan budidaya 
jernang.

Reni mencontohkan Kelompok Gentar di Sako Nini Tuo, Desa 
Sungai Jernih Kecamatan, Muara Tabir Tebo, Kabupaten Teb, 
yang hidup dengan adat dan budaya mereka. Gentar juga mulai 
melakukan budidaya jernang di dalam kawasan hutan TNBD.

Pendidikan yang dilakukan Warsi adalah pendidikan alternatif 
untuk membebaskan Orang Rimba dari buta aksara sehingga 
mereka bebas dari perlakukan tidak adil. Kalau untuk pendidikan 
yang berjenjang karir, Warsi menjembatani Orang Rimba untuk 
sekolah formal. Apakah ada Orang Rimba yang berhasil dengan 
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sekolahnya sehingga bisa bekerja di instansi pemerintah? 
Jawabannya ada, contohnya Budi yang jadi anggota TNI, lalu 
ada Besudut, yang bekerja di kantor Kecamatan Tabir.

Selain itu, Orang Rimba telah membentuk kelompok usaha 
rumahan, berupa kerajinan tangan dengan produk sebalik 
sumpah, tikar dari pelepah sawit, ambung dari rotan dan kaos 
hasil sablon mereka sendiri.

Meskipun sudah membentuk kelompok UMKM, Orang 
Rimba belum mendapat kucuran dana hibah yang dijanjikan 
pemerintah. Dari 12 juta penerima dari UMKM yang tidak 
memenuhi persyaratan bank atau bankable, kelompok Orang 
Rimba tidak termasuk di dalamnya.

“Kami berharap ada bantuan dari pemerintah kepada UMKM 
rintisan di kalangan Orang Rimba,” terang Reni.

Kerap Kelaparan Tanpa Hutan

Sebaran Orang Rimba terbagi dalam 2 lokasi, yakni Orang 
Rimba yang hidup di dalam kawasan hutan TNBD. Lalu mereka 
yang tinggal dalam konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan 
hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit. 

Jumlah populasi Orang Rimba menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada 2010 sebanyak 3.250 jiwa. Namun berdasarkan survei 
KKI Warsi pada 2015 lalu, jumlahnya 4.065 jiwa.  Populasi Orang 
Rimba lebih dari 60 persen berada di wilayah konsesi HTI dan 
HGU perkebunan sawit yaitu 2.199 jiwa, kemudian di dalam 
kawasan TNBD sebesar 1.866 jiwa. 

“Orang Rimba yang di luar hutan, tidak memiliki persediaan 
pangan lokal seperti gadung, benor dan ubi. Tetapi makan mie, 
beras dan roti. Ini yang membuat mereka kelaparan, apabila 
tidak memiliki penghasilan. Mereka sangat bergantung pada 
uang,” kata Reni menjelaskan.

Pada awal 2015 lalu, ada 11 Orang Rimba yang mati karena 
kelaparan. Sebab mereka tinggal di perkebunan perusahaan. 

Kisah Orang Rimba Ditolak Bank hingga Terpaksa Simpan  ...
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Di sana tidak tersedia makanan, sambung Reni seperti gadung, 
benor dan umbi-umbian.

Secara ekonomi, Orang Rimba yang berada di luar hutan sangat 
rentan dan membutuhkan penguatan ekonomi dari pemerintah 
dan industri keuangan. Sebab mereka sudah terlepas dari 
hutan dan bersaing dengan masyarakat umum, untuk mencari 
penghidupan.

Orang Rimba telah menjadi korban perekonomian Indonesia. 
Pada medio 1970 untuk kepentingan ekonomi kelompok 
transmigran, hutan Orang Rimba ditebang ratusan hektar. 
Selanjutnya, untuk perkebunan sawit dan HTI pada 1980 hutan 
habis dibabat. Tutupan hutan Orang Rimba menyusut tajam 
selama dua dekade, yakni sekitar 130.308 hektare pada 1989 
menghilang menjadi 60.483 hektare pada 2008.

“Kalau dihitung dari 1970, tentu angkanya lebih tinggi. Pada 
dua dekade ini, kehidupan Orang Rimba sangat sulit, karena 
mengubah kebiasaan yang awalnya ekonomi bergantung 
dengan hutan, harus mencari penghidupan di luar hutan,” kata 
Reni penuh empati.

Sejak hilangnya hutan menjadi HTI dan HGU perkebunan sawit, 
Orang Rimba hanya hidup dari berburu babi, mengumpul 
brondol sawit, mengumpulkan pinang, mencari petai, jengkol, 
sampai pengumpul barang bekas. Bahkan sebagian dari mereka 
menjadi pengemis di desa, kota kabupaten, kota provinsi serta 
terkadang juga sampai ke Provinsi di luar Jambi seperti Sumatera 
Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Label Pengemis dan ‘Pencuri’ Sawit

Aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari Orang Rimba, kata 
Reni kerap kali menimbulkan permasalahan dan resistensi dari 
pihak perusahaan HTI dan perkebunan sawit serta masyarakat 
desa.

Tidak jarang pihak perusahaan, masyarakat desa menyebut 
Orang Rimba sebagai penyakit sosial. Mereka dianggap 
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“pencuri” ketika mengumpulkan brondol atau buah sawit yang 
jatuh saat panen.

Sedangkan bagi Orang Rimba mengumpulkan brondol sawit, 
barang bekas maupun hasil pertanian lainnya adalah bagian 
dari aktivitas budaya meramu Orang Rimba. Namun bagi pihak 
perusahaan dan masyarakat luar itu dianggap pencurian. 

Adanya perbedaan budaya dan kesenjangan pengetahuan antara 
Orang Rimba dengan perusahaan dan masyarakat transmigrasi 
memunculkan konflik horizontal yang menelan korban jiwa. 

Menurut catatan KKI Warsi, selama 20 tahun terakhir (1997-2017) 
terdapat 25 kali konflik antara Orang Rimba dengan masyarakat 
desa dan pihak perusahaan yang menewaskan sedikitnya 18 
jiwa Orang Rimba.

Semua konflik bermula dari hilangnya sumber daya 
penghidupan Orang Rimba. Lantaran mereka menjadi pengemis 
dan pemungut barang bekas. Kondisi ini kerap gesekan yang 
berunjuk pada konflik. Selama ekonomi Orang Rimba tidak 
membaik dan timpang, maka dampak sosial dengan masyarakat 
desa akan sulit dikendalikan.

Selanjutnya, Antropolog KKI Warsi, Robert Aritonang 
menyebutkan penebangan hutan untuk perkebunan sawit, HTI 
dan lahan transmigrasi membuat kehidupan ekonomi Orang 
Rimba mengalami perubahan. 

Pada awalnya, Orang Rimba menerapkan sistem barter dan 
tidak bergantung dengan uang dan sistem ekonomi. Kala itu, 
Orang Rimba sangat tertutup dan membatasi diri dari dunia 
luar hutan.

Namun pada 1970, ketika hutan habis dibabat, terjadi interaksi 
antara Orang Rimba dan orang luar. Hal ini turut mempengaruhi 
sumber ekonomi Orang Rimba, yang bergantung pada hasil hutan 
terutama jernang,  balam, rotan, madu, dan damar. Sedangkan 
untuk konsumsi, Orang Rimba berburu dan bertanam ubi kayu. 
Semua itu semakin sulit dilakukan di hutan. 

Kisah Orang Rimba Ditolak Bank hingga Terpaksa Simpan  ...
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Selain Orang Rimba kesulitan beradaptasi dengan perubahan, 
mereka menerima tekanan diskriminasi dalam aspek ekonomi. 
Bahkan harus menghadapi serbuan kapitalisme seperti 
perusahaan yang dimiliki konglomerat dari Astra, Sinarmas, 
Asian Agri dan Royal Lestari Utama (RLU). 

“Semua hutan dan lahan menjadi hak konsesi perusahaan. Jadi 
ini namanya diskriminasi dan penyingkiran secara masif dan 
terstruktur,” tambah Robert.

Dengan masuknya kapitalisme pada kelompok Orang Rimba, 
mereka dipaksa bergantung dengan uang. Terutama sejak 
perusahaan membuka hutan dan masuknya  transmigran.

Hutan Orang Rimba tidak mungkin dikembalikan sedia kala, 
karena telah berubah menjadi perkebunan sawit dan akasia. 
Pilihan Orang Rimba agar tetap mampu bertahan adalah 
pertanian. 
“Ini butuh perubahan budaya. Dalam prosesnya sangat 
membutuhkan dukungan modal dari pemerintah dan pihak 
perusahaan agar Orang Rimba mampu beradaptasi jadi petani 
seperti masyarakat umum,” kata Robert lagi. 

Untuk saat ini, masih sulit menghimpun permodalan untuk 
mengembangkan ekonomi Orang Rimba melalui koperasi 
atau lembaga keuangan lainnya. Sebabnya, perputaran uang 
di kelompok Orang Rimba masih sangat kecil. Untuk membeli 
kebutuhan sehari-hari saja, mereka sangat kesulitan. Makanya 
sebagian besar Orang Rimba tercatat sebagai penerima program 
Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial.

Deretan persoalan ekonomi Orang Rimba seharusnya menjadi 
prioritas industri keuangan, agar mereka mampu bersaing dan 
berdiri di kaki sendiri. Sebaliknya perbankan tetap setia dengan 
kehati-hatian dan memandang Orang Rimba belum bankable. 
Hal ini memperlebar jurang perbedaan antara Orang Rimba 
dengan masyarakat umum dalam mengakses sektor keuangan.

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Jambi, Agus 
menjelaskan perbankan memiliki standar untuk menyalurkan 
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bantuan modal ke masyarakat. Dalam kasus Orang Rimba, 
ada banyak faktor yang membuat perbankan mengkategorikan 
belum bankable. 

OJK terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan 
literasi dan inklusi keuangan. Untuk Jambi sendiri, angkanya 
lebih rendah dibanding rata-rata nasional untuk indeks literasi 
dan iklusi keuangan survei pada 2019 lalu, yakni 38,03 persen. 
Sementara Jambi, untuk indeks literasi keuangan berada di 
angka 35,17 persen. Sedangkan inklusi keuangannya berada di 
angka 64,83 persen dan rata-rata nasional di angka 76,19 persen.
“Dari angka itu dapat kita analogikan, jika dalam 100 orang 
di Jambi, baru 35 orang yang mengerti terkait produk dan jasa 
keuangan,” kata Agus.

Untuk menjangkau Orang Rimba, lembaga keuangan di Jambi, 
melalui Bank Jambi telah melakukan edukasi menabung ke 
kelompok Orang Rimba, yakni dengan membuka rekening 
pelajar Orang Rimba.

“Sejauh ini, baru edukasi menabung ke pelajar yang dilakukan, 
untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Orang 
Rimba,” tegas Agus.

Orang Rimba telah mengalami tekanan ekonomi yang berat, 
setelah kehilangan hutan dan semakin kuat pada masa pandemi. 
Orang Rimba secara ekonomi telah mendapatkan diskriminasi 
sekaligus tengah berhadap-hadapan dengan kapitalisme dan 
menghadapi perubahan budaya ke pertanian. Suntikan modal 
menjadi kunci bagi Orang Rimba untuk tetap bertahan tanpa 
hutan di masa sekarang dan mendatang.

Karya Telah Tayang di kompas.com, 26 Juni 2021

Kisah Orang Rimba Ditolak Bank hingga Terpaksa Simpan  ...
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Syahriani Siregar    
Pontianak Post

Lahir di Pontianak, 23 Juni 1988. Lulusan Teknik Informatika, 
Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Saya senang bisa jadi bagian dari program Banking Journalist 
Economy  (BJA) di tahun 2021. Pandemi mungkin memberi 
perubahan dalam program ini dari tahun-tahun sebelumnya 
di mana program ini dilakukan  dengan tatap muka di 
Jakarta dan mungkin hanya jurnalis di area Jabodetabek yang 
memiliki kesempatan. Tapi di tahun ini, jurnalis dari berbagai 
daerah di Indonesia bisa mengikutinya dengan pembelajaran 
secara daring. Ini merupakan salah satu hikmah pandemi 
yang saya rasakan.

Pada awal masa belajar, sebulan pertama saya sedang 
melakukan isolasi mandiri di rumah karena terkonfirmasi 
Covid-19. Saya merasa bersyukur selama masa karantina itu, 
waktu saya dipergunakan untuk belajar banyak hal baru di 
BJA dan berinteraksi dengan orang-orang baru dari pulau 
Sumatera hingga Papua. Program ini hadir untuk saya di 
waktu yang tepat dan selalu saya sambut dengan semangat 
di setiap jadwalnya.

Dengan dua bulan masa pembelajaran dan sebulan masa 
tugas akhir saya bisa mendapat insight baru tentang ilmu 
ekonomi dan jurnalistik. Saya jadi bisa merasakan bagaimana 
kuliah di jurusan ekonomi bersama pemateri yang kredibel di 
bidangnya. Walau singkat namun berkesan.

Dengan belajar di BJA ini juga membuka pandangan baru 
saya bahwa pemberitaan ekonomi itu tidak harus ribet dan 
tidak selalu membosankan. Lewat tugas akhir yang saya 
kerjakan dan bimbingan dari para mentor membuat saya 
semakin tertarik, saya bisa membagikan cerita tentang ciri 
khas kota saya, Pontianak.
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Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan 
program ini, AJI Indonesia dan Permata Bank. Semoga 
program serupa yang bermanfaat seperti ini terus ada dan 
semakin banyak ke depannya. Semoga ilmu yang saya dan 
teman-teman lainnya dapat bisa bermanfaat untuk diri 
sendiri dan khalayak. Semoga di masa pandemi ini kita semua 
selalu diberi kesehatan oleh Tuhan YME dan tetap semangat 
berkarya. Salam.
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BUNGKUS: Kemasan bungkus atau dibawa pulang laris manis di warung kopi kekinian saat masa 
pandemi. Hal tersebut terjadi di Benoru Coffee yang baru dua bulan buka.

Kedai Kopi Minimalis 
Kekinian Tumbuh di Sudut 
Kota

Keberadaan warung kopi jadi daya tarik kota Pontianak. Budaya ngopi 
dan nongkrong masyarakatnya yang kental membuat warkop tetap 
ramai, tak pernah sepi pengunjung, sebelum maupun saat pandemi. 
Bahkan kehadiran kedai kopi minimalis kekinian semakin ramai di 
tengah pandemi.

JALAN Gajah Mada terlihat lengang di malam hari, tak seperti 
biasanya yang ramai anak muda dan orang tua duduk di warkop 
seraya menyesap secangkir kopi hingga larut malam. Kawasan 

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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Kedai Kopi Minimalis Kekinian Tumbuh di Sudut Kota

coffee street itu tampak sepi, sementara waktu.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala 
mikro diterapkan Pemerintah Kota Pontianak pada 14 hingga 28 
Juni karena kasus Covid-19 kembali meningkat pasca-lebaran. 
Jam malam pun diberlakukan bagi tempat usaha termasuk 
warung kopi untuk menghindari kerumunan. Peraturan ini 
berlaku bagi semua warkop di Pontianak.

 Malam hari memang tampak sepi karena semua tempat usaha 
harus tutup pukul delapan malam. Siang hari masih seperti 
biasa, tetap ramai di beberapa tempat ngopi.

Menurut Helma Malini, Ph.D, masyarakat Pontianak memiliki 
karakter yang senang nongkrong, bergaul dan suka bersosialisasi. 
Warung kopi jadi wadah berinteraksi yang menyenangkan bagi 
mereka, sambil ngobrol bisa menikmati secangkir kopi hingga 
berjam-jam.

“Sebelum pandemi Pontianak sudah dikenal sebagai kota kopi. 
Bahkan sekarang wisatawan datang ke Pontianak tidak hanya 
mencari lidah buaya, tapi mencari kopi, tempat ngopi yang 
nyaman bahkan yang iconic, dan itu didukung dengan kebiasaan 
masyarakatnya,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan 
ini.

M. Zamzam (32), warga Jalan Pancasila, dalam sehari bisa tiga 
sampai empat kali ngopi di warkop. Lebih dari kebutuhan 
makan nasi dalam sehari. Bagi Zamzam, ngopi telah menjadi 
kebutuhan pokok untuk memulai segala aktivitasnya. Jika tak 
minum kopi dalam sehari, maka semangatnya akan oleng. 

Diakui Zamzam, kebiasaannya ngopi tak berubah baik itu 
sebelum maupun di saat pandemi seperti sekarang. Bertemu 
orang, ngobrol bahkan sambil melakukan pekerjaan adalah 
rutinitas yang dilakukannya di warung kopi.

Usaha warung kopi seakan tak pernah mati. Apalagi dengan 
tren ngopi di kalangan anak muda yang semakin menjamur 
belakangan ini. Ternyata, tren tersebut tak surut saat pandemi, 
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bahkan terus tumbuh. Terpantau, semakin banyak kedai kopi 
kekinian berkonsep minimalis yang memanfaatkan halaman 
rumah hadir di tengah-tengah pandemi. Berlokasi di tepi jalan 
raya bahkan di gang-gang sempit.

Dengan inovasi dan strategi dari para pemilik warkop, usaha 
yang sedang digandrungi milenial ini tetap eksis dan mampu 
bertahan. Bermuda Coffee and Roastery salah satunya. Pada 
Januari 2020 Bermuda membuka gerainya di Pontianak, setelah 
setahun sebelumnya di Jogja. Dua bulan berjalan di kota 
Khatulistiwa, pandemi menerjangnya. 

Akil Setiawan (29), sang pemilik mengaku sedikit kewalahan di 
awal pandemi. Ia sempat menutup warkopnya yang berlokasi 
di Jalan H. Siradj selama dua pekan. Penurunan pendapatan tak 
terelakkan, merosot hingga 70 persen. Ia hanya mampu menggaji 
karyawannya dengan setengah gaji.

Tak butuh waktu lama, Akil segera memutar otak agar kedai 
kopinya tetap berjalan dan selalu diingat publik. Ia aktif 
membangun engagement lewat media sosial serta promosi 
online yang menarik dengan berbagai promo dan diskon. 

Dikatakan Helma bahwa peningkatan penjualan secara daring 
dan menyiapkan kemasan menarik untuk dibawa pulang jadi 
strategi yang bisa digunakan para pelaku bisnis kedai kopi. 

“Kami pernah menyiapkan kemasan botolan 1 liter, jadi bisa 
dibawa pulang ke rumah oleh pelanggan,” jelas Akil.

Tak disangka, selama setahun pandemi, Bermuda justru 
membuka dua cabangnya lagi di Pontianak. Akil mengaku 
pendapatannya cenderung stabil kini, bahkan ada peningkatan. 
“Selama penertiban jam malam sekarang kami buka lebih pagi,” 
sambung Akil.

Sayang, peningkatan yang dirasakannya di Pontianak 
berbanding terbalik dengan kedainya yang ada di Jogja, dimana 
selama pandemi mengalami penurunan penjualan.

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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Perlu diingat, sambung Helma, jika sebelum pandemi 
pengunjung akan mempertimbangkan cita rasa kopi dan tempat 
yang nyaman. Sementara di masa pandemi, sebagian pengunjung 
akan mempertimbangkan keamanan dan keselamatannya saat 
ngopi. Bagi Helma yang juga suka ngopi, protokol kesehatan 
harus diperhatikan oleh pemilik warkop agar menciptakan 
rasa aman bagi pengunjung. Sarana dan prasarananya, serta 
kesadaran karyawan warkop untuk bermasker.

“Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, jadi 
warkop yang bisa memperhatikan keselamatan pengunjung 
adalah warkop yang akan bertahan hingga akhir,” ungkap 
Helma.

Di tengah pandemi yang seakan tak berujung, beberapa anak 
muda optimistis membangun bisnisnya. Benoru Coffee dibuka 
pada bulan puasa lalu. Kedai kopi kekinian yang berada di 
Jalan Dr. Sutomo ini hadir dengan konsep outdoor. Di dalam 
hanya ada meja barista lengkap dengan peralatan modern dan 
satu meja pengunjung. Tak besar namun manis, khas kedai kopi 
masa kini. 

Konsep kafe atau kedai kopi outdoor sedang tersohor di masa 
pandemi. Dengan area halaman yang luas, meja dan kursinya 
bisa ditata berjarak. Berdasarkan penelitian, konsep outdoor 
ternyata juga lebih diminati.

Ridho Astrianto pemilik dari kedai yang memiliki menu andalan 
kopi pisang ini, dibantu oleh temannya Nurul Riezky Octavia, 
Benoru mantap menjadi tujuan baru para penikmat kopi. 

Diakui Ridho, membuka usaha di masa pandemi cukup membuat 
bingung. “Pusing jika terlalu ramai yang berkunjung karena 
cemas memikirkan kesehatan karyawan dan pengunjung,” 
ungkapnya. Namun ia lebih pusing lagi jika kedai kopinya sepi 
pengunjung. Ia terus memikirkan bagaimana agar kedainya 
ramai sehingga pendapatan tercapai sesuai target.

“Ide-ide di kepala sih sudah banyak, ingin bikin event namun 
belum terealisasi karena kondisi kasus Covid-19 yang masih 

Kedai Kopi Minimalis Kekinian Tumbuh di Sudut Kota
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turun naik. Yang sedang kami lakukan adalah pemasaran secara 
online dan inovasi menu. Khas dari Benoru ini adalah kopi yang 
dikolaborasi dengan buah-buahan. Segar, cocok untuk imun 
tubuh,” ujar Nurul yang juga pemilik dari Salad Mertua ini. 

Segala strategi dilakukan oleh para pemilik warkop untuk 
bertahan, mulai dari inovasi menu, penguatan penjualan daring, 
inovasi kemasan, diskon menarik, konsep outdoor hingga 
penerapan protokol kesehatan.

Pemilik warkop, pemerintah dan pengunjung merupakan tiga 
elemen penting dalam hal ini. Pemerintah dengan kebijakan 
dan pengawasannya. Pemilik warkop dengan strategi penjualan 
yang memikirkan keamanan pengunjung. Sementra pengunjung 
dengan kesadaran diri penuh untuk menaati protokol kesehatan. 
“Ada yang namanya herding behaviour yaitu mengikuti 
kerumunan. Jadi jika banyak orang tidak pakai masker, maka 
yang lainnya juga mengikuti. Jika kerumunan mencontohkan 
yang baik maka semua akan mengikuti yang baik. Jadi penting 
untuk dimulai dari diri sendiri. Di teori ini, pengunjung warkop 
yang memegang peranan penting,” tutup Helma.**

Karya Telah Tayang di Pontianakpost.co.id, 25 Juni 2021

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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KHAS: Asiang sedang meracik kopi dengan peralatan tradisional menggunakan teknik turun temurun 
dari leluhurnya. Bertelanjang dada sudah menjadi ciri khasnya sejak dulu. 

Bertahan akan Kekhasan, 
Asiang Wariskan Usaha ke 
Anak

WARUNG kopi tradisional tak tergerus waktu, keberadaannya 
menjadi ciri khas Kota Khatulistiwa. Usianya yang tua sarat 
akan nilai sejarah, diwariskan turun temurun dari orang tua. 
Warung kopi Asiang, adalah salah satu yang tersohor hingga 
mancanegara.

Tak payah mencari warung kopi Asiang, masuk saja Jalan Merapi, 
dari ujung jalan sudah padat motor para pengunjungnya yang 
diparkir berjajar. Warung kopi Asiang selalu ramai, buka dari 
pukul 05.00 pagi dan semakin ramai saat matahari meninggi. 

Bertahan akan Kekhasan, Asiang Wariskan Usaha ke Anak
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Di depan sudah disambut atraksi lelaki paruh baya berbadan 
tegap, bertato dan bertelanjang dada. Tangan kanan dan kirinya 
selalu sibuk dengan teko kopi yang dituang dengan gerakan 
dari atas dan ditarik ulur, cara tersebut dikenal dengan teknik 
Hainan. Klasik dan unik. Di depannya sudah mengantre cangkir 
keramik yang siap untuk diisi, cangkir khas kopitiam ini banyak 
ditemui di kedai kopi tua di kawasan Asia.

Dialah pemilik sekaligus barista legendaris yang biasa disapa 
Koh Asiang. Meski sudah berusia 66 tahun, Asiang masih 
terlihat gesit meracik kopi untuk pengunjungnya nonstop dari 
pukul 05.00 pagi hingga 11 siang.

Di belakangnya ada lelaki muda, tinggi dan tampan. Saya seperti 
melihat Andy Lau versi muda. Ia sedang sibuk menghitung dan 
merapikan uang di atas meja. Saya menghampiri lelaki muda 
tersebut. “Sebentar ya, saya bilang ke bapak dulu, sudah janji 
sebelumnya kan?” tanyanya ramah.

Warkop Asiang terdiri dari ruko tiga blok dua lantai dengan 
nuansa ornamen kayu, banyak kipas dan lampu gantung khas 
tempo dulu. Sembari menunggu, saya melihat-lihat kumpulan 
foto yang terpajang di dinding dekat tangga kayu. Terlihat foto 
Koh Asiang bersama selebriti maupun tokoh-tokoh publik yang 
pernah berkunjung ke warkopnya. Asiang memang barista 
terkenal. Tak lama, Koh Asiang menghampiri dan mengajak ke 
lantai atas.

Tak seramai di lantai bawah, lantai atas juga digunakan 
pengunjung untuk menikmati kopinya yang diracik secara 
tradisional. Di sudut warung kopinya di lantai dua, Asiang 
bercerita bagaimana pandemi mengguncang usaha warung kopi 
yang sudah hampir 50 tahun dikelolanya. 

Warkop Asiang sudah berdiri sejak tahun 1958, merupakan 
kedai kopi warisan orang tuanya. Asiang adalah generasi 
kedua yang mengelola. Kala itu usianya masih 17 tahun. Di usia 
yang masih muda itu Asiang sudah berjualan kopi membantu 
perekonomian keluarga.

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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Bertahan akan Kekhasan, Asiang Wariskan Usaha ke Anak

Masa pandemi merupakan masa tersulit bagi Asiang. Tahun 
lalu warung kopinya sempat  ditutup sementara pasca razia 
kepatuhan protokol kesehatan. Nahas, ada pengunjung yang 
tidak menggunakan masker. Selain itu, pengelola, beberapa 
karyawan dan pengunjung menunjukkan hasil reaktif saat 
dilakukan rapid test di tempat. Warkop Asiang pun tutup 
selama satu bulan penuh. Tidak ada aktivitas dan penghasilan 
sama sekali.

“Waktu kosong tersebut kami gunakan untuk fokus jaga 
kesehatan saja, saya dan semua karyawan,” ujar lelaki bernama 
lengkap Yohanes Fendi tersebut. 

Sebanyak 14 karyawannya terpaksa dirumahkan sementara. 
Belasan orang hidup dari penghasilan warkopnya, terkadang 
Asiang merogoh kocek pribadi untuk memenuhi kebutuhan 
karyawannya saat itu.

“Seadanya yang bisa kita bisa kasi, ini sudah takdir dari Tuhan, 
tak usah kita banyak pikir lagi. Tak ada yang tahu pandemi ini 
bisa terjadi dan kapan berakhir,” curhat lelaki berkepala plontos 
tersebut. 

Setelah satu bulan tanpa kegiatan, warkopnya kembali buka. 
Namun, kondisi memang serba sulit, hingga tiga bulan berjalan 
setelah itu, Asiang belum juga mendongkrak penjualan. 
Pemasukan hanya 30 persen dibandingkan dari masa sebelum 
pandemi.

Walau berat namun warkopnya harus tetap jalan untuk 
menopang hidup belasan karyawannya. Perlahan keadaan mulai 
membaik walau masih jauh dari kondisi normal, pemasukan 
pelan-pelan naik menjadi 60 persen. Sampai lah sekarang, 
Asiang harus menerima kenyataan lagi bahwa pengetatan jam 
malam kembali dilakukan bagi warkop karena kasus Covid-19 
semakin melonjak. 

Asiang selalu kooperatif dengan setiap kebijakan pemerintah, 
ia pun selalu hadir jika ada panggilan terkait warkopnya. 
Menurutnya wajar jika pemerintah memberlakukan segala 
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kebijakan untuk mengontrol, toh untuk kepentingan bersama. 

Menurut Koh Asiang, kondisi sekarang memang membuat 
bingung semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha dan 
masyarakat. Jika warkop dibiarkan buka akan khawatir 
mengundang kerumunan, jika ditutup akan berpengaruh pada 
ekonomi rakyat.

“Apalagi kami pelaku usaha, punya karyawan yang mesti 
digaji. Jadi, saya rasa pemerintah sudah memberi solusi 
yang baik dengan mengizinkan tempat usaha buka dengan 
pengawasan,” ungkap Asiang mengapresiasi setiap kebijakan 
yang dikeluarkan.

Dengan kebijakan PPKM mikro yang terjadi saat ini, warkop 
Asiang kini tutup jam delapan malam sesuai arahan pemerintah. 
Begitu juga dengan penerapan protokol kesehatan di warkopnya, 
tempat cuci tangan selalu disediakan di depan. Asiang juga 
selalu menyemprot warkopnya dengan cairan khusus sebelum 
tutup dan buka kembali di pagi hari. 

Diakuinya yang paling sulit adalah mengontrol pergerakan 
pengunjung, saking ramainya. Belum lagi kebiasaan pengunjung 
yang suka menarik kursi dan duduk berkerumun di satu meja. 
“Mana boleh kita mengusir pelanggan yang datang, kita hanya 
kasi arahan saja,” jelas Asiang sambil sesekali menyapa ramah 
pengunjungnya yang lewat.
Dalam pengelolaan warkop, Koh Asiang sudah tak sendiri, ia 
menyerahkan kepada putera bungsunya, Suwandi. Ya, lelaki 
muda yang saya temui di depan, dia adalah generasi ketiga 
warung kopi Asiang. 

“Saya kan sudah tua, sudah termasuk usia pensiun. Tak bisa lagi 
penuh mengurus warkop. Kalau ketemu tamu dari luar daerah 
atau luar negeri saya tetap ada. Tapi kalau untuk pengeloaan 
warkop sudah saya ajarkan ke anak. Mungkin menu dan 
pasarnya nanti yang berubah, itu tergantung dia, tapi cita rasa 
kopi tak akan berubah,” cerita Asiang.

Menurut ayah dua anak ini, anak muda punya pemikiran 

Syahriani Siregar - Pontianak Post



221Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

yang berbeda. Dengan generasi berikutnya, Asiang berharap 
warkopnya bisa berkembang. Apakah akan punya cabang atau 
frenchise ke depannya tergantung anak-anaknya.

“Yang penting dia bisa jaga nama baik, melayani pelanggan 
dengan baik dan jangan sedikit-sedikit emosi,” pesan Koh 
Asiang. 

Di tengah kondisi Covid-19 yang turun naik dan tidak tahu 
kapan ujungnya, Koh Asiang tetap optimis dengan keberadaan 
warung kopi tradisional di Pontianak karena budaya ngopi 
yang sudah melekat sekali pada masyarakat. Buktinya, setelah 
setahun berlalu, usaha warung kopi di Pontianak tak padam 
diterjang ‘tsunami pandemi’. 

“Mungkin pelanggan masih ada perhatian sama kita dan 
pastinya Tuhan selalu memperhatikan kita semua,” pungkasnya 
optimis. (*)

Karya Telah Tayang di Pontianakpost.co.id, 27 Juni 2021

Bertahan akan Kekhasan, Asiang Wariskan Usaha ke Anak
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AUTENTIK: Aming sedang meracik kopi untuk pelanggannya. Ia mengedepankan proses tradisional 
dalam racikannya dan sentuhan modern dalam konsep warkopnya.

Penghasilan Warkop Turun, 
Penjualan Bubuk Kopi 
Meningkat

Menjalani usaha warung kopi saat pandemi memang berat, banyak 
pelaku usaha babak belur dibuatnya. Meski mustahil sirna karena 
semangat ngopi masyarakat Pontianak yang tak pernah padam, tetap 
saja menjalankan bisnis ini bikin kewalahan para pemiliknya.

LIMIN salah satunya, lelaki berdarah Tionghoa ini mengaku 
mengalami penurunan omzet hingga 80 persen di awal pandemi 
tahun lalu.

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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Penghasilan Warkop Turun, Penjualan Bubuk Kopi Meningkat

Tak banyak orang tahu siapa Limin, karena dia sangat dikenal 
dengan nama Aming.

Warkop Aming atau sekarang lebih populer dengan sebutan 
Aming Coffee menjadi warkop jujukan ngopi masyarakat 
Pontianak. Anak muda jadi basis pelanggan terbesarnya. Konsep 
kekinian tanpa meninggalkan sentuhan klasik jadi gaya Aming 
Coffee. Kolaborasi tradisional dan modern berpadu. Aming tahu 
betul cara mengambil hati pasarnya. 

Saat dihubungi Pontianak Post, Aming baru saja membuka 
gerai kopinya yang ke-19 di Nanga Pinoh, Kalimantan Barat. 
Gerai kopinya tersebar di Pontianak, beberapa kabupaten di 
Kalimantan Barat dan di luar Kalbar seperti Jakarta, Bogor, Jogja 
dan Solo.   

Masa awal pandemi cukup membuat Aming pusing. Dimana 
semua momen berdekatan. Ada pembatasan jam malam di awal 
pandemi. Saat itu semua tempat usaha juga tidak boleh melayani 
makan dan minum di tempat selama dua bulan. Dilanjutkan 
dengan bulan puasa yang tanpa pandemi pun memang lebih 
sepi dari bulan-bulan lainnya.

“Terasa cukup berat karena sebagian besar pengunjung 
suka nongkrong. Begitu tidak boleh nongkrong, kami hanya 
mengandalkan penjualan bungkus, yang ternyata jauh sekali 
pendapatannya. Beratnya lagi, kami besar biaya di karyawan 
dan harus menyiapkan THR lebaran saat itu,” cerita Aming. 

Setelah dua bulan hanya boleh melayani dengan kemasan 
bungkus atau dibawa pulang, sampailah pada era adaptasi 
kenormalan baru, dimana warkop boleh melayani makan dan 
minum di tempat dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. 
Aming pun bersiap, penyediaan tempat cuci tangan, meja dan 
kursi yang diatur berjarak serta masker disediakan di semua 
gerai. Namun diakuinya sangat sulit membiasakan kepatuhan 
prokes ke para pengunjung.

“Sepertinya kami sudah maksimal menyiapkan tempat cuci 
tangan dan masker, ternyata masih ada yang lolos tidak pakai 
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masker,” ujar Aming. Warkopnya pun tak luput dari razia 
kepatuhan prokes oleh petugas. Berulang kali ia dipanggil dan 
didenda karena dinilai lalai. “Mungkin sudah sekitar 7 sampai 8 
kali didenda,” ungkapnya.

Di era new normal, ia membuat terobosan-terobosan baru agar 
bisa bertahan, tentu dengan kreativitasnya. “Kami ada beberapa 
kali mengubah kemasan seperti cangkir dan tumbler reusable 
yang bisa dibawa pulang dengan bertemakan new normal serta 
ajakan protokol kesehatan,” jelasnya.

Aming yakin bahwa ngopi sudah jadi kebutuhan masyarakat. 
Kondisi pandemi maupun tidak pandemi banyak orang tetap 
minum kopi, hanya tempatnya saja yang berubah. Sebagian 
mungkin akan memilih ngopi di rumah.
Hingga sekarang, Aming Coffee tercatat memiliki 19 gerai kopi 
dengan ratusan karyawan. Namun tidak semua dikelola Aming 
sendiri, ia menggunakan sistem partnership dengan beberapa 
teman.

Aming yang bernama asli Limin ini tak mendapatkan 
kesuksesannya secara instan, ia merintis warung kopinya dari 
awal, dari sebuah warkop kecil hingga sekarang memiliki gurita 
bisnis kopi yang tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. 
Warung kopi maupun bubuk kopinya  ada dimana-mana. 

Tahun 2002, Limin membuka kedai kopi pertamanya. Kedai kopi 
kecil tradisional di Jalan Haji Abbas. Kala itu kopi masih menjadi 
konsumsi kalangan terbatas, penyukanya adalah lelaki berumur, 
sehingga nilainya sebagai entitas bisnis tidak seberapa. Ternyata 
kondisinya berubah drastis kini, ngopi menjadi tren dan gaya 
hidup kaum muda. Bisnis Limin pun berkembang, ditambah 
lagi dia jeli membaca semangat zaman. 

Autentik lebih baik, kalimat itu akrab di telinga pelanggannya. 
Dalam proses racikan kopinya Aming setia menggunakan teknik 
tradisional. Ciri khas dari sajian kopinya juga unik, ada biji kopi 
yang mengambang di atas cangkir. Tentu bukan untuk ditelan 
tapi sebagai ornamen saja. Sejatinya ide tersebut menarik.

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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Pebisnis yang sempat mengenyam pendidikan manajemen di 
Universitas Widya Dharma tahun 1999 ini adalah anak seorang 
produsen kopi. Limin belajar ilmu perkopian dari sang ayah, Ng 
A Thien, Limin kecil lihai dalam menggoreng biji kopi.

Dari tahun 1970, Ng A Thien sudah memproduksi kopi sendiri, 
menjadikan biji kopi menjadi bubuk kopi yang kemudian 
dikemas ke pelanggan. Usaha rumahan yang tidak memiliki 
merk dan hanya dipasarkan ke pasar tradisional ini dikelola 
Limin setelah ayahnya meninggal, umurnya sekitar 15 tahun, 
saat itu ia masih duduk di bangku sekolah. 

Lantaran belum begitu paham, ia pun hanya meneruskan dan 
menjual bubuk kopinya ke langganan-langganan ayahnya. 
“Dulu kami ada pelanggan di perusahaan somel dan warung-
warung tradisional,” kenang Limin. 

Seiring waktu, perusahaan somel banyak yang tutup, warung-
warung tradisional langganan ayahnya pun tergerus zaman. 
Semangat mengembangkan bisnis keluarga tak putus. Ia pun 
mulai belajar branding bubuk kopinya  setelah membuka 
warkop. Dengan perkembangan belajar dan pengalaman, kini 
Limin sukses memasarkan bubuk kopinya ke berbagai platform: 
pasar tradisional, supermarket, semua cabang warkopnya dan 
pemasaran secara online. Bahkan, kopi Aming kerap menjadi 
oleh-oleh khas Pontianak. 

Kopi Aming berjenis robusta ini memang khas dari kopi lainnya, 
resep turun temurun dimainkannya. Kopi yang menurut 
sebagian orang punya rasa dan aroma tajam ini berasal dari 
kebun kopi di Pontianak, Kubu Raya dan Sumatera. Aming 
tetap mempertahankan cita rasa lokal dalam prosesnya. 

Selama masa pandemi, penjualan bubuk kopi Aming cukup 
membantu menyokong warkopnya yang mengalami penurunan 
pendapatan.

“Sebenarnya kondisi pandemi ini di luar prediksi. Pada awal 
pandemi sempat ngobrol dengan teman, kami prediksi setahun 
dan mencanangkan ketahanan selama satu tahun. Eh, ternyata 

Penghasilan Warkop Turun, Penjualan Bubuk Kopi Meningkat
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masih panjang dan belum tahu kapan berakhir. Akhirnya kami 
review lagi ke depannya seperti apa. Semoga pandemi ini segera 
berakhir,” tutup pria kelahiran 1980 ini penuh asa.**

Karya Telah Tayang di Pontianakpost.co.id, 27 Juni 2021

Syahriani Siregar - Pontianak Post
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Tasmalinda  
Suarasumsel.id

Perempuan kelahiran Palembang, 23 Januari 1986 ini, 
sekarang aktif di Suara.com. Ia kini mengampu kanal khusus 
Sumatera Selatan.

Pengalaman ikut Banking Jurnalist Academy (BJA) sangat 
menyenangkan. Banyak ilmu dan pengetahuan yang saya 
peroleh. Sama seperti apa yang saya inginkan saat mengajukan 
menjadi peserta pada awalnya.

Saya berterimakasih atas pengalaman yang diberikan di BJA, 
terutama mentor yang memberikan banyak pengetahuan 
teknis.

Semoga kegiatan ini terus ada, dan makin memberikan 
manfaat bagi kalangan jurnalis seperti, saya. Terimakasih.
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Kiemas Muhammad Ali. Pengrajin senior songket Palembang (Tasmalinda/Suara.com)

Kearifan Lokal Songket 
Terseruduk Pandemi (1)

Sinar matahari yang terik siang itu, melengkapi harmoni 
berbagai ragam suara bertaut tautan di Dermaga Sungai Musi 
Palembang. Dari arah perairan, gemuruh bunyi mesin - mesin 
tempel kapal nelayan riuh rendah terdengar.

Yang tak kalah menarik, dari arah daratan ketak ketuk hentakan 
mesin pemintal benang pun tak kalah nyaring tertangkap 
telinga. Suara alat pemintal memang khas dibanding suara 
peralatan lainnya.

Tasmalinda - suarasumsel.id
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Kearifan Lokal Songket Terseruduk Pandemi (1)

Suara dihasilkan putaran roda jeruji mesin yang diputar searah 
jarum jam, atau mesin tenun yang biasa disebut kedokan dan 
papan lusi yang digerakkan maju dan mundur.
 
Bunyi khas ini berasal dari satu rumah. Bagi warga setempat, 
pasti mengetahui betul suara ini menandakan yang punya 
rumah ialah penenun songket.

Pasalnya di rumah-rumah panggung, rumah khas masyarakat 
perairan sungai di Palembang, bertabur mesin pemintal dan 
mesin tenun kedokan. Ini bukan profesi langka di sana, karena 
warisan keahlian turun temurun.

Saat wartawan melongok ke rumah tersebut, tampak beberapa 
mesin tertutup plastik yang menandakan pemiliknya orang 
yang apik. Benang yang dipintal pun bukan benang biasa, 
benang pilihan yang dibeli dari Pulau Jawa untuk menghasilkan 
songket yang berkualitas.
 
Kemas Muhammad Ali, si pemilik rumah, saat ditemui seperti 
tampak tidak bersemangat. Saat ditanyakan, ia mengungkap, 
situasi pandemi Corona Virus (COVID-19) hampir dua tahun 

Benang bahan dasar songket [Tasmalinda/Suara.com]



230 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

terakhir berimbas pada usaha pembuatan songketnya.
 
Pandemi telah membuat usaha songketnya tertatih. Dengan 
pembatasan ruang gerak masyarakat, jumlah kunjungan yang 
langsung ke rumahnya atau butik dan toko di Kawasan 35 Ilir 
Palembang menurun drastis.
 
Hal ini pula yang mengakibatkan serapan atau daya jual atas 
songket karyanya makin menurun. Toko dan butik pun kerap 
mengeluhkan hal ini dan menjadikan alasan mengapa tidak 
banyak menyerap kain songket buatannya.
 
Kondisi ini diungkap Ali ialah kondisi terburuk sepanjang 
ia melakoni usaha songket yang dikenal sebagai kearifan 
lokal masyarakat Palembang. Pria kelahiran 21 Oktober 1954 
mengaku tengah mempertahankan usaha songket yang sudah 
dipelajarinya secara otodidak sejak tahun 1975. Selama lebih 40 
tahun, songket ini pula menghidupi keluarganya.
 
“Tahun-tahun ini terberat, susah sekali jual songket. Beda sekali 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun-tahun 
saat songket terus dicari apalagi oleh wisatawan asing,” katanya 
ditemui medio Juni ini.
 
Ia mengungkapkan hasil songketnya sekitar tahun 1970-1980 
an, banyak diburu oleh wisatawan luar negeri, seperti Malaysia 
dan negara Asia lainnya.Bahkan beberapa kali, wisatawan asal 
negara Jepang mencari songket kuno Palembang. Menurut 
mereka, songket kuno Palembang lebih bernilai karena nilai 
sejarahnya terutama motif yang sangat filosofis.
 
Sayangnya, diungkap Ali, ketenaran songket tidak seperti itu 
lagi.
 
Sebagai pembanding saja, jika lima tahun yang lalu dengan 
seluruh tahapan pembuatan songket, Ali bisa memperkerjakan 
50 orang. Meski pada saat itu, terdapat juga pekerja lepas 
mengerjakan tahapan pembuatan songket.
 
Tapi saat ini, hanya bisa memperkerjakan paling banyak 15 

Tasmalinda - suarasumsel.id
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orang. “Dari jumlah orang yang bekerja saja, bisa dirasakan, 
usaha songket tengah kesulitan,” kata ia ditemui medio, Juni ini.

Sistem perdagangan yang dikenal istilah beli putus, membuat 
pengerajin sebagai produsen harus menanggung seluruh biaya 
produksi pembuatan kain songket.
 
Saat kunjungan wisatawan menurun, maka akan lebih banyak 
kain tersimpan sebagai persediaan di toko dan butik. Sehingga 
saat pengerajin membuat kain yang baru pun, kemungkinan 
tidak akan dibeli. “Pengerajin atau produsen, harus benar-
benar siap dengan resiko. Saat sepi seperti ini, produsen atau 
pengerajin seperti kita ini yang paling terimbas,” keluh Ali.
 
Sistem transaksi beli putus ini pun membuat pengerajin makin 
tidak punya banyak pilihan, kecuali menurunkan jumlah 
produksi kain sebagai upaya menekan resiko yang mesti 
ditanggung.
 
“Karena jika kain tidak terserap toko, atau butik akan menjadi 
aset pengerajin. Sampai pada ada calon pembeli yang cocok atau 

Benang emas di songket kuno. [Tasmalinda/Suara.com]

Kearifan Lokal Songket Terseruduk Pandemi (1)
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bersedia membelinya langsung saat ke rumah. Tentu ditawar 
dengan harga lebih murah,” beber Ali.
 
Sebagai pengerajin songket yang sudah berpengalaman, Ali 
cukup terkenal. Dengan merek dagang Ali Songket, banyak 
pembeli yang datang langsung ke rumahnya yang terletak di 
jalan Langgar, 30 Ilir pun kerap didatangi pembeli. 
 
Saat matahari kian bergerak ke ufuk barat, Ali kedatangan 
seorang pembeli. Perempuan yang berprofesi sebagai guru itu 
berseru seru memanggil Ali, mulai dari depan rumah. Ia tampak 
bersemangat menanyakan ketersediaan songket yang ia incar 
beberapa bulan ini, songket bermotif bunga kecubung dengan 
warna hijau keemasan.
 
Menurut Ali, membeli songket sama halnya berinvestasi atau 
sebagai aset. Sama halnya seperti membeli perhiasan emas. 
Dengan harga kain songket di atas Rp 6 juta, pembeli ini yakin 
tengah berinvestasi dan bisa juga digunakan saat acara – acara 
khusus, seperti acara keluarga khas orang Palembang yang 
kerap menjadikan songket sebagai lambang pemiliknya.
 
“Sebulan lagi, aku datang ya, aku bayar lunas. Tolong dibuatin 
yang kayak (seperti) yang aku pengen pak,” ujarnya kepada Ali.
 
Ali menyanggupi keinginan pembelinya.
 
Beberapa motif diakui sudah sulit ditemukan pada kain songket 
saat ini, karena hanya pengerajin songket senior yang hapal apa 
dan bagaimana urutan motif kain songket yang dibenarkan.
 
“Secara filosofi sebagai kearifan lokal, songket sangat memiliki 
nilai. Dengan melihat motif saja, sebenarnya kita sudah 
mengetahui umur songket,” ujar Ali.
Ia mencontohkan urutan motif pada songket Palembang pada 
umumnya, yakni sehelai kain songket memulai urutan yang 
dimulai motif tumpal, ombak, apit, umpak, pucuk rebung, 
tawur dan kembali ke pucuk rebung, lalu kembali ke motif awal.
 
Urutan-urutan motif ini disebut aturan umum sebuah songket 

Tasmalinda - suarasumsel.id
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Palembang. Namun motif pengisi tengah kain itu yang menjadi 
pembeda. 
 
Si pemakai perempuan pada umumnya diharuskan memilih 
songket dengan motif bunga atau lebih bercorak ramai, sedangkan 
si pemakai songket laki-laki dianjurkan menggunakan motif 
dengan motif lebih kaku dan tegas.
 
“Itu pakem umum, baik bagi penjual atau yang ingin membeli. 
Namun, bagi para penenun tua, mereka terlebih dahulu harus 
mengetahui siapa pemakai songket. Sehingga jika pembeli ingin 
minta dibuatkan songket, harus jelas siapa pemakainya. Jangan 
sampai salah motif dan peruntukkannya,” kata Ali.

Sistem perdagangan yang dikenal istilah beli putus, membuat 
pengerajin sebagai produsen harus menanggung seluruh biaya 
produksi pembuatan kain songket.
 
Saat kunjungan wisatawan menurun, maka akan lebih banyak 
kain tersimpan sebagai persediaan di toko dan butik. Sehingga 
saat pengerajin membuat kain yang baru pun, kemungkinan 

Songket Palembang [Tasmalinda/Suara.com]

Kearifan Lokal Songket Terseruduk Pandemi (1)
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tidak akan dibeli. “Pengerajin atau produsen, harus benar-
benar siap dengan resiko. Saat sepi seperti ini, produsen atau 
pengerajin seperti kita ini yang paling terimbas,” keluh Ali.
 
Sistem transaksi beli putus ini pun membuat pengerajin makin 
tidak punya banyak pilihan, kecuali menurunkan jumlah 
produksi kain sebagai upaya menekan resiko yang mesti 
ditanggung.
 
“Karena jika kain tidak terserap toko, atau butik akan menjadi 
aset pengerajin. Sampai pada ada calon pembeli yang cocok atau 
bersedia membelinya langsung saat ke rumah. Tentu ditawar 
dengan harga lebih murah,” beber Ali.
 
Sebagai pengerajin songket yang sudah berpengalaman, Ali 
cukup terkenal. Dengan merek dagang Ali Songket, banyak 
pembeli yang datang langsung ke rumahnya yang terletak di 
jalan Langgar, 30 Ilir pun kerap didatangi pembeli. 
 
Saat matahari kian bergerak ke ufuk barat, Ali kedatangan 
seorang pembeli. Perempuan yang berprofesi sebagai guru itu 
berseru seru memanggil Ali, mulai dari depan rumah. Ia tampak 
bersemangat menanyakan ketersediaan songket yang ia incar 
beberapa bulan ini, songket bermotif bunga kecubung dengan 
warna hijau keemasan.
 
Menurut Ali, membeli songket sama halnya berinvestasi atau 
sebagai aset. Sama halnya seperti membeli perhiasan emas. 
Dengan harga kain songket di atas Rp 6 juta, pembeli ini yakin 
tengah berinvestasi dan bisa juga digunakan saat acara – acara 
khusus, seperti acara keluarga khas orang Palembang yang 
kerap menjadikan songket sebagai lambang pemiliknya.
 
“Sebulan lagi, aku datang ya, aku bayar lunas. Tolong dibuatin 
yang kayak (seperti) yang aku pengen pak,” ujarnya kepada Ali.
 
Ali menyanggupi keinginan pembelinya.
 
Beberapa motif diakui sudah sulit ditemukan pada kain songket 
saat ini, karena hanya pengerajin songket senior yang hapal apa 

Tasmalinda - suarasumsel.id
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dan bagaimana urutan motif kain songket yang dibenarkan.
 
“Secara filosofi sebagai kearifan lokal, songket sangat memiliki 
nilai. Dengan melihat motif saja, sebenarnya kita sudah 
mengetahui umur songket,” ujar Ali.
Ia mencontohkan urutan motif pada songket Palembang pada 
umumnya, yakni sehelai kain songket memulai urutan yang 
dimulai motif tumpal, ombak, apit, umpak, pucuk rebung, 
tawur dan kembali ke pucuk rebung, lalu kembali ke motif awal.
 
Urutan-urutan motif ini disebut aturan umum sebuah songket 
Palembang. Namun motif pengisi tengah kain itu yang menjadi 
pembeda. 
 
Si pemakai perempuan pada umumnya diharuskan memilih 
songket dengan motif bunga atau lebih bercorak ramai, sedangkan 
si pemakai songket laki-laki dianjurkan menggunakan motif 
dengan motif lebih kaku dan tegas.
 
“Itu pakem umum, baik bagi penjual atau yang ingin membeli. 
Namun, bagi para penenun tua, mereka terlebih dahulu harus 
mengetahui siapa pemakai songket. Sehingga jika pembeli ingin 
minta dibuatkan songket, harus jelas siapa pemakainya. Jangan 
sampai salah motif dan peruntukkannya,” kata Ali.

Karya Telah Tayang di Suarasumsel.id, 25 Juni 2021

Kearifan Lokal Songket Terseruduk Pandemi (1)
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Songket Limar karya Intan Songket (Dok. Intan Songket)

Cerita Songket Intan 
Merambah Pasar (2)

Urusan songket, Intan Sari tak berbeda jauh dari pengerajin 
Kemas Muhammad Ali. Jatuh bangun membangun usaha juga 
dialami Intan sejak tiga belas tahun silam. 
 
Perempuan muda ini tidak memiliki garis keturunan Palembang, 
tapi itu tidak menghalangi langkahnya menjajal nasib. 
 
Lulusan Universitas Sriwijaya ini memulai usaha songketnya 
dengan coba-coba, karena komitmennya untuk tetap jadi ibu 
rumah tangga namun tetap berpenghasilan. 
 

Tasmalinda - suarasumsel.id
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Cerita Songket Intan Merambah Pasar (2)

Seorang kerabatnya yang juga dekat para pengrajin songket, 
menjadi pintu masuknya. Sarannya kini diamini, dilakoni dan 
akhirnya keterusan hingga kini.
 
Sebagai awal, Intan memodifikasi alat mesin tenun dan pola 
kain songket. 
 
Pilihannya pada songket limar. Sesuai dengan namanya, limar 
berarti berwarna-warni, maka motif jenis ini terkesan lebih 
‘renyah’ dan dinamis. 
 
Sementara pengerajin Ali, lebih berfokus pada songket lepus 
yang lebih kental dengan warna emas sehingga kuat dengan 
kesan elegan. 
 
Pada motif limar, benang lusi dan pakan diwarnai dengan 
sistem teknik ikat, yaitu diberi berbagai warna sesuai dengan 
motif yang ingin ditampilkan dan baru ditenun. 
 
Pilihan songket limar ini, diakui Intan lebih pas untuk membawa 
songket dalam kehidupan keseharian masyarakat dewasa ini, 
terkhusus perempuan. 
 
Misalnya, membawa songket pada acara yang tidak terlalu 
formal, atau mengenalkan songket pada generasi yang lebih 
muda.
 
Intan lebih fokus memodifikasi songket limar menjadi busana 
yang lebih modern, dan mengikuti perkembangan tren dewasa 
ini. Songket limar Intan pun dikreasikan dengan ragam kain 
khas lainnya, seperti jumputan, kain blongsong dan lainnya.
Hasil kreasi songket yang dihasilkan pun ternyata diterima 
pasar. Intan mengakui kian sering diundang di berbagai 
pameran busana atau pameran kerajinan tradisional dengan 
mengenalkan kain songket limar yang lebih modern.
 
Potongan kain songket limar yang dibuat telah dipersiapkan 
sejak awal, dengan menjaga kualitas.
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Ia dari awal memilih benang dan kelengkapan lainnya, terutama 
pilihan pola atau motif songket yang akan dibuat. Intan benar-
benar menjaga kualitas benang yang digunakan, bahkan motif 
yang dihasilkan pun adalah hasil mengkreasikan beragam motif 
yang diinginkan. 
 
Biasanya, motif yang diinginkan ialah hasil kreasi dan motif 
adopsi mencampurkan motif kain lainnya.
 
“Mungkin saya ini, lebih tepatnya desainer tekstil karena teliti 
memilih kualitas bahan dan benang apalagi motif. Songket limar 
ini, sudah sejak awal diperuntukkan jadi pakaian, jadi bukan 
sekadar kain. Meski saya juga menjual kain songket limar,” 
ujarnya ditemui pertengahan Juni di gerai tokonya.
 
Intan menyakini dengan kualitas songket yang terjaga, pembeli 
akan senang. Hal itu akan membuat merek dagang menjadi lebih 
terkenal. Dan upaya Intan membuahkan hasil, menghantarkan 
Intan memiliki gerai songket dengan nama Intan Songket di 
jalan Sumpah Pemuda nomor 10 C Palembang.

Songket Limar kreasi Intan Songket (Dok. Intan Songket)

Tasmalinda - suarasumsel.id
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Di gerai toko ini, kesan modern dari songket Palembang sangat 
terasa. Lembar pakaian yang dijualnya pun edisi terbatas. 
 
Menurut Intan, edisi terbatas dengan ciri khas miliknya menjadi 
penanda jika itu songket dari gerainya. Potongan pakaian yang 
cukup dominan lebih lebar dan tidak melepaskan ciri khas 
songket berkualitas ialah ciri khas Intan Songket.
 
Diakui Intan, ia memodifikasi alat tenun. Alat Tenun Bukan 
Mesin (ATBM) yang dikreasikan pun dipelajari sendiri, sampai 
menemukan motif yang diinginkan berdasarkan kreasi tersebut.
 
“Ya harus bisa, awalnya mengenal bagaimana tenun. Dipelajari, 
dicoba-coba, ditekuni. Duh, mau diceritain bagaimana enam 
tahun lalu juga mengalami masa sulit, jika salah, ya diulang, jika 
kurang bagus, ya diperbaiki. Niatnya dicoba dan dicoba terus, 
Alhamdulilah,” ujarnya sumringah.
 
Intan pun memilih benang, mewarnainya, dan menjalankan 
tahapan pembuatan songket dengan melibatkan pengerajin yang 
sudah berpengalaman. Demi menjaga mutu, juga dilakukan 
Intan dengan memilih penjahit songket dari Pulau Jawa. 
 
Penjahit ini dinilai memilih ketelitian dan kerapian yang juga 
terjaga. Motif dan pola, bisa dirancang custom sesuai keinginan 
pembeli. 
 
Yang penting detail detail keinginan dikomunikasikan dengan 
baik kepada pembuat songkat.  Memang, produk custom akan 
lebih rumit dan lama pengerjaannya dibanding produk massive 
yang sama atau seragam. 
 
Tapi hal ini bisa menjadi nilai tambah, dan dapat dijual dengan 
harga lebih mahal. 
 
 “Edisi penjualan terbatas, jadi tidak banyak yang sama 
dengan orang lain. Kualitasnya juga yang terbaik. Harganya 
memang lebih tinggi karena sejak pengerjaan tahap awal sudah 
melibatkan pengerajin,” katanya.

Cerita Songket Intan Merambah Pasar (2)
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Saat pandemi ini, Intan mengaku belum mengurangi produksi 
kain atau sampai menghentikan kerjasama dengan pengerajin. 

Bahkan, ia senang karena seluruh pengerajin yang terlibat di 
Intan Songket dibayar dengan gaji yang lebih tinggi dari Upah 
Minimum Provinsi atau UMP.
 
“Sistem kerja, pengerajin bisa membawa kain dan bahan ke 
rumahnya untuk dikerjakan. Karena hampir seluruh pekerja 
perempuan, maka diberi keleluasan mengerjakan di rumah 
sembari mengurus keluarganya. Sistem kerjasamanya, mesin 
pengerajin sudah dimodifikasi dan sudah diberikan pola yang 
diinginkan,” paparnya.
 
Kini, merek dagang Intan Songket asal Palembang makin 
dikenal. Selain dikenalkan karena pembeli bercerita dari satu ke 
lainnya, Intan Songket pun menggunakan media sosial dalam 
penjualannya.
 
Awalnya Intan terkenal karena lebih sering menghadiri peragaan 
busana di kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta dan 
lainnya. 

Kreasi songket Limar milik Intan Songket (Dok. Intan Songket)
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“Songket Intan juga sudah terbang ke luar negeri,” akunya. 
 
Karena eksposurenya lumayan bagus, Intan Songket digaet 
menjadi nasabah Bank Sumselbabel. 
 

Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bank Sumselbabel 
menjadikan Intan Songket salah satu mitra yang terus bermitra 
dalam berbagai event atau kegiatan promosi usaha mikro dan 
menengah atau UMKM di Palembang.
 
Asisten Relationship Officer PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank SumselBabel) 
Cabang Palembang, Petty Monalisa mengungkapkan peralihan 
atau akselerasi keuangan pengerajin dan pelaku usaha mikro 
lain ke digitalisasi kian tumbuh di masa pandemi ini. 
 
Pertumbuhan akselerasi ini terjadi sebagai upaya adaptasi atas 
situasi pandemi COVID 19 saat ini.
 
“Digitalisasi dan akselerasi perbankan, baik pembiayaan atau 

Ibu negara Iriana Joko Widodo saat mengunjungi stan pameran songket limar Intan (Dok. Intan 
Songket)

Cerita Songket Intan Merambah Pasar (2)
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pembayaran ialah bagian solusi atas situasi sekarang ini,” 
katanya.

Karya Telah Tayang di Suarasumsel.id, 25 Juni 2021
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243Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Tenun Songket Palembang (Dok. Intan Songket Palembang)

Menenun Memakai Hati (3)

Menenun harus pakai hati. Sebagai kegiatan berkesenian, 
pelakunya harus pula merasa senang saat melakoni profesi 
tersebut.
 
Entah mitos atau mistis, Sejarahwan Sumsel, Yudhi Sarofie 
mengutarakan kepercayaan pengerajin dahulu. Konon, jika 
penenun sedang marah atau kesal, maka benang tenun akan 
sering putus atau menghasilkan tenunan yang kasar terlebih 
banyak kesalahan. Hal ini tentu menurunkan nilai songketnya. 
Karena itu, menenun songket harus pakai hati.
 
“Pekerjaan menenun ialah pekerjaan banyak orang, dimulai dari 
menentukan warna dan desain, mengelola benang, pola dan 

Menenun Memakai Hati (3)
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motif, memasang benang, baru kemudia menenun,” katanya 
saat diwawancara belum lama ini.
 
Jenis songket Palembang yang secara umum terdiri atas tiga 
jenis, yakni songket lepus, tawur, dan limar. Umumnya warna 
songket memang warna-warna terang dan kuat seperti merah 
anggur, unggu terong, hijau tua, hijau pupus, oranye, biru dan 
hitam.
 
Pekerjaan awal menenun songket Palembang dimulai dari 
menentukan warna dasar, atau warna songket. Setelah itu 
mengelola benang. Awalnya songket berasal dari benang sutra, 
dan kemudian juga muncul songket benang kapas. Benang 
mentah itu kemudian dicelupkan pada ember-ember besar. 
Bubuk pewarna dicairkan dengan air panas, kemudian benang 
dicelupkan berkali-kali hingga menghasilkan warna yang 
diinginkan.
 
Bila ingin memberikan warna yang berbeda, maka kain diikat 
tali. Setelah warna terserap sempurna maka benang digantung 
di bawah terik matahari langsung agar benar-benar kering.
 
Benang yang sudah kering digulung pada dengan sebuah alat 
undur, lalu siapkan papan pakan dan bersiap untuk menenun.
“Sepanjang hari, suasana di rumah pengerajin selalu ramai suara 
alat tenun godokan dan hentakan papan lusi, pemintal benang. 
Eksisensi songket lebih kepada budaya dan tradisi, di mana 
kaum perempuan termasuk yang masih muda berkumpul dan 
menghasilkan karya berkesenian,” kata Yudhi menguraikan. 
 
Perancang busana khas Palembang, Brilianto, menilai kain-
kain tradisional Palembang kini makin dikenal.  Sepuluh tahun 
berkecimpung di dunia fashion terutama kain tradisional, 
membuatnya mengetahui bagamaina kain tradisional Palembang 
makin dikenalkan ke luar Palembang, Sumatera Selatan.
 
Untuk kain tradisional Palembang, Brilianto mengungkapkan 
masih harus mempertahankan motif lama, sebagai upaya 
pelestarian motif yang memiliki filosofi khusus. Motif-motif 
dengan nilai filosofi khusus tersebut tidak boleh hilang agar 
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Menenun Memakai Hati (3)

generasi baru pun masih mengenal songket dengan filosofi dan 
nilainya.
 
“Tinggal bagaimana kita mengkreasikannya dengan tren jaman. 
Motif asli pun memiliki pola khusus sebagai ciri khas dan harus 
terus dikenalkan dan dilestarikan,” ujarnya. Meski harus diakui 
kebutuhan pasar juga menjadi pertimbangan mempengaruhinya 
memproduksi karyannya selama ini.

Brilianto mengaku tidak ingin terkukung dengan motif lama 
yang cendrung menghasilkan pakaian dengan mode yang 
monoton. Kebutuhan pasar pun ingin membawa kain songket 
atau kain tradisional lainnya lebih kasual dan bisa dipergunakan 
dalam keseharian. 
 
“Tapi kita tidak bisa kaku terus, hanya karena idealis, tapi 
keberlangsungan pengerajin malah makin sulit. Harus seimbang 
juga antara idealis dan bisnis, motif lama dengan kreasi dan 
inovasi berdasarkan kebutuhan pasar saat ini,” ungkapnya.
 
Motif-motif asli kain songket Palembang, diakuinya hanya akan 
menghasilkan mode yang khusus, misalnya pakaian bernuansa 

Pameran Songket Palembang (ANTARA).
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glamor yang hanya akan bisa dihadirkan pada acara-acara 
formal dan terbatas.
 
“Tantangannya itu, soal kreatifitas di kalangan desinernya 
sendiri dengan terus mempertahankan filosofinya,” pungkasnya.

Karya Telah Tayang di Suarasumsel.id, 25 Juni 2021
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Kain songket limar Palembang (Dok. Intan Songket) 

Mendayagunakan 
Perbankan untuk Kemajuan 
Pengerajin Songket (4)

Sejak pertengahan tahun lalu, setelah Presiden Joko Widodo 
mengumumkan pandemi COVID 19 di Indonesia, kondisi pelaku 
usaha mikro di Palembang terus terpuruk. Mereka kesulitan 
memasarkan apalagi menjual produksinya akibat kebijakan 
pembatasan ruang gerak di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu UMKM yang terkena imbasnya adalah pengerajin 
songket di Palembang.

Demikian dikatakan Asisten Relationship Officer PT. Bank 

Mendayagunakan Perbankan untuk Kemajuan Pengrajin Songket (4)
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Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
(Bank SumselBabel) Cabang Palembang, Petty Monalisa. Kondisi 
paska pandemik, diperburuk lagi dengean kenyataan bahwa 
tidak sedikit pengusaha kecil yang un-bankable. 

Padahal tidak sedikit program bantuan pemerintah yang 
digelontorkan lewan bank, seperti pemberian Bantuan Langsung 
Tunai atau juga fasilits berupa keringanan pembayaran cicilan 
kredit.

Ditemui Suara.com, Petty menceritakan bagaiman pelaku usaha 
mikro masih ada yang belum mengenal perbankan dengan utuh. 
Banyak yang masih beranggapan, bersentuhan dengan bank 
hanya akan menjanjikan pinjaman alias utang.
 
Padahal, perbankan bisa memberikan manfaat yang jauh 
lebih besar. Setidaknya ada tiga yang disebutkan oleh Petty. 
Pertama, membantu memfasilitasi urusan pembayaran. Kedua, 
memfasilitasi urusan pendanaan lewat pemberian kredit. Dan 
ketiga, yang tak kalah penting adalah membantu untuk upaya 
promosi produk. 
 
Ketiga manfaat tersebut masih belum maksimal didayagunakan 

Songket limar Palembang (Dok. Intan Songket) 
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Mendayagunakan Perbankan untuk Kemajuan Pengrajin Songket (4)

oleh pengrajin. Contohnya urusan promosi.

Selama ini para pengrajin sangat tergantung kepada toko atau 
butik dalam hal promosi penjualan, serta penentuan harga.

Pengrajin rela songket dibeli dari mereka dengan harga sangat 
murah, untuk kemudian dijual ke konsumen pembeli dengan 
harga jauh lebih mahal. Kenapa demikian? Karena pengrajin 
tidak memiliki dana untuk promosi baik secara tradisional atau 
juga dengan penggunaan teknologi seperti sosial media dan 
sebagainya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, bank menurut Petti bisa 
melakukan intervensi sehingga pengrajin lebih “berkuasa” atas 
hasil produksinya. 

Dengan dana promosi yang cukup, pengrajin dapat merambah 
pasar dan mendapat pemasukan yang lebih baik dari sekadar 
‘menjual’ ke toko. 
 
Fasilitas pembayaran juga dapat dibantu oleh perbankan, dengan 
kerjasama pembayaran digital. Ragam sistem pembayaran jelas 

Kreasi kain jumputan Palembang (Dok. Intan Songket) 
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meningkatkan daya saing pengrajin songket. 
 
Pada pertengahan tahun lalu, Bank Sumselbabel pun 
mengenalkan alat transaksi QRIS yang mempermudah penjual 
dan pembeli bertransaksi, ketika bertransaksi tanpa harus 
bertemu atau tanpa menggunakan uang tunai (cash).
 
Selain alat pembayaran dengan memanfaatkan smartphone 
tersebut, terdapat transaksi perbankan menggunakan ponsel 
pada umumnya, yakni fasilitas sms banking, yang akhirnya 
kembali booming saat pendemi COVID 19 ini.
 
Menurut Petty, perbankan harus hadir dengan akselerasi dan 
beradaptasi mengenalkan produk perbankannya, termasuk 
menyediakan pasar-pasar baru bagi pengerajin.

“Upaya promosi akan mampu memberikan kesempatan bagi 
pengerajin bersaing, berkreasi dan inovasi,” kata Petty.
 
Saat ini, pengguna QRIS BankSumselbabel sudah mencapai 
1.500 UMKM, dengan lebih 20 pengguna tersebut ialah industri 
fashion baik kain dan pakaian.
 

Kreasi kain Palembang (Dok. Intan Songket) 
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“Selama pandemi pun, Bank Sumsel Babel sudah mengupayakan 
empat kali event yang disesuaikan pada situasi pandemi COVID 
19, untuk yang pengerajin pun baru pada event kain jumputan 
dan mungkin selanjutnya juga bisa khusus kain songket,” 
paparnya.
 
Di sisi lain, perbankan pun berharap agar pelaku UMKM bisa 
lebih terbuka, misalnya mulai membentuk persatuan atau unit 
perkumpulan, sehingga akan lebih mudah mengakses layanan 
perbankan.

Karya Telah Tayang di Suarasumsel.id, 27 Juni 2021

Mendayagunakan Perbankan untuk Kemajuan Pengrajin Songket (4)
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Kreasi songket (Dok kain songket) 

Kriya agar Songket Tetap 
Lestari dan Berjaya (5)

Ketenaran songket Palembang memang telah ada sejak lama.
Songket dinilai memiliki nilai sejarah kini pun makin berkembang 
selaras dengan upaya promosi yang dilakukan pemerintah dan 
instansi lainnya.
 
Misalnya saja, Kriya Sriwijaya yang dibuka malah pada saat 
pandemi COVID 19, menjadi alternatif bagi pengerajin di 
seluruh Sumatera Selatan atau Sumsel, melalui Dewan Kerajinan 
Nasional Daerah atau Dekranasda.
Di sini dijual berbagai kerajinan termasuk kain tenun dari 17 
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Kriya agar Songket Tetap Lestari dan Berjaya (5)

kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
 
Berlokasi di jalan Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Palembang Sumatera 
Selatan, Kriya Sriwijaya merupakan unit di bawah naungan 
Dekranasda Provinsi yang diperuntukkan sebagai pusat oleh-
oleh pengunjung ke Palembang. Beragam kain dan kerajinan 
diperkenalkan dengan bekerjasama pada dekranasda di kota 
dan kabupaten. 
 
“Dengan tujuan mengangkat keunggulan daerah, termasuk kain 
tenun, maka Kriya Sriwijaya mengenalkan kain dan kreasinya. 
Sehingga tidak hanya kain utuh, namun juga kreasi dari kain 
tersebut, seperti baju, tas, peralatan makan dan peralatan rumah 
tangga lainnya,” kata Perwakilan Kriya Sriwijaya Ekenedi 
Wiranata belum lama ini.
 
Kriya Sriwijaya pun tidak sekadar menjual kain, namun sudah 
menggandeng beberapa desainer ternama dan lokal Palembang 
mengkreasikan kain-kain tradisional daerah. Misalnya hasil 
kreasi desainer Defrico Audy yang kemudian disusul oleh 
desainer lokal.
Meski beberapa desainer lokal sudah juga memiliki gerai, namun 
mereka pun tetap bersedia menjadikan tempat ini sebagai media 
promosi produknya.  “Dengan semakin beragam hasil kreasi, 
Kriya akan makin ramai produksnya,” ujar ia.

Kreasi kain songket (Dok kriya) 



254 Akselerasi Transformasi Perbankan Pada Masa Pandemi 

Untuk harga, Kriya Sriwijaya mematok beragam, tergantung 
produknya, termasuk ragam kain songket yang sudah 
dikreasikan dalam bentuk pakaian.
 
Kriya membagi sekat ruangannya, berdasarkan hasil kreasi dan 
produk per kabupaten dan kota.
Dengan mendatangi setiap sudut ruangan, akan tampak 
perbedaan produk unggulan asal kabupaten dan kota di Sumsel. 
Di tempat ini Anda juga bisa belajar mengenal proses pembuatan 
kain, diantaranya proses menenun songket, mengenalkan alat 
tenun non mesin dan proses membuat kain jumputan.
 
Namun Ekenedi mengutarakan, pihaknya memang tidak 
menyentuh langsung ke pengerajin atau produsen pertama, 
karena kewenangan tersebut berada di Dekranasda atau 
pemerintah setempat.
“Setiap kabupaten dan kota, terdapat gerai Dekranasda yang 
mewakili produk unggulan mereka,” pungkasnya.
 
Kepala Dinas Perindustrian Palembang, Novan Hansyah 
Kurniawan juga mengungkapkan hal yang sama. Dekranasda 
menjadi solusi promosi kerajinan khas. Misalnya di Palembang, 
Dekranasda berada di Jabakatring, Kawasan Ulu ini pun menjadi 
representatif penjualan pengerajin.
 
Dengan bekerjasama dengan Bank Sumselbabel di Dekranasda 
ini pun berperan menjadi Mal Payment Point.
 
Di Kawasan ulu Palembang pun terdapat pusat belajar dan 
promosi kerajinan Palembang yang digagas Bank Indonesia 
yaitu, Griya Kain Tuan Kentang yang lebih fokus pada pengerajin 
jumputan.
Di Tuan Kentang di sediakan kain songket dengan beragam 
kreasi songket lainnya, seperti Blongsong dan kain Tajung.
 
Di gerai yang dibangun pada tahun 2017 lalu, Bank Indonesia 
membiayai sekaligus membina Wira Usaha Bank Indonesia 
(WUBI) Sumatera Selatan pengerajinnya.
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Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Hari 
Widodo menceritakan pada awal pandemi, pengerajin di Gerai 
Kain Tuan Kentang juga terkena dampaknya, terjadi penurunan 
pembelian. Namun lambat laun dengan semakin masif upaya 
promosi dan mengenalkan transaksi digital, permintaan mulai 
stabil kembali.
 
“Sempat mengalami dampaknya juga, tapi sampai saat ini, sudah 
cukup membaik, karena pembelian juga sudah bisa dilakukan 
dengan media sosial dan digital,”.
 
Hari mengungkapkan perkenalan alat transaksi QRIS juga sudah 
dilakukan sebelum pandemi, tepatnya 17 Agustus 2019. Pada 
awal tahun lalu, QRIS digunakan sebagai pembayaran digital 
yang akhirnya makin dioptimalkan saat pandemi ini.
 
“Terjadi akselerasi guna mengoptimalkan transaksi digital. 
Karena kita yakin, saat adanya kesulitan juga terdapat 

Kreasi kain songket (Dok kriya) 

Kriya agar Songket Tetap Lestari dan Berjaya (5)
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kemudahan. QRIS membuat konsumen terbantu dan 
mendorong agar UMKM bisa bertahan, karena masih adanya 
peluang transaksi yang bisa dilaksanakan meski tidak bertemu 
langsung,” ungkap ia.

Karya Telah Tayang di Suarasumsel.id, 27 Juni 2021
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Yogi Eka Sahputra  
Tempo.co

Pertama saya mengucapkan terimakasih kepada AJI yang 
telah menyelengarakan pelatihan BJA. Saya menemukan pola 
bahwa menulis perbankan dan keuangan tidak terpaku kepada 
angka-angka, tetapi menjadikan angka-angka dalam sebuah 
cerita. Yang akhirnya bisa dinikmati pembaca. Terimakasih 
AJI, semoga ada pelatihan2 seperti ini lagi kedepannya.
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Nelayan melaut di Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, 
Wan Rudi mengatakan, sertifikasi pertama Indonesia Care atau IDoCare daripemerintah untuk 
kawasan Lagoi Bintan, menjadi pertanda kalau tempat ini telah memenuhi syarat dan melaksanakan 
protokol kesehatan Cleanliness, Health, Safety, and Environmenttal Sustainability atau CHSE. 
shutterstock.com.

Nelayan Cerita Minimnya 
Akses Keuangan di Pulau-
pulau Kecil Natuna

DEDI masih ingat betul ketika akhir tahun lalu setelah 
terombang-ambing di lautan, akhirnya singgah di Pulau Laut 
Natuna. Nelayan asli Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berusia 
45 tahun tersebut sangat kalut karena harus menghentikan 
kegiatan melaut akibat cuaca angin utara sedang mengamuk 
saat itu. 

“Kami berteduh sampai satu minggu di pulau itu,” kata Dedi 
kepada Tempo, pada medio Mei 2021 lalu.

Yogi Eka Sahputra - Tempo.co
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Nelayan Cerita Minimnya Akses ke Lembaga Keuangan di Pulau-pulau Kecil Natuna

Seminggu berlalu tanpa kejelasan. Waktu yang tidak sebentar 
dalam menunggu cuaca lebih bersahabat itu kemudian 
membuat Dedi dan para nelayan lain kehabisan stok es batu 
untuk menyimpan ikan hasil tangkapannya. 

Mereka lalu kebingungan karena di pulau itu tak ada uang untuk 
membeli es batu. Beruntung, saat itu Dedi bertemu dengan 
tauke, atau orang kaya di pulau tersebut yang menawarkan 
fasilitas penarikan dana tunai. 

Caranya cukup mudah. Untuk mendapatkan uang tunai Rp 1 
juta misalnya, peminjam diharuskan membayar bunga sekitar 
Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu saat mengembalikan uang yang 
dipinjam. Praktik ini lazim dilakukan oleh kebanyakan nelayan 
di Pulau Natuna.

Hal serupa disampaikan oleh Rahmad Wijaya. Nelayan asal 
Ranai, Natuna, ini selalu berhubungan dengan tauke bila 
terdampar di sebuan pulau untuk mengindari utara di perairan 
Natuna. 

“Saya juga pernah seperti itu. Mau bagaimana lagi? Di sana tidak 
ada pelayanan bank,” ujar pria 35 tahun itu ketika dihubungi 
belum lama ini. 

Tauke sangat ‘berjasa’ di daerah tersebut tidak hanya karena 
selalu siap memberi pinjaman ke nelayan yang membutuhkan. 
Nelayan yang perlu modal kapal untuk melaut misalnya, juga 
bisa menghubungi tauke, dan segera mendapatkan pinjaman. 

Tak butuh waktu lama, kesepakatan dicapai tanpa harus berbelit 
menyiapkan dokumen persyaratan. Nelayan boleh membayar 
kembali pinjaman tersebut dengan cara dicicil, syaratnya hasil 
tangkapan dari melaut dijual ke tauke tersebut. “Pinjaman sama 
sekali tidak pakai bunga, karena tauke sudah untung sebagai 
penampung ikan,” ucap Rahmad. 

Meski begitu, menurut dia, kredit yang diberikan tauke dalam 
jangka panjang malah menjadi bom waktu tersendiri bagi 
para nelayan. “Karena sifatnya tanpa bunga, para nelayan tak 
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termotivasi untuk lebih produktif. Padahal kalau dihitung-
hitung, nelayan sebetulnya bisa lebih produktif dan mendapat 
keuntungan lebih jika meminjam ke perbankan,” ucap Rahmad.

Ia pribadi mengaku tak pernah meminjam uang dari tauke 
untuk keperluan modal kerja karena akad perjanjiannya tidak 
jelas. “Tidak ada hitam di atas putih. Kalau ada apa-apa di masa 
mendatang, tidak ada bukti yang sah. Saya lebih pilih ambil 
kredit di bank, misalnya KUR dari pemerintah.”

Saat ini jumlah tauke tumbuh subur di Natuna. Pasalnya, akses 
pelayan keuangan formal masih belum merata di beberapa 
daerah, seperi di Pulau Laut ataupun daerah Subi. Sosialisasi 
akses perbankan juga belum optimal menyentuh sebagian 
besar warga Natuna. “Pulau-pulau jauh itu nampak sekali 
ketertinggalannya,” ucap Rahmad.

Padahal, menurut Rahmad, prosedur mendapatkan kredit dari 
bank sangatlah gampang. Masyarakat hanya menyediakan 
dokumen seperti kartu keluarga dan KTP, setelah itu pihak bank 
yang akan jemput bola dan bersifat proaktif. 

Selain karena minim sosialisasi yang diberikan, faktor jarak 
yang cukup jauh juga membuat warga sulit mengajukan KUR 
ke perbankan. “Tidak mungkin nelayan sebulan sekali datang 
ke Kota Ranai, Natuna, untuk bayar KUR. Jaraknya cukup jauh,” 
kata Rahmad. 

Belum meratanya pelayanan keuangan formal di beberapa 
daerah juga dibenarkan oleh Hendri, Ketua Aliansi Nelayan 
Natuna (ANN). Walau sebetulnya, dibanding beberapa tahun 
sebelumnya, keberadaan perbankan di Natuna sudah mulai 
membaik. 

Tetapi ia menilai bank memang belum bisa menjangkau 
masyarakat pulau-pulau terluar. “Mungkin perbankan tidak 
ada di Pulau Laut karena jarak yang jauh,” kata Hendri. 

Menurut Hendri, pemerintah daerah seharusnya menghadirkan 
sejumlah solusi, misalnya dengan mendirikan Lembaga 

Yogi Eka Sahputra - Tempo.co
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Keuangan Mikro. Lembaga ini akan dikelola oleh pemerintah 
daerah setempat dengan sistem perbankan. “Ide ini sudah saya 
usulkan sejak 2002 lalu, tetapi tidak ada realisasi,” katanya. 

Lembaga tersebut nantinya tidak hanya melakukan pembiayaan 
tetapi juga simpan pinjam untuk masyarakat pulau. “Kalau 
Pemda yang mengelola tentu bunga bisa kecil, dengan menekan 
biaya operasional,” kata Hendri. 

Sementara itu, Dosen Ekonomi Universitas Riau Kepulauan 
(UNRIKA) Firdaus Hamta mengatakan, permasalahan akses 
keuangan atau inklusi keuangan nelayan Natuna harus 
segera dipecahkan. Pasalnya, kendala akses terbilang sangat 
komprehensif, mulai dari fasilitas dan aksesibilitas fasilitas 
perbankan, begitu juga kebiasaan masyarakat pesisir sudah 
mendarah daging. 

“Belum lagi kapasitas produksi dan penghasilan nelayan yang 
belum maksimal untuk mengakses modal cicilan bulanan,” kata 
Firdaus.  

Selama ini, menurut Firdaus, kebanyakan nelayan lebih memilih 
lembaga keuangan tidak resmi karena prosesnya lebih mudah 
ketimbang lembaga keuangan formal. Inilah tantangan yang 
harus dijawab oleh pemerintah daerah dan lembaga perbankan 
lewat regulasi yang simpel dan tak makan banyak waktu. 

“Termasuk dengan sosialisasi yang bagus untuk masyarakat 
pesisir, agar mereka tidak terus terjebak bertransaksi keuangan 
dengan lembaga non formal,” ucap Firdaus. 

Adapun Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan 
Keuangan Daerah Bank Indonesia (BI) Kepri Mualam Nur 
menilai tingkat inklusi keuangan masyarakat Kepulauan Riau 
sudah termasuk tinggi, yaitu berada pada angka 92,13 persen. 
Tetapi, literasi keuangan daerah kepulauan masih rendah 45,67 
persen. 

Alam menjelaskan tingginya tingkat inklusi keuangan yang tidak 
dibarengi dengan literasi keuangan akhirnya tak terlalu berarti 

Nelayan Cerita Minimnya Akses ke Lembaga Keuangan di Pulau-pulau Kecil Natuna
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banyak. Karena pada akhirnya warga tak bisa mengoptimalkan 
akses ke lembaga keuangan.

Ia menduga tingginya tingkat inklusi keuangan di Kepulauan 
Riau karena masifnya program bansos non tunai pemerintah 
pusat ketika awal pandemi Covid-19. Bansos itu disalurkan 
ke rekening masyarakat, dengan begitu banyak masyarakat 
membuka tabungan rekening. 

Tetapi, setelah rekening tabungan dibuka, tidak ada tindak 
lanjut aktivitas dari masyarakat karena minimnya pengetahuan 
keuangan atau literasi keuangan yang baik. “Setelah buka 
rekening, mereka tidak paham rekening itu mau diapain. 
Literasi pemahaman soal keuangan itu yang masih rendah di 
masyarakat,” kata Alam. 

Padahal inklusi dan literasi keuangan yang tinggi sangat 
dibutuhkan agar warga bisa mandiri berupaya melawan 
kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Hal itu juga ditekankan 
Bapak Presiden Joko Widodo kepada kita,” kata Alam. 

Oleh karena itu, BI terus menggenjot sejumlah program 
khusus untuk nelayan, seperti  mengadakan pelatihan lembaga 
keuangan nelayan yang terpusat di Batam. Namun sayangnya 
program serupa di pulau terluar seperti di Natuna memang 
belum ada. 

Ia pun berharap, para pihak terkait lainnya bisa turut membantu 
kegiatan sosialisasi agar lebih meluas hingga ke daerah terpencil 
karena bank sentral tak mungkin bergerak sendirian dalam hal 
ini. Dengan begitu, tak ada lagi cerita seperti warga seperti Dedi 
ataupun Rahmad yang kalut membutuhkan uang tunai di suatu 
pulau karena ke layanan jasa keuangan sudah begitu mudah 
diakses. 

Karya Telah Tayang di Tempo.co, 26 Juni 2021
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Zulkifli 
Radarlombok.co.id

Lahir di Lombok Barat, 27 September 1989. Lulusan 
Matematika Universitas Mataram. Menjadi Jurnalis Radar 
Lombok sejak 2013 hingga sekarang.

“Terima kasih kepada AJI dan Permata Bank yang telah 
menyelenggarakan BJA VIII 2021. Kesempatan yang 
diberikan kepada jurnalis terpilih untuk belajar dan membuat 
karya jurnalistik, seperti oase yang mendukung kerja jurnalis, 
menghasilkan karya terbaik di tengah ketatnya persaingan 
media mainstream dengan media sosial saat ini. Semoga BJA 
terus diselenggarakan untuk memberi semangat berkarya 
bagi jurnalis-jurnalis lainnya,” 
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Tokoh Pemalikan Kablet, Muhsan tengah mengobrol dengan tamunya, Gustavo seorang peselancar 
asal Brasil di salah satu warung sederhana di Desert Point Bangko-Bangko, Lombok Barat. 
(ZULKIFLI/RADAR LOMBOK)

Punya Banyak Rekening 
Bank, tetapi Enggan 
Menabung dan Meminjam

Desert Point Bangko-Bangko adalah surganya para peselancar 
mancanegara. Mereka rela datang berkali-kali ke ujung 
barat Lombok itu hanya untuk menikmati gulungan ombak. 
Masyarakat pun mulai membangun usaha jasa pariwisata di 
lahan hutan milik negara itu. Kini jasa wisata ilegal itu sukses. 
Tetapi keberadaan warga dan usahanya di Taman Wisata Alam 
(TWA) Bangko-Bangko tak diakui negara.

Bangko-Bangko resmi menjadi TWA berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/92 tanggal 

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Punya Banyak Rekening Bank, tetapi Enggan Menabung dan Meminjam

1 Juli 1992, dengan luas 2.169 hektare.

Bangko-Bangko kerap dipromosikan pemerintah pusat 
bahkan daerah sebagai salah satu destinasi surfing terbaik di 
Indonesia. Tetapi siapa sangka, destinasi primadona peselancar 
mancanegara itu tak dikelola negara. Melainkan oleh masyarakat 
yang beranak pinak di hutan TWA itu, sejak tahun 90-an.

Untuk menuju pintu masuk TWA Bangko-Bangko di pinggir 
Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat itu butuh 
waktu sekitar 1,5 jam dari Gerung, Ibu Kota Kabupaten Lombok 
Barat.

Di pintu masuk, tampak tak ada pemeriksaan petugas. Jalan 
beraspal pun hanya sekitar 100 meter dari gerbang TWA menuju 
Desert Point. Selebihnya jalan tanah berbatu nan becek selebar 3 
meter. Sangat tidak layak dilewati.

Tetapi siapa sangka, mobil Honda CRV, Toyota Innova, APV 
Suzuki, Avanza dan lainnya, tampak biasa saja melewati jalan 
tanah berbatu. Mobil-mobil ini diketahui keluar masuk dari arah 
balik perbukitan dan gunung di kiri jalan. Itulah jalan menuju 

Peselancar menikmati ombak kidal Desert Point Bangko-Bangko. (IST MUHSIN/RADAR LOMBOK)
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Desert Point Bangko-Bangko, yang jaraknya sekitar 3 KM dari 
pintu masuk TWA.

Menaiki bukit dan gunung menuju tempat selancar ekstrem itu 
butuh kehatian-hatian ekstra. Jalannya masih tanah berbatu. Kiri 
dan kanannya juga jurang puluhan meter. Masih tak tersentuh 
pembangunan. Mengingat ini adalah hutan, hutan rusak. Kiri 
kanan perbukitan tampak tumbuhan jagung yang baru panen. 
Lereng gunung juga dipenuhi bekas panen jagung. Tampak 
sapi-sapi milik warga yang menempati hutan, memakan dengan 
lahap sisa-sisa panen.

Setelah menempuh jarak sekitar 2 KM dari gerbang TWA dengan 
melewati bukit dan gunung terjal, sampailah ke permukiman 
warga Pemalikan Alit, hutan yang sudah tampak seperti 
kampung. Rumah-rumah, kendaraan, masjid, bahkan madrasah 
berdiri di atas hutan ini.

Kemudian 1 KM ke arah pantai, sampailah ke Desert Point di 
Pemalikan Kablet. Tetapi sebelum sampai ke Desert Point, ada 
jalan ke kiri menuju Pemalikan Agung.

Di area Desert Point inilah tersebar rumah-rumah sederhana 
yang disulap menjadi hotel. Di sekitar rumah tampak mobil-
mobil keluaran terbaru yang dipergunakan menjemput tamu 
yang datang melalui Pelabuhan Lembar atau melalui Bandara 
Internasional Zainuddin Abdul Majid.

Muhsin (43 tahun), tokoh masyarakat setempat yang dipercaya 
menjadi Ketua RT di Pemalikan Kablet mengaku, total ada 8 
rumah warga yang disulap menjadi penginapan menghadap 
pantai. Di depannya dibuatkan warung tempat nongkrong 
wisatawan. Satu rumah memiliki 3 sampai 10 kamar, dengan 
kisaran harga Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per malam. Harga 
pada pademi covid-19 bisa Rp 100 ribu mentok, mengingat 
wisatawan hanya tersisa 25 persen dari normalnya mencapai 
ribuan per tahun.

Adapun total warga di sekitar area Desert Point mencapai 46 KK, 
sudah termasuk sejumlah KK baru yang menikah di usia dini, 

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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atau pada umur 15 tahun. “Jadi tidak ada milik investor. Yang 
dipakai nginap rumah-rumah warga,” ungkap pria berjanggut 
ini kepada Radar Lombok, saat ditemui Kamis (24/6/2021).

Beruntungnya kata Muhsin, meski tempat penginapan tidak 
sebagus hotel, bahkan rusak, wisatawan mancanegara tetap 
saja berkali-kali datang ke Desert Point Bangko-Bangko 
untuk berselancar dan menginap. “Mereka itu suka dengan 
kekeluargaan kami. Apa yang kami makan mereka makan. 
Kita makan pelecing (makanan khas Lombok bahan utama 
kangkung), mereka makan pelecing. Dan setelah pulang kita 
terus berkomunikasi,” ujar pria lulusan SMP ini.

Sikap keramah-tamahan inilah kemudian yang mungkin juga 
membuat rindu wisatawan mancanegara untuk datang lagi dan 
lagi, di samping mencari ombak yang bagus untuk berselancar. 
“Jadi mereka ini bisa tahu informasi, kapan ombak bagus untuk 
surfing. Ada teknologinya untuk memantau. Kami saja tidak 
tahu. Setelah itu mereka menghubungi kami, akan datang 
tanggal sekian. Dijemput di mana kita jemput,” ujarnya.

Di samping juga keamanan selalu dijaga. Barang apa yang 
diletakkan wisatawan tidak pernah hilang, baik yang diletakkan 
di pantai maupun di penginapan. Semuanya benar-benar dijaga, 
sehingga memberi kenyamanan kepada wisatawan. “Makanya 
kalau kita mau tagih bill, kadang kita dikasih lebih. Dan mereka 
punya catatan sendiri, nginap berapa lama, makan apa, minum 
apa, itu mereka hitung sendiri. Mereka juga tahu berapa 
penukaran uang hari itu. Dan kita dikasih lebih. Mungkin karena 
ditahu di sini tidak ada penukaran (money changer), harus 
nukar di Mataram dan butuh biaya,” terang bapak lima anak ini.
Kemudian dengan kedekatan itu, meskipun wisatawan berada di 
negaranya seperi Australia, Selandia Baru tetap ada komunikasi. 
Bahkan mereka mau meminjami uang. “Misal anak mau sekolah 
butuh biaya. Kita bisa pinjam. Bayarnya nanti ketika dia datang 
ke sini. Kita kurangi biaya penginapan, makanan,” jelasnya.

Lalu dari mana modal warga mengembangkan penginapan, 
memasok bahan-bahan, menyediakan papan surfing, alat 
snorkeling, dan kebutuhan lainnya, apakah pinjaman bank? 

Punya Banyak Rekening Bank, tetapi Enggan Menabung dan Meminjam
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Diungkapkan Muhsin, semua itu dari uang warga sendiri. 
Uang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk pengembangan 
seadanya. Warga tidak berani membuat penginapan yang terlalu 
bagus, karena butuh biaya besar. Sementara warga menyadari 
bahwa tanah yang dipergunakan tinggal dan berusaha adalah 
hutan TWA Bangko-Bangko. Di mana sewaktu-waktu bisa saja 
warga diusir. Tetapi kalaupun membangun atau memperbaiki 
tempat usaha, lanjut Muhsin, harus bisa memperhitungkan 
waktu balik modal. “Misalnya dalam setahun dua tahun kan 
tidak mungkin langsung digusur. Itu sudah balik modal. Jadi 
tidak membangun yang mewah-mewah seperti hotel,” jelasnya.

Adapun untuk modal bank tidak ada. Warga tidak mau berutang 
dari bank, karena tidak mungkin membayar dengan disiplin 
waktu. Sementara wisatawan tidak setiap hari ada, tergantung 
bagus tidaknya ombak untuk surfing. Apalagi menabung. 
“Kalau menabung, ndak juga. Dulu saya pernah naruh uang 
di bank 30 juta selama 10 tahun. Ndak bertambah-tambah. Kan 
rugi kita. Bayangkan kalau kita kelola, beli sapi misalnya 6 juta, 
setahun bisa jadi 10 juta bahkan lebih,” jelasnya.

Tetapi pada kenyataannya, warga punya banyak rekening 
bank aktif. Rekening berbagai bank seperti Sinar Mas, BNI, 

Mobil pikap membawa semen ke pemukiman warga di Pemalikan, dalam kawasan hutan TWA 
Bangko-Bangko. (ZULKIFLI/RADAR LOMBOK)

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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BRI, Mandiri, hingga Western Union dimiliki warga. Itu hanya 
dipergunakan untuk transaksi pembayaran wisatawan yang 
hampir 90 persennya mancanegara, baik dari Australia, Selandia 
Baru, Brazil, Meksiko, Amerika, Kalifornia, Hawai, Kanada 
dan lainnya. “Kita sediakan berbagai rekening bank sesuai 
permintaan wisatawan. Jadi rekening bank di sini hanya sebagai 
jembatan pembayaran,” jelasnya.

Kemudian uang pembayaran yang ditransfer itu diambil 
di bank atau ATM di Kota Mataram yang jaraknya 71 KM 
dari Pemalikan. Selanjutnya diputar lagi untuk bayar utang, 
operasional, kebutuhan hidup, dan jika ada lebih dibelikan sapi. 
“Jadi untuk modal itu kita ngutang di toko di Pasar Pelangan 
(18 KM dari Pemalikan). Begitu kita dikabari tamu mau datang, 
kita ambil dulu barang-barang, makanan, minuman. Tidak ada 
bunga. Apa yang kita ambil dicatat. Kita bayar setelah tamu 
bayar. Modalnya kepercayaan. Itu sampai 

Muhsan (44 tahun) warga Pemalikan Kablet menambahkan, 
dengan sistem pengembangan wisata tanpa pinjaman perbankan 
atau juga perusahaan pembiayaan, warga menjadi mandiri. 
Bahkan untuk mobil tidak ada yang kredit. Total ada sekitar 
25 mobil di Pemalikan Kablet. Yang paling bagus ada Pajero, 
Fortuner, dan Ford. “Rumusnya warga di sini gampang. Kalau 
mau beli mobil, disiapkan dulu sapi sekian. Setelah sekian tahun 
dijual. Pelan-pelan. Jadi tidak ada kredit. Mobil ini digunakan 
jemput tamu. Juga antar warga ke Puskesmas Pelangan,” jelas 
Muhsan, lulusan SMA ini.

Muhsin dan Muhsan, yang masih ada hubungan kerabat ini 
menambahkan, dampak tinggal dan berusaha di kawasan hutan 
memang sangat banyak. Yang utama adalah tak diakui negara. 
Identitas kependudukan berupa KTP tak diberikan. Akibatnya, 
pelayanan publik yang membutuhkan KTP tak bisa diakses. 
Sehingga berdampak pula pada layanan kesehatan, pendidikan, 
perkawinan, termasuk perbankan.

Untuk menyiasati itu, Muhsin sendiri membuat KTP dari 
daerah asal istri di Dusun Jelateng Barat, Desa Eyat Mayang, 
Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB yang jaraknya 44 KM 
dari Pemalikan.

Punya Banyak Rekening Bank, tetapi Enggan Menabung dan Meminjam
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Muhsin asli dari Pulau Sumbawa, NTB. Masuk ke wilayah 
Pemalikan pada 1999 dengan mengganti rugi kepada orang yang 
sudah membuka lahan sebelumnya. Setelah itu tinggal, bertani, 
dan seiring datangnya wisatawan, dibukalah jasa penginapan, 
warung dan lainnya. Sebagai orang ber-KTP Eyat Mayang, ia dan 
keluarganya harus pulang sekali waktu seperti saat pemilihan. 
“Ini Juli ini ada pemilihan Kades di Eyat Mayang. Kita pulang,” 
jelasnya.

Hampir 50 persen kata Muhsin, warga tak memiliki KTP. 
Kalupun ber-KTP, mengunakan KTP asal. Yang tidak punya 
KTP ini rata-rata yang baru menikah. Total ada sekitar 300-
an KK di Pemalikan Alit, Pemalikan Agung, dan Pemalikan 
Kablet. Mereka bertani, beternak sapi, berdagang, dan ada yang 
membuka usaha pariwisata. Sehingga ketika pariwisata nol 
kunjungan saat musim hujan, maka warga beralih ke pertanian; 
menanam jagung atau kacang selama empat bulan di lahan-
lahan gunung itu. Untuk 1 hektare jagung hibrida menghasilkan 
Rp 15 juta dan 1 hektare kacang menghasilkan Rp 20 juta. Kacang 
sendiri perlu perawatan ekstra termasuk pupuk. “Kita ini tadah 
hujan. Memanfaatkan air hujan,” terang Muhsin.

Sisa tanaman jagung hasil panen di pegunungan hutang lindung TWA Bangko-Bangko. (ZULKIFLI/
RADAR LOMBOK)

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Muhsan menambahkan, dari 300-an KK di Pemalikan Alit, Agung, 
dan Kablet, itu menggarap sekitar 600 hektare. Diakui semuanya 
adalah tanah hutan. Termasuk tempat tinggal dan tempat usaha 
wisata. “Sehingga jujur saja, kami tinggal dan berusaha di sini 
seperti dihantui. Sewaktu-waktu bisa saja digusur; disuruh 
keluar,” jelas Muhsan yang masuk ke Pemalikan sejak 1997 ini.

Muhsin dan Muhsan berharap, pemerintah melalui Badan 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mau mengakui 
keberadaan warga Pemalikan. Sehingga pemerintah daerah bisa 
membuatkan KTP, memberi akses kesehatan, memberi akses 
listrik (selama ini pakai genset dan sinar surya), bekerja sama 
dengan warga mengelola TWA. “Kita siap bayar pajak. Selama 
inikan tidak pernah ditarik. Tetapi itu, ada hitam di atas putih 
(pengakuan),” terang Muhsan.

Muhsin sendiri mengaku, omzetnya mengelola penginapan 
dan warung mencapai lebih dari 100 juta per tahun. Kalau 
misalnya 10 persen menjadi pajak penginapan, maka Rp 10 juta 
bisa didapatkan negara. Belum lagi untuk pajak atau retribusi 
pariwisata lainnya seperti pajak restoran, minuman beralkohol 
dan lainnya. “Insyaallah kita siap membayar,” terangnya.

Muhsan menambahkan, jangan sampai warga diusir dari 
TWA Bangko-Bangko, lalu negara memberikan izin kepada 
investor besar untuk mengelola pariwisata. Karena dahulu 
pernah kejadian, ada pejabat publik datang dengan janji manis, 
memberi sumbangan ke masjid, tetapi ada niatan membawa 
investor, hendak mengusir warga. “Tetapi kita dengar kabar dia 
ditangkap KPK, kita bersyukur tetap bisa di sini,” pungkasnya. 
(**)

Karya Telah Tayang di Radarlombok.co.id, 5 Juli 2021

Punya Banyak Rekening Bank, tetapi Enggan Menabung dan Meminjam
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Plang aturan pengambilan foto surfing di Desert Point Bangko-Bangko, Lombok Barat. (ZULKIFLI/
RADAR LOMBOK)

Usaha Wisata di Pemalikan 
Diincar Investor

Usaha wisata warga Pemalikan Kablet di Desert Point Bangko-
Bangko, memang ilegal karena tak mengantongi izin usaha 
di Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko itu. Hanya 
saja yang patut dicontoh adalah kemandirian dan kesuksesan 
membangun pariwisata tanpa investor. Lantas apakah bisa 
negara melegalkan, agar bisa mendapatkan pajak di pantai 
surga para peselancar itu

Pelaksana Harian Kepala BKSDA NTB Lalu Muhammad Fadli 
mengatakan, saat ini ada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Usaha Wisata di Pemalikan Diincar Investor

P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam.

Arahnya nanti, untuk zona merah di Pemalikan Kablet yang tidak 
mau keluar dari TWA dan rela mati itu, yakni kemitraan. “Sudah 
ada ruang untuk itu. Jadi saat ini kita persuasif,” ujar Kepala 
Seksi Konservasi Wilayah I Lombok ini, Jumat (25/6/2021).

Dijelaskan, proses mengeluarkan ribuan masyarakat dari 
TWA Bangko-Bangko itu sudah lengkap, dari persuasif hingga 
represif. Awal mula perambahan di Bangko-Bangko terjadi sejak 
tahun 80-an. Lalu saat Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 664/Kpts-II/92 terbit 1 Juli 1992 terkait TWA Bangko-
Bangko, warga diminta keluar dan akhirnya keluar. Namun 
ternyata datang lagi dari berbagai daerah.

Berbagai upaya penyelesaian permasalahan telah dimulai tahun 
1998 dengan sosialisasi, penyuluhan, operasi hingga proses 
pidana bagi pelaku perambahan, namun hal itu masih belum 
membuahkan hasil.

Kini sudah ada Peraturan Dirjen KSDAE soal kemitraan, 
akhirnya dicoba untuk bermitra pada 12 Desember 2018 
dengan Kelompok Masyarakat “Lestari Bangko-Bangko” yang 
anggotanya sebagian besar beraktivitas dan bermukim di lokasi 
konflik tersebut. Kemitraan melalui pengelolaan bersama dalam 
pelestarian hutan dan pengembangan wisata terbatas seluas 100 
hektare.

Kelompok Masyarakat “Lestari Bangko-Bangko” ini diakui tidak 
berada di zona merah seperti di Pemalikan, melainkan zona hijau 
di dekat Pantai Bangko-Bangko, artinya lebih mudah didekati, 
karena mereka sebagian besar merupakan warga asli dari Desa 
Batu Putih, di pinggir TWA Bangko-Bangko. “Kita buatkan 3 
shelter dan 3 bungalow di sana untuk berusaha,” jelasnya.

Fadli menambahkan, muara dari kemitraan ini adalah 
mendukung program pelestarian kawasan dan pengembangan 
wisata alam. Warga boleh mengelola pariwisata, tetapi stop 
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perambahan atau bertani di lahan hutan. Di samping juga 
BKSDA mendapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari 
pengelolaan TWA, yakni untuk tiket wisatawan lokal Rp 5.000 
dan mancanegara Rp 100.000 sekali masuk. Kemudian untuk 
penginapan, PNBP dikenakan Rp 100.000 per orang per malam. 
“Bisa saja nanti warga jual kamar Rp 450.000, kita dapat PNBP 
Rp 100.000,” terangnya.

Adapun kerja sama dengan Kelompok Masyarakat “Lestari 
Bangko-Bangko” ini, diakui belum diterapkan PNBP. 
Penerapannya diupayakan segera. Yang sudah itu di TWA 
Gunung Tunak, Lombok Tengah, yang warganya sempat ada 
kemitraan dan pembinaan dengan NGO dari Korea.

Jika di zona hijau itu sukses, maka akan dilanjutkan dengan 
penarikan PNBP. Lalu kemitraan ini nantinya akan diupayakan 
bertahap dengan warga di zona merah di Pemalikan Alit, 
Pemalikan Agung, dan Pemalikan Kablet dengan memberi 
contoh di zona hijau.

Peselancar menikmati ombak kidal Desert Point Bangko-Bangko, Lombok Barat. (IST MUHSIN/
RADAR LOMBOK)

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Namun nanti mereka yang akan mengelola pariwisata di 
Pemalikan, diharapkan bisa bermitra dengan PT Kembang 
Kidung, investor yang sudah memegang Izin Usaha Penyediaan 
Sarana Wisata Alam (IUPSWA) sejak tahun 2000-an, tepat di 
area Desert Point Bangko-Bangko itu. Tidak bisa langsung 
bekerja sama dengan BKSDA NTB seperti di zona hijau. “Dari 
dulu perusahaannya pengin membangun, tetapi ada warga 
yang tinggal di sana, makanya tidak jadi-jadi. Kita sempat tegur 
perusahaan itu,” jelasnya.

Dan kalaupun nanti investor itu bermitra dengan masyarakat, 
maka lanjut Fadli, sesuai aturan, warga hanya boleh mengelola 
wisata alam. Tidak boleh adanya pertanian dan peternakan. 
“Jika bermitra, maka boleh mengelola, tetapi tidak memiliki,” 
pungkasnya.

Seperti diketahui, di zona hijau, warga sebagian besar berprofesi 
sebagai nelayan, tempat transaksi jual beli ikan. Keindahan 
pantai dan taman bawah lautnya tak kalah dengan di Desert 
Point Bangko-Bangko, zona merah itu. Bedanya hanya pada 
ombak yang menjadi incaran para peselancar, di samping lebih 

Muhsin (kanan) selaku tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai Ketua RT di Pemalikan Kablet saat 
duduk bersama Muhsan tokoh masyarakat Pemalikan Kablet lainnya, berdiskusi soal masa depan 
warga dan pariwisata di Desert Point Bangko-Bangko. (ZULKIFLI/RADAR LOMBOK)

Usaha Wisata di Pemalikan Diincar Investor
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privasi di Desert Point Bangko-Bangko, karena letaknya yang 
terisolir di balik bukit dan gunung. Sehingga para penggemar 
olahraga ekstrem itu lebih memilih ke Desert Point Bangko-
Bangko. Dan secara ekonomi, warga di zona merah, khususnya 
yang mengelola pariwisata dominan lebih sejahtera dibanding 
di zona hijau. Apalagi warga di zona merah mengelola lahan 
secara ilegal untuk pertanian relatif lebih luas dibanding di zona 
hijau, yang dominan nelayan.

Sementara itu, Muhsin yang dipercaya warga di Pemalikan 
Kablet sebagai Ketua RT belum bisa banyak berkomentar soal 
wacana kemitraan dengan PT Kembang Kidung yang difasilitasi 
BKSDA NTB itu. Apalagi soal mekanisme penarikan PNBP 
dan pelarangan penggarapan lahan. Muhsin mengaku, perlu 
dirembukkan dahulu dengan warga, baru bisa mengomentari. 
Apalagi belum ada sosialisasi dari BKSDA NTB. (**)

Karya Telah Tayang di Radarlombok.co.id, 5 Juli 2021

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Peselancar menikmati ombak kidal Desert Point Bangko-Bangko, Lombok Barat. (IST MUHSIN/
RADAR LOMBOK)

Berburu Ombak Kidal 
Belasan Meter di Desert 
Point Bangko-Bangko

Ombak kidal ekstrem di Desert Point Bangko-Bangko menjadi 
magnet utama para peselancar, baik nusantara maupun 
mancanegara. Tak peduli jalan rusak, menembus bukit dan 
gunung, lokasi wisata yang masuk Taman Wisata Alam (TWA) 
Bangko-Bangko itu selalu ramai dengan peselancar. Di samping 
ada juga wisata sejarah meriam Jepang di dekatnya.

Memasuki kawasan Desert Point Bangko-Bangko di ujung barat 
Pulau Lombok itu, kita akan disuguhkan dengan rumah-rumah 
sederhana yang sebetulnya adalah penginapan atau hotel yang 
dikelola ilegal oleh warga Pemalikan Kablet. Mereka tak diakui 
negara, karena bertempat tinggal dan berusaha di Desert Point 

Berburu Ombak Kidal Belasan Meter di Desert Point Bangko-Bangko
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yang masuk kawasan hutan atau TWA Bangko-Bangko itu.

Lalu sedikit melangkah menuju pantai, akan melihat laut lepas 
Selat Lombok, di antara Bali dan Lombok. Waktu tempuh dari 
Desert Point Bangko-Bangko menuju Nusa Penida, Bali hanya 
sekitar 15 sampai 20 menit menggunakan perahu nelayan 
bermesin. Sehingga sangat sering wisatawan datang langsung 
dari Bali menggunakan fast boat atau kapal cepat menuju Desert 
Point Bangko Bangko, yang tentunya lebih cepat dari perahu 
nelayan.

Tidak ada dermaga di sekitar Desert Point, sehingga kapal cepat 
harus berhenti puluhan meter dari garis pantai, lalu wisatawan 
dibawa menggunakan sekoci.

Juli-September adalah high season datangnya para peselancar 
mancanegara dan nusantara ke Desert Point Bangko-Bangko. 
Arah angin musim kemarau memicu terbentuknya ombak 
ekstrem hingga belasan meter.

Persatuan Selancar dan Ombak Indonesia (PSOI) NTB mencatat, 
ombak di Desert Point Bangko-Bangko bisa mencapai 12 meter 

Plang Desert Point Bangko-Bangko, Lombok Barat. (ZULKIFLI/RADAR LOMBOK)

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Berburu Ombak Kidal Belasan Meter di Desert Point Bangko-Bangko

dengan membentuk wall atau dinding ombak yang memacu 
adrenalin. Karakteristiknya yaitu ombak kidal atau kiri, bergerak 
ke kiri sehingga kaki kanan berada di depan pada papan selancar.
Di samping itu, ombak di Desert Point Bangko-Bangko seperti 
membentuk line up atau antrean; terus berdatangan, sehingga 
para peselancar bisa cepat start tanpa menunggu 4 sampai 5 
menit seperti di sejumlah tempat lain. Oleh karena itu, patutlah 
PSOI NTB menjuluki Desert Point Bangko-Bangko sebagai 
tempat selancar terbaik di Lombok. Setelah itu di Pantai Kuta, 
Pantai Senggigi, dan lainnya.

Sehingga kendatipun jalan rusak, fasilitas minim, dan terisolir, 
para peselancar tetap berdatangan dari mancanegara dan 
nusantara. Bahkan buruknya akses jalan dianggap sebagai 
tantangan petualangan yang terbayar habis dengan ekstremnya 
ombak. “Jadi surfing itu, di mana ombak bagus, pasti orang 
ke sana. Tidak peduli biayanya berapa, medannya seperti apa, 
orang pasti akan datang,” ungkap Ketua PSOI NTB Candra 
Aprinova, Kamis (1/6/2021).

Tetapi Candra sendiri menyadari, bahwa pengelolaan wisata 
selancar oleh warga di TWA Bangko-Bangko itu tak berizin. 
Perlu solusi terbaik antara pemerintah dan warga di sana, agar 
warga juga diakui keberadaannya dan mendapatkan identitas 
KTP. Di mana KTP menjadi syarat utama mengakses pelayanan 
publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Kemudian dengan win win solution atau solusi terbaik antara 
pemerintah dan warga kata Candra diharapkan bisa menjadi 
jalan untuk pemerintah mengadakan fasilitas dasar di Desert 
Point Bangko-Bangko, seperti jalan, toilet dan tempat bilas. 
Selama ini para peselancar atau wisatawan yang ingin buang air 
besar, buang air kecil, atau membersihkan diri usai berselancar 
harus ke penginapan milik warga.

Lalu akses listrik dan komunikasi juga perlu. Di lokasi, warga 
hanya memakai genset dan sinyal komunikasi sangat buruk, 
perlu ke titik tertentu untuk mendapatkan sinyal. Kemudian 
yang terpenting juga perlu toko atau mini market yang menjual 
kebutuhan makanan dan minuman, agar harga menjadi 
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kompetitif di lokasi. Dan toko juga bisa diisi dengan oleh-oleh 
khas  untuk wisatawan.

Kemudian di Desert Point Bangko-Bangko tambah Candra, 
masih banyak wisata laut yang bisa dikembangkan, di antaranya 
memancing, spearfishing atau menombak ikan, kitesurfing atau 
berselancar dengan mengarahkan layang, dan lain sebagainya. 
“Masih banyak yang bisa dikembangkan, karena di sana ikannya 
besar-besar dan laut luas,” pungkasnya.

Selain selancar, vegetasi berbagai jenis tumbuhan juga masih 
bisa dijumpai di bentang hutan hujan dataran rendah dekat 
Desert Point itu, di antaranya bajur (pterospermum javanicum), 
kesambi (schleicera oleosa), waru (hibiscus tiliaceus). Lalu 
berjalan atau menggunakan sepeda motor sepanjang 3 KM ke 
atas tebing di sebelah selatan Desert Point akan menemukan 
sisa-sisa peninggalan zaman panjajahan Jepang berupa puing-
puing benteng pemantau, lengkap dengan meriamnya yang 
mengarah ke Bali. Sayangnya peninggalan bersejarah ini tak 
terawat, banyak bagian-bagian benteng dan meriam yang rusak.

Potret rumah warga yang disulap menjadi warung dan penginapan sederhana untuk tamu 
mancanegara dan nusantara di Desert Point Bangko-Bangko, Lombok Barat. (ZULKIFLI/RADAR 
LOMBOK)

Zulkifli - Radarlombok.co.id
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Dan jika beruntung, berdasarkan pendataan Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam NTB, di TWA Bangko-Bangko ini masih bisa 
dijumpai ayam hutan (gallus varius), elang bondol (haliastur 
indus), koakiau (philemon buceroides), rusa timor (cervus 
timorensis), babi hutan (sus scrova scrova), dan kupu-kupu 
langka throides helena. (**)

Karya Telah Tayang di Radarlombok.co.id, 5 Juli 2021

Berburu Ombak Kidal Belasan Meter di Desert Point Bangko-Bangko
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