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PENGANTAR AJI

M
enulis berita ekonomi dengan karakter straight 

news, itu satu hal. Tapi, menulis berita ekonomi 

dengan watak indepth news, itu hal lain. Sama-sama 

tulisan ekonomi, namun kemampuan yang harus dimiliki 

jurnalisnya tentu sangat berbeda. Metode dan upaya yang 

harus di tempuhnya juga tidak sama.a

Tulisan ekonomi memang punya karakteristik cukup 

berbeda dengan bidang yang lain. Di antara sejumlah desk 

liputan, inilah bidang yang mengharuskan jurnalisnya 

berurusan dengan lebih banyak data dan angka. Kosa-kata 

dan istilah-istilahnya juga seringkali a lot untuk dicerna atau 

tidak mudah dipahami orang banyak. 

Sejumlah hal di atas menjadi salah satu tantangan bagi 

jurnalis yang meliput berita ekonomi. Hanya saja, tak peduli 

sesulit apapun tema yang akan ditulis, adalah kewajiban 

jurnalis untuk membuatnya cukup renyah dibaca dan 

mudah dicerna publik. Kemampuan semacam itulah yang 

membedakan kualitas dan kompetensi jurnalis satu dengan 

lainnya.

Tulisan straight news membuat publik mengetahui 

hal baru. Namun dalam indepth news, kebaruan saja tidak 

cukup. Berita mendalam mengharuskan jurnalis tidak 

hanya menginformasikan, tapi juga menjelaskan gamblang, 

mengungkap bukan hanya yang di permukaan. Dua hal inilah 

yang menjadi nilai lebih dari berita berkarakter indepth.



8  |  LITERASI KEUANGAN

Bagi jurnalis yang memiliki masa kerja 1-2 tahun, menulis 

straight news tentu bukan lagi masalah besar. Pengalaman 

tiap hari membuatnya tak lagi perlu berpikir panjang untuk 

menulis berita singkat. Segala sesuatu yang dilakukan secara 

terus menerus membuatnya lebih mahir dan tak perlu banyak 

menuntut persiapan dan juga perencanaan.

Namun, cara-cara biasa seperti tak bisa diterapkan 

dalam liputan indepth news. Dengan tuntutan untuk bisa 

menjelaskan dan menggali lebih dalam, faktor perencanaan 

dan persiapan menjadi tak terelakkan. Selain tema yang 

harus dipilih cukup tajam, ia juga perlu informasi awal yang 

memadai, menentukan nara sumber yang kompeten.Ia perlu 

turun ke lapangan untuk wawancara dan verifikasi. Riset juga 
diperlukan untuk memperkaya bahan.

Sejumlah hal di atas adalah daftar hal yang perlu dilakukan 

pada saat tahap reporting. Daftar panjang kebutuhan saat 

menulis berita indepth juga tidak sederhana. Selain ada faktor 

ketersediaan bahan, stamina menulisnya juga harus panjang. 

Stamina ini ditentukan bukan hanya dari analisa bahan, tapi 

juga pada kecermatan menyusun kalimat, paragraf, agar 

sistematis dan dengan cukup baik bisa menjelaskan apa inti 

dari yang ingin kita sampaikan kepada publik dari tulisan 

tersebut. Tanpa persiapan dan perencanaan yang memadai, 

sulit menghasilkan tulisan indepth yang memuaskan.

Kebutuhan untuk menulis secara mendalaminilah yang 

menjadi tujuan dari Banking Journalist Academy (BJA). Ini 

adalah tahun kelima AJI, bekerjsama dengan PermataBank 

dan Australian Embassy menyelenggarakan kegiatan ini. 

Pada tahun ini ada 19 peserta yang ikut. Seperti pada BJA 

sebelumnya, peserta yang berasal dari beragam media itu 

mengikuti pelatihan di dalam kelas selama lebih kurang 3 

bulan.
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Saat berada dalam kelas, para peserta mendapatkan dua 

macam ilmu: pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan 

yang diberikan, tentu saja, terkait isu ekonomi. Ketrampilan 

yang diajarkan terkait dengan teknik jurnalistik, mulai dari 

reporting sampai menulis. Kombinasi antara pengetahuan dan 

keterampilan itulah yang menjadi pondasi penting jurnalis 

dalam menghasilkan karya berkualitas.

Di akhir acara, 19 jurnalis ini membuat tugas akhir berupa 

tulisan mendalam (indepth). Hasil liputan itulah yang kini 

ada di tangan Anda ini. Tema yang dipilih memang beragam, 

sesuai dengan minat dan ketertarikan peserta. Dalam proses 

belajar ini peserta dibantu oleh jurnalis senior yang berfungsi 

sebagai mentor.

Tugas mentor dalam BJA ini adalah membantu peserta 

menjalani pelatihan ini. Antara lain, mempertajam angle 

liputan, memandu penyusunan perencanaan liputan, 

membantu saat dalam tahap penulisan, dan memberi 

nasihat untuk setiap masalah yang dihadapi peserta dalam 

semua proses tersebut. Kombinasi antara materi di kelas dan 

pendampingan mentor inilah yang berkontribusi terhadap 

karya jurnalistik yang dihasilan peserta BJA ini.

AJI menilai BJA ini merupakan salah satu program 

penting dan memberi dampak langsung dan cukup signifikan 
dalam peningkatkan kapasitas jurnalis. AJI sangat berterima 

kasih kepada Permata Bank atas kesediannya untuk terus 

mendukung kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya 

sampaikan kepada dua jurnalis senior yang menjadi mentor 

kegiatan ini: Hasudungan Sirait dan Febrina Siahaan, dan 

Stefanus Arief Setiaji.

Saya juga ucapkan selamat kepada 19 jurnalis yang 

mengikuti BJA ini sampai akhir. Semoga proses belajar di kelas 
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dan pendampingan mentor selama pelatihan ini memberi 

manfaat bagi peningkatan kapasitasnya sebagai wartawan, 

dan karya-karya jurnalistik yang akan dihasilkannya. 

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Abdul Manan
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PENGANTAR PERMATABANK

D
engan begitu melimpahnya data serta derasnya 

informasi di era digital ini, masyarakat semakin 

mudah mendapatkan berita tentang apapun, namun 

dengan kualitas yang beragam pula. Kualitas pemberitaan 

bermutu lahir dari penulisan yang disertai dengan pemahaman 

isu yang baik dari jurnalisnya, inilah tantangan yang harus 

selalu dijawab agar media Indonesia bisa bersaing dengan 

para penghasil berita lainnya. 

Untuk industri yang spesifik seperti ekonomi dan 
perbankan, para jurnalis dituntut untuk tidak hanya 

bergantung kepada narasi dari narasumber, namun juga 

mampu berinteraksi dengan data, pemilihan angle yang luas 

dan analisa mendalam namun tetap bisa menceritakan dengan 

sudut pandang sederhana. Kualitas inilah yang harus dibangun 

tidak hanya dengan jam terbang namun juga pendidikan dari 

praktisi yang kompeten.

Visi inilah yang mendorong PermataBank  menginisiasi 

program Banking Journalist Academy (BJA) bersama dengan 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sejak 2013, dan 

berkembang ke wilayah lain di Indonesia melalui Banking 

Journalist Workshop yang didukung penuh oleh Kedutaan 

Besar Australia yang memiliki visi dan komitmen yang 

sama. Oleh karena itu, Saya mewakili Manajemen PermataBank, 

mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan 

yang telah diberikan oleh AJI Indonesia dan Kedutaan Besar 
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Australia dalam BJA hingga angkatan V tahun ini.

“Literasi Keuangan” masih menjadi tema yang hangat 

untuk diangkat mengingat edukasi ke masyarakat tentang 

industri perbankan termasuk produk dan layanannya masih 

jauh dari merata. Selain sejalan dengan arahan OJK, tema ini 

juga sangat dekat dengan misi inti CSR PermataBank yaitu 
pendidikan. BJA merupakan salah satu wujud komitmen 

kami untuk mengedukasi seluruh stake-holder secara 

berkesinambungan.

Ungkapan terima kasih mendalam juga kami sampaikan 

kepada semua pihak yang terlibat sehingga program BJA ini 

dapat terlaksana dengan baik dan sukses yaitu kepada para 

pembicara dari PermataBank, para mentor, pembicara tamu, 

dan segenap pimpinan redaksi dari media-media yang 

berpartisipasi dalam program ini.

Saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan 

wisudawati BJA 2017. Kami berharap program ini dapat 

memberikan pencerahan bagi para jurnalis muda di 

Indonesia khususnya di bidang ekonomi, dan memperkaya 

diri mereka sehingga memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh 

pasar nasional dan global.

 

Salam Permata,

 

Richele Maramis

Senior Vice President

Head of Corporate Affairs PermataBank
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5 TAHUN BERSAMA  
PAK PERMANA DI BJA

OLEH P. HASUDUNGAN SIRAIT*

S
udah lewat 15 menit; dia belum muncul juga. Tak 

pernah ia seperti itu. Mas Domy Aji pun berupaya 

mengontaknya lewat telepon seluler.  

Pak Permana, demikian kami menyapanya. Nama 

lengkapnya adalah Achmad Kusna Permana. Ia menjadi 

pengajar tetap di Banking Journalist Academy (BJA) sejak 

angkatan pertama (2013). Materinya, Perbankan Syariah, ia 

bawakan pada Jumat mulai pukul 08.30.Sebelum kelas mulai 

biasanya ia sudah muncul di ruangan dan bergurau dengan 

hadirin. 

Sedang di gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata 

Pak Permana, bermuka-muka dengan pimpinan baru lembaga 

itu. Ia mengatakan ke Mas Domy bahwa dirinya akan berusaha 

datang tapi kemungkinan akan sangat telat. 

Untuk mengisi waktu saya menyampaikan materi 

Merancang Liputan Mendalam. Saya memulai dengan 

menanyakan kemajuan rancangan outline atau Term of 

Reference (TOR) peserta. Sekitar 25 menit kemudian, di saat  
intaraksi dengan hadirin sedang seru, mendadak Pak Permana 

muncul. Tidak seperti biasanya cara berpakaiannya. Dia  tak 

berkemeja panjang tangan melainkan berkaos oblong dan 

bersepatu kats; sangat kasual!  Jersey kesebelasan Persib yang 



14  |  LITERASI KEUANGAN

ia pakai. Biru,  tentu warnanya. 

Saya kontan menyapanya dan mengenalkannya selintas 

ke hadirin. Mikrofon saya alihkan ke dia. 

Seperti biasa,  Pak Permana langsung mencairkan 

suasana. Ia minta maaf sebab datang terlambat. Alasan—

harus bermuka-muka dengan pimpinan OJK—ia utarakan. 

Ia jelaskan juga mengapa ia mengenakan jersey Persib, yakni 

karena Bank Permata Syariah yang dipimpinnya baru saja 

(pada 7 September 2017) meluncurkan kartu debet edisi 

Persib sehingga dirinya juga harus giat mempromosikannya. 

Permatabank memang salah satu sponsor utama kesebelasan 

idola para bobotoh tersebut. 

Usai mengenalkan diri ia menjelaskan perkembangan 

bank syariah di Tanah Air. Intinya, trend-nya terus membaik 

walaupun masih kalah jauh dibanding dengan negara jiran, 

Malaysia dan Brunei.  Di Malaysia, misalnya, perbankan 

syariah didukung sepenuhnya oleh negara—termasuk 

dengan mewajibkan setiap BUMN menjadi nasabahnya serta 

pembayaran gaji pegawai negeri lewatnya—sehingga jauh 

lebih berjaya daripada perbankan konvensional. Adapun 

di negeri kita, menurut dia, keadaannya sangat lain. Di 

luar pengelolaan dana haji, bank syariah belum beroleh 

keistimewaan yang berarti besar dari pemerintah. 

Setelah menerangkan puspa kelebihannya, dia 

menggarisbawahi potensi besar serta kecerahan masa depan 

perbankan syariah. Apa yang dicapai Bank Permata Syariah 

selama ini,  ia jadikan gambaran. 

Seperti umumnya orang Sunda, Pak Permana suka 

bercanda (hereuy). Ia acap menyebut dirinya ‘bankir yang 

sudah bertobat’. Tujuannya tentu untuk mendongkrak 

bidangnya. 
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“Dengan mengurusi perbankan syariah ya... setidaknya 

tiket saya untuk masuk sorga sudah ada. Saya bergaul dengan 

para kyai lho...nggak main-main kan...Coba kamu, Ropesta: 
selama ini bergaul sama siapa..nggak pernah dengan kyai 

kan?” ucapnya melucu. 

Hadirin tertawa. 

Santai dan akrab. Pula: interaktif. Begitulah gaya Pak 

Permana. Ia akan menyebut nama orang yang diajaknya 

bercakap,  sehingga suasana menjadi cair. Dari mana ia tahu 

nama mereka? Tentu dari papan nama peserta yang ada di 

atas meja. 

Lulusan Institut Pertanian Bogor (1989),  Pak Permana 

lama mengurusi perbankan konvensional di Bank Bali (1991-

2000) dan HSBC (2000-2006). Ia bergelut dengan perbankan 

syariah sejak bergabung dengan Bank Danamon (2006-2009). 

Di korporasi milik Usman Admadjaja ini ia menjadi  Executive 

Vice President of Syariah. Tatkala berpaling ke Permatabank 

tahun 2009,  jabatan serupa yang ia duduki. 

Perpalingan dari perbankan biasa ke syariah-lah yang 

ia maksudkan sebagai pertobatan. Insyaf,  karena tak 

menghimpun untung dari riba lagi melainkan dari  bagi hasil. 

“Hidup ini singkat kan...ngapain terus berbuat dosa. Benar 

nggak Norbertus...,” ucapnya  sambil tersenyum multi tafsir.  

Pak Permana pengajar yang baik. Uraiannya sistematis. 

Ia ramah dan pandai menghidupkan suasana. Menjambangi 

setiap peserta dan menyapa  dengan langsung menyebut 

nama, itu antara lain kiatnya. Wajarlah kalau ia menjadi salah 

satu pengajar favorit anak-anak BJA sejak angkatan perdana. 

Selain itu lelaki tinggi semampai dan atletis ini—kalau 

menggunakan istilah anak-anak zaman now—charming dan 

good looking. 
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Pecinta klub Inggris, Manchester City,  ini juga tersohor 

di kalangan  jurnalis peliput isu perbankan, yang bukan siswa 

BJA.   Sebabnya? Pembangun perbankan syariah di lingkungan 

Permatabank ini merupakan narasumber terkemuka untuk 

perbankan berdasarkan ajaran Islam. Wajar saja kalau ia 

senantiasa ditempel kaum pewarta. 

Pukul 11.30 kelas Pak Permata berakhir. Seperti senior 

mereka dari  4 angkatan sebelumnya, siswa BJA tahun 2017 

juga tak membuang kesempatan untuk mewawancarai dia. 

Sambil duduk bertopang kaki, di deretan kursi sisi kanan ia 

menjawabi pertanyaan. 

Ternyata, saat hendak menuju lift, ia masih saja dikuntit. 

Tanya-jawab berlanjut di lorong yang masih dekat pintu 

belakang. Seperti saat di dalam ruangan, saya pun terus 

menjepreti  dia yang sedang menjadi narasumber. 

Mas Domy yang sedari tadi tak pernah jauh dari Pak 

Permana mendekat dan berbisik ke saya yang masih asyik 

memotret.  

“Ini rahasia ya...nggak boleh bocor. Pak Permana Senin 

lusa [18 September 2017]  resign,” ucapnya. 

Saya terperangah. “Oh,ya..? Mengapa?  Beliau mau pindah 

kemana?” sahut saya dengan berbisik pula.

“Dia mau jadi Direktur Utama Bank Muamalat. Sekali lagi 

ini rahasia kita, ya...”

Setelah mengangguk, saya tertegun. Pak Permana yang 

masih saja bercakap dengan anak-anak BJA, saya pandangi.  

Rasa haru membalut diri ini.  Saya sebenarnya ingin 
mengkonfirmasi dan memberi selamat. Tapi itu tak saya 
lakukan sebab harus menjaga kerahasiaan. 

Saat wawancara berakhir saya bergegas mendekati Pak 

Permana yang sudah menuju lift. Tangannya saya jabat erat. 
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Hasrat untuk mengkonfirmai sekaligus memberi selamat 
muncul. Tapi perasaan saya pendam atas nama kerahasiaan 

informasi. Lagi pula, masih ada siswa BJA yang menempelnya. 

Kami bertatapan. Saya menjabat tangannya. 

“Eh...terimakasih ya...,” ucapnya. 

Sebelum saya menjawab,  pintu lift sudah terbuka. Ia 

menapak disertai beberapa awak  Permatabank. 

Kami masih sempat saling bertatapan dan melempar 

senyum sebelum pintu lift tertutup. 

Sekembali ke ruangan saya masygul. Betapa tidak?  

Kebersamaan dengan Pak Permana di BJA yang sudah 5 

tahun berakhir begitu saja tanpa ada acara perpisahan dalam 

bentuk yang paling sederhana pun. Bahkan sepotong ucapan  

“Selamat berdinas di tempat baru” juga tak ada terucap, demi 

embargo informasi. 

Selasa depannya, di ruang yang sama di lantai 21 Gedung 

Permatabank. Jl. Sudirman, beberapa siswa mempercakapkan 

Pak Permana yang sudah mengundurkan diri dari Permata 

Bank. Begitu melihat saya datang mereka menanya soal itu. 

“Dia mau jadi Dirut Muamalat, ya?” salah seorang dari 

mereka mencecar.

Saya membenarkan. Saya katakan bahwa saya sudah 

mengetahuinya sejak Jumat silam. 

“Mengapa  nggak cerita waktu itu?”

“Nggak boleh. Informasinya masih diembargo,” jawab 

saya.

Peserta BJA angkatan 2017 beruntung sebab sempat diajar 

oleh sosok yang terbilang suhu perbankan syariah Indonesia. 

Ke-19 siswa yang terdiri dari 16 perempuan ini pun—sama 

dengan kakak kelas mereka yang 4 angkatan—rupanya 
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termasuk yang merasakan ‘sihir’ Pak Permana. Buktinya  

mereka juga tampak enggan berpisah dengannya seusai kelas 

Jumat lalu. 

Seperti halnya Pak Bianto Surojo dan Pak Iwan Nataliputra, 

Pak Permana adalah petinggi Permatabank yang 5 tahun 

berturut-turut menjadi pengajar BJA. Bagi saya pribadi, 

mereka adalah guru yang baik, dalam arti sangat menguasai 

bidangnya, piawai mentransformasikan isi kepalanya, dan 

suka mengajar. Merekalah termasuk kunci  kemulusan 

program BJA yang sudah 5 tahun berjalan.  

Pak Permana menjadi nakhoda Bank  Muamalat sesuai hasil 

RUPS  perusahaan itu pada 20 September 2017. Tentu promosi 
ini merupakan wujud pengakuan khalayak luas terhadap 

kesuhuannya selama ini. Walau merasa kehilangan, kita yang 

menjadi bagian komunitas Banking Journalist Academy perlu 

berbangga juga sebab salah satu pengajar terbaik  kita  telah 

dipercaya menjadi orang nomor satu di bank syariah terbesar 

di Indonesia, Bank Muamalat. 

Selamat berdinas di tempat baru, Pak Permana!  Sukses 

selalu. Terimakasih untuk kerjasama kita selama ini. 

*P. Hasudungan Sirait adalah Kepala Banking Journalist 

Academy (BJA) sejak 2013. 

 

. 
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ADITYA WIDYA PUTRI - Tirto.id
Saat ini bekerja sebagai jurnalis di Tirto.id. Lahir di Semarang, 21 Juni  1991.Lulusan dari UIN 
Syarif Hidayatullah, jurusan Akutansi. Alasan mengikuti Banking Journalist Academy ingin 
menambah pengetahui dalam peliputan di bidang ekonomi.
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TERBELIT JASA PENUTUPAN 
KARTU KREDIT

Jangan sekali-kali menggunakan jasa penutupan kartu kredit jika 

tak mau utangmu bertambah!

“K
ami tawarkan penutupan CC/KTA dengan cara 

dicicil bunga 0%/lunas discount maksimal 50-

70% clear BI checking. Hub : ELA 081293890096. 

(LEGAL).”

Satu pesan singkat mampir di ponsel saya sore itu.Isinya, 

menawarkan jasa penutupan kartu kredit atau Kredit Tanpa 

Agunan (KTA).Sudah beberapa kali tawaran serupa mampir 

dalam bentuk pesan singkat. Tawaran ini barangakali juga 

rasakan oleh nasabah lainnya. Pertanyaannya, apakah jasa 

penutupan kartu kredit ini legal atau hanya tipu-tipu semata? 

Guna menelusuri kebenarannya, saya coba menghubungi 

nomor telepon yang tertera.

Tak butuh waktu lama panggilan saya dijawab oleh suara 

seorang perempuan yang memperkenalkan diri dengan nama 

“Ela”. Persis seperti nama di pesan tersebut. Saya kemudian 

menanyakan perihal mekanisme jasa yang dimaksud.

Ela menjelaskan secara singkat tentang apa-apa yang 

harus saya siapkan jika berniat memakai jasanya. Untuk lebih 

meyakinkan, ia meminta nomor whatsapp saya dan berjanji 

memberikan alamat lengkap kantor jasanya.
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Contoh SMS Jasa Penutupan Kartu Kredit/KTA.

Selang satu jam, sudah ada chat masuk bernomor asing. 

Jelas itu dari Ela dengan detail alamat kantornya. Pesan itu 

tak terbalas, hingga keesokan hari saya mendapat telepon 

dari seorang perempuan bernama Liza. Ternyata, ia berasal 

dari kantor jasa yang sama, bermaksud menanyakan jadwal 

kedatangan saya ke tempat mereka. Saya menjanjikan minggu 

depan, tanpa menyebutkan hari pasti.

Dua hari berselang, tanpa konfirmasi, saya pergi ke alamat 
yang diberikan Ela.Letaknya sekitar 600 meter dari Stasiun 

Tebet, berada di lantai dua Plaza Kaha ruang 203. Tempatnya 

berada di depan jalan besar, di lantai dua gedung, sekitar tujuh 

langkah berbelok ke kiri setelah keluar dari lift. 

Sebelum masuk, saya sudah disambut tulisan di depan 

pintu ruangan yang memperkenalkan namakantor jasa 

tersebut.Kantor Hukum Prima Nyata, Advokat, Konsultan Hukum, 

Litigasi, Non Litigasi.Dengan tambahan logo Perhimpunan 
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Advokat Indonesia (PERADI) di sisi kanannya.

Di ruangan seluas 2,5 x 3 meter yang hanya cukup 

menempatkan satu sofa dan satu meja kecil, saya disambut 

oleh Ela lalu disusul dengan Liza yang menggotong setumpuk 

dokumen di tangan kirinya. Kedua perempuan itu sama-sama 

menggunakan setelan jas dan celana panjang, berkulit langsat, 

dan berpoles gincu merah di bibirnya.Necis.

“Jadi bagaimana, mbak? Kartu apa saja yang mau 

ditutup?” tanya Liza membuka perbincangan.

Saya kemudian bertanya lebih lanjut mengenai prosedur 

dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menutup kartu 

kredit.Ia menjelaskan, jasanya dapat dipakai oleh pengguna 

kartu kredit maupun KTA bermasalah ataupun lancar. 

Terdapat dua solusi yang ditawarkan.Pertama, membuat 

bunga tagihan menjadi 0 persen dan kedua, memberikan 

diskon potongan tagihan mulai dari 30-70 persen.

Klien yang memilih solusi pertama dapat mencicil tagihan 

kartu kredit semampunya.Jadi, semisal besar tagihan mencapai 

Rp 10 juta dan kemampuan membayarnya hanya Rp 200 ribu 
per bulan. Maka, tagihan akan dilunasi dalam waktu 50 bulan 

atau 4 tahun 2 bulan.

“Kita pernah punya klien cuma bisa bayar Rp 100 ribu, 
tenornya sampai 5 tahun. Ya enggak apa-apa, tergantung 

kemampuan nasabah, karena dia juga cuma dagang nasi 

uduk,” kata Liza.

Untuk meyakinkan ucapannya, sekilas ia memperlihatkan 

surat cicilan dan surat lunas milik klien yang dimaksud. Lalu 

ia beralih menjelaskan penawaran kedua dengan iming-iming 

diskon 50 persen. Sebelumnya, saya mengaku tengah memakai 

kartukredit PermataBank dengan total tagihan mencapai Rp 
10 juta.
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Untuk mendapat diskon, pihaknya meminta waktu 6-8 

bulan bernegosiasi dengan pihak bank. Selama masa itu, ia 

menjamin klien tak perlu membayar kewajiban kreditnya, 

termasuk cicilan minimum bulanan. Setelah diskon turun, 

baru dilakukan pembayaran, ini pun masih bisa ditunda 

hingga klien memiliki dana pelunasan.

“Misal tagihannya Rp 10 juta, bayarnya cukup Rp 5 juta 
saja. Kalau enggak ikut program ini, itu cuma bisa bayar limit 

saja,” ujarnya kembali merayu.

Apabila setuju dengan jasa yang ditawarkan, calon klien 

harus terlebih dulu membayar jasa pengacara sebesar 15 

persen dari tagihan.Jika ditotal dengan asumsi utang kredit Rp 
10 juta dan memilih solusi nomor dua. Maka klien dianggap 

hanya membayar uang sejumlah Rp 6,5 juta hingga utangnya 
lunas dengan tenor yang disesuaikan. Benar-benar tawaran 

menggiurkan.

Namun, kejanggalan mulai terlihat ketika Liza meminta 

syarat berupa fotokopi KTP, tagihan bulanan, fisik kartu 
kredit atau KTA, dan mengalihkan alamat serta nomor telepon 

tagihan ke kantor tersebut. Sebagai pegangan menghadapi 

penagihan dari pihak bank, nantinya klien diberi surat kuasa 

piutang dan perjanjian jasa hukum.

Liza mengaku, kantor pengacaranya sudah lima tahun 

mengurus penutupan kartu kredit maupun KTA. Selama itu, 

jumlah penutupan terbesar mencapai nilai Rp 3 miliar dengan 
diskon pembayaran mencapai 50 persen.

Tak mau percaya begitu saja, saya meminta salah contoh 

surat lunas dari bank Permata, surat kuasa, dan perjanjian 

jasa. Kejanggalan kedua terdapat pada surat lunas yang tak 

memiliki cap resmi dan terkesan diketik ala kadarnya.
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Contoh Surat Lunas PermataBank.

Pasal-pasal dalam perjanjian jasa juga kurang memberikan 

perlindungan pada klien. Seperti pada salah satu pasal di bab 

sengketa, yang menyatakan bahwa masalah yang mungkin 

timbul di kemudian hari antara kedua belah pihak hanya 

dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

Liza dan Ela juga langsung melarang ketika saya berniat 

untuk mengambil gambar dokumen-dokumen tersebut.
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“Ini rahasia perusahaan ya, jadi tidak bisa disebarluaskan, 

kecuali nanti ketika kita sudah buat perjanjian,” cegah Liza.

PIHAK KETIGA : MEMBANTU ATAU MENYIKSA?

Trisna (24) bisa dibilang merupakan korban jasa penutupan 

kartu kredit serupa. Saat itu, kira-kira setahun lalu, ia nyaris 

frustasi lantaran tagihan tiga kartu kreditnya sudah hampir 

mencapai limit. 

Masing-masing sebesar Rp 8 juta, sementara, gajinya 
hanya Rp 6 juta per bulan.Trisna anak rantau, yang tentu 
pemasukannya sebagian besar sudah terpotong untuk urusan 

sewa tempat tinggal dan makan. Makanya, selama setahun, 

ia hanya bisa membayar tagihan minimum masing-masing 

kartu.

Saat itulah ia mendapat penawaran dari kantor pengacara 

yang menjanjikan penutupan kartu kredit dengan diskon 40-

70 persen. Tanpa pikir pajang ketiga kartu kredit beserta uang 

muka “tanda jadi” langsung ia barter dengan surat kuasa saat 

bertemu dengan penyedia jasa.

“Waktu itu bayar uang muka Rp  1,5 juta, menyusul 
pelunasan Rp 2,1 juta. Aku kena fee 10 persen, katanya kalau 

utangnya di atas Rp 100 juta fee-nya cuma 10 persen,” ceritanya 

pada Tirto, Senin (28/9/2017).

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. 

Alih-alih melunasi utang dengan bayaran minimum, kartu 

kreditnya tiba-tiba naik limit dan terdapat pemakaian tak 

wajar. Tagihannya jadi tambah bengkak!

Sadar telah tertipu, ia coba menghubungi si penyedia jasa, 

tapi mereka mengelak telah menggunakan kartu kredit tanpa 

sepengetahuan Trisna, kantornya pun telah berubah alamat. 

Apesnya, setelah mengurus sendiri penutupan kartu kredit, 
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Trisna tetap harus membayar tagihan sebagaimana mestinya.

“Aku tertipu penampilan mereka yang terlihat meyakinkan.

Harusnya fee yang dibayar bisa buat tambah pelunasan.Ini 

bukannya lunas, malah nambah tagihan,” keluhnya.

Infografik Tertipu Muslihat Penutupan Kartu Kredit.
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NEGOSIASI PEMBAYARAN

Sejatinya, meminta keringanan dalam proses pelunasan 

kartu kredit dapat dilakukan sendiri. Debitur cukup datang ke 

bank-bank penyedia kartu kredit dan bernegosisasi terhadap 

masalah sulit bayar yang dihadapi. Tak perlu menggunakan 

jasa pengacara ataupun jasa-jasa negosiasi serupa.

Mekanisme secara umum yang dilakukan bank 

dijelaskan oleh Direktur Retail Banking PT Bank Permata 

Tbk, BiantoroSurodjo.PermataBank memberikan kesempatan 

kepada nasabah yang benar-benar sudah tidak bisa membayar 

tagihannya untuk mengajukan permohonan program 

keringanan.Namun, tetap sesuai syarat dan ketentuan yang 

berlaku di PermataBank serta peraturan Bank Indonesia (BI) 

dan OJK.

“Mekanisme pelunasan atau penutupan kartu kredit 

PermataBank dilakukan dengan strategi dan cara-cara 

yang tepat sesuai dengan regulasi untuk meminimalkan 

kerugian,” jelasnya dalam surat jawaban kepada Tirto, Jumat 

(27/10/2017).

Sebelum terjadi masalah gagal bayar, biasanya PermataBank 

akan melakukan beberapa cara untuk mengingatkan nasabah 

yang mengalami keterlambatan pembayaran. Caranya melalui 

media pengiriman SMS atau menghubungi nasabah langsung 

melalui telepon.Kunjungan ke alamat nasabah oleh petugas 

PermataBank juga dimungkinkan untuk mengoptimalkan 

komunikasi.

Tapi, perlu diingat, negosiasi dengan bank tak akan 

menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar tagihan. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) 

Steve Marta, menyatakan pihaknya memang kerap menerima 

pengaduan terkait jasa penutupan kartu kredit/KTA. Namun, 
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ia menegaskan tak ada pihak manapun, termasuk kantor 

pengacara yang dapat menjamin diskon pelunasan dari pihak 

bank

Jamaknya, bank hanya akan memberikan keringanan 

cicilan sesuai kemampuan debitur. Namun, menyoal jenis 

dan jumlah keringanan, bergantung pada kebijakan masing-

masing bank penyedia kredit.Tak ada PBI/POJK yang khusus 

mengatur masalah jumlah dan jenis keringanan dalam 

negosiasi pelunasan kartu kredit.

“Jasa yang seolah menyelesaikan itu hanya memberikan 

kuasa.Utangnya tetap saja tidak lunas,” tegas Steve kepada 

Tirto, Selasa (17/10/2017).

Bank Indonesia melalui Direktur Eksekutif Departemen 

Komunikasi, Tirta Segara juga telah mengingatkan masyarakat 

terhadap modus penipuan janji pelunasan kredit oleh oknum 

tak bertanggungjawab. 

Beberapa modus penipuan yang biasa terjadi adalah 

penawaran dari perusahaan/lembaga yang menjanjikan 

pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank, 

perusahaan pembiayaan, maupun lembaga jasa keuangan 

lainnya.

Ada juga yang menjanjikan pelunasan utang dengan 

jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Surat Berharga 
lainnya.Atau, oknum yang mengakui bahwa utang rakyat 

Indonesia sudah dilunasi melalui pembayaran nontunai 

kepada Bank Indonesia. Agar utangnya dapat dilunasi, 

perusahaan/lembaga tersebut akan meminta korban 

membayarkan sejumlah uang.

“Itu merupakan tindak penipuan untuk keuntungan dan 

kepentingan pribadi.”

Untuk menghindari debitur gagal bayar dan tertipu modus 
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pelunasan utang. Bila perlu pihak penyedia kredit memberi 

edukasi sebelum meloloskan pengajuan kredit nasabahnya. 

Sehingga tak hanya menggaet untung dari bisnis kartu kredit 

semata.
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BELAJAR CERMAT  
MEMAKAI KARTU KREDIT

Bagai koin bermata dua, kartu kredit memudahkan sekaligus 

membuai.

M
enjamurnya jasa tipu-tipu penutupan kartu kredit 

maupun Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah salah 

satu dampak konsumerisme dan ketidakpahaman 

sistem finansial yang diambil.Sisi gelap itu menjadi celah para 
oknum tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan.

Siang hari tanggal 19 September 2017, di lobi PermataBank 

Cyber 2 saya mengobrol dengan ArnitaRosiana.Nita, demikian 
panggilannya, pernah amat ketergantungan memakai 

kartu kredit. Kala hasrat berbelanjanya timbul, ia tak segan 

menggesek, begitu juga ketika harus pergi berlibur dan makan. 

Karena sudah mulai ketergantungan akut, perlu perjuangan 

ekstra baginya untuk melunasi tagihan.

“Bayangin, saya sampai harus pegang uang cuma Rp 50 
ribu sehari.Padahal bawa mobil.”

Nita sadar, meski kariernya menduduki jabatan 

bergengsi, selama ini ia tak bisa menyisihkan pendapatan 

untuk berinvestasi. Gajinya habis membayar tagihan 

yang membengkak karena konsumsi harian. Akhirnya 

ia memutuskan “puasa” selama tiga bulan guna menata 

keuangan.
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Selama tiga bulan, 30 persen gajinya sengaja disisihkan 

untuk membayar tagihan kartu kredit. Dengan cara ”puasa” 

ekstrem itu Nita dapat melunasi tagihan dan mulai memiliki 

kebiasaan menabung dan berinvestasi. Kini, keuangannya 

lebih sehat, Ia bahkan jadi terbiasa mencatat segala pemasukan 

dan pengeluaran bulanan.

“Paling sekarang kalau pakai kartu kredit buat belanja 

besar, semisal furniture. Itu juga langsung bayar lunas 

tagihannya,” katanya.

Nita mungkin merupakan salah satu pengguna kartu 

kredit yang cepat sadar dan bisa selamat dari insiden gagal 

bayar. Tapi, banyak pengguna serupa Nita di luaran sana, 

yang hingga kini bahkan tak memahami mekanisme bunga 

bergulung kartu kredit. Akibatnya, tagihan jadi membengkak 

dan berpotensi gagal bayar.

Berdasar data pengaduan yang diterima Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2016, faktanya 

banyak orang tak bisa mengukur kemampuan membayar 

hutang kartu kredit. Gagal bayar menjadi masalah tertinggi 

yang dikeluhkan konsumen (42,5 persen). Menyusul masalah 

pembobolan (18,75 persen), dan layanan (11,25 persen).

Uniknya, rata-rata permasalahan gagal bayar melanda 

bank-bank daerah. Diduga karena mereka terlampau 

mudah meloloskan aplikasi pengajuan kartu kredit tanpa 

memberikan edukasi pada nasabah.Sebab, setelah diselidiki, 

banyak dari pengguna terlalu asik berbelanja dengan kartu 

kredit dan tak mengerti risiko ketika mendiamkan tagihan. 

Padahal, seharusnya kartu kredit digunakan sebagai alat 

bantu pembayaran, bukan alat berhutang.

“Ini yang jadi celah dan harus diwaspadai karena 

banyak pihak memanfaatkan. Memang ada keluhan minta 
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bantuan ke pengacara tapi tidak selesai,” kata Abdul Baasith, 

Staff Pengaduan dan Hukum YLKI kepada Tirto, Jumat, 

(27/10/2017)

KEUANGAN SEHAT

Sampai taraf mana seseorang sudah harus berwaspada 

dalam penggunaan kartu kredit?Jawabannya adalah ketika 

jumlah tagihan Anda telah melampaui 30 persen penghasilan 

bulanan.

Perencana keuanganLigwinaHananto, merumuskan 

formula yang mengindikasikan keuangan sehat.Pertama, 

persentase penghasilan yang ditabung harus mencapai 10-

30 persen.Sebanyak 30 persen penghasilan cukup untuk 

membayar semua cicilan.Lalu 20-30 persen digunakan untuk 

pengeluaran rutin, dan 20 persen dari penghasilan baru 

dialokasikan untuk bersenang-senang.

“Sebenarnya, punya kartu kredit atau KTA itu tidak 

masalah.Isunya adalah ‘punya uang untuk bayar, tidak?’,” 

ujar Wina kepada Tirto, Kamis (19/10/2017).

Masalahnya, beberapa orang yang sudah mengerti 

mekanisme dan sistematika kartu kredit tetap saja 

menggunakannya secara berlebih.Wina bercerita, pernah ia 

mendapati klien yang memiliki sebelas kartu kredit dengan 

total tagihan Rp 75 juta. Namun gajinya hanya mencapai Rp 
5 juta per bulan. Jumlah tersebut jelas kurang, bahkan hanya 

untuk membayar tagihan minimumnya saja mencapai Rp 7,5 
juta.

“Sampai sekarang kita nggaknemu jalan keluarnya.Itu 

masalah psikologi sih, berhalusinasi punya uang, padahal 

tidak.”

Untuk kasus-kasus semacam itu, biasanya Winaakan 
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memberikan “terapi” khusus seperti yang pernah dijalani Nita. 

Yakni membiarkan “pasiennya” merasakan hidup dengan 

uang Rp 50 ribu per hari dan menggunting kartu-kartu kredit 
mereka.Rata-rata, pasiennya membutuhkan waktu sekitar tiga 
bulan untuk kembali menyehatkan keuangannya.

Agar tak terjebak pada zona merah, Wina menyarankan, 

seorang maksimal memiliki hanya dua karti kredit.Itu pun 

dengan catatan, langsung membayar lunas setiap tagihan 

bulanan. Saking perlunya diwaspadai, ia menganalogikan 

tagihan kartu kredit seperti kanker. Sangat mungkin 

disembuhkan saat berada di stadium awal.Tapiakan 

bertambah berat dan mengancam hidup ketika dibiarkan 

berkepanjangan.

SALAH KAPRAH ASURANSI KARTU KREDIT

Keengganan membayar tagihan kartu kredit salah satunya 

juga akibat anggapan adanya asuransi kartu kredit. Bahwa 

pihak bank tak akan pernah merugi meskipun nasabahnya tak 

membayar tagihan. Sebab, sebelum diberikan pada nasabah, 

kartu kredit sudah terlebih dulu diasuransikan. Sehingga bank 

dapat menutupi kerugiannya dengan mencairkan asuransi 

ketika terjadi gagal bayar.

Faktanya, fasilitas kartu kredit bagi nasabah tidaklah 

ditanggung asuransi. Sehingga bank tetap akan mengalami 

kerugian dan menutupnya dengan dana mandiri apabila 

terjadi kredit macet. Apalagi, kartu kredit merupakan jenis 

personal kredit yang memiliki risiko tinggi sehingga memiliki 

bunga pengembalian yang tinggi pula.

Hanya sebagian kecil asuransi pada kartu kredit 

diberlakukan, itupun dengan risiko kejadian tak terduga.

Misalnya, nasabah mengalami cacat atau meninggal.
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Pemberlakuannya juga melewati penawaran terlebih dulu 

pada nasabah. Sehingga nantinya, nasabah akan ditarik iuran 

lebih sebagai dana asuransi kartu kredit.

“Tidak ada asuransi yang bisa kover kartu bad debt,” tegas 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) 

Steve Marta kepada Tirto, Selasa (17/10/2017).

Nilai Transaksi Kartu Kredit

Layaknya logam bermata dua, kartu kredit dapat 

mempermudah sekaligus membuai penggunanya.Apalagi, 

mereka dimanjakan oleh beragam diskon belanja dan janji-

janji bunga rendah, maupun iuran ringan, bahkan bebas iuran.

Tak pelak, kartu kredit tetap mempunyai pasar tersendiri, 

bisnisnya pun terus saja menggeliat.

Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi transaksi kartu 

kredit pada periode Januari hingga September 2017 sebesar Rp 
219.966 triliun. Nilai tersebut meningkat 6,06 persen dibanding 

periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 207.401 triliun

“Potensi itu masih terbuka dan belum maksimal.Tapi 

memang sektor yang bagus,” lanjut Steve.



36  |  LITERASI KEUANGAN

Apalagi, saat ini pemerintah tengah memaksimalkan 

pembayaran menggunakan transaksi elektronik.Sehingga 

melakukan transaksi elektronik menjadi agenda semua 

kalangan.Tren bergeser, dari semula untuk “gaya” jadi 

kebutuhan.Ia juga membeberkan bahwa kerugian akibat kasus 

gagal bayar terbilang masih sedikit, hanya mencapai ratusan 

klaim.

Sebagai gambaran bisnis kartu kredit pada salah satu 

bank, Tirto mewawancarai BiantoSurodjo, Direktur Retail 
Banking PermataBank, Jumat (27/10/2017).Ia mengatakan 

kecenderungan transaksi kartu kredit PermataBank memang 

fluktuatif bergantung kondisi ekonomi. 

Tapi, saat ini, jumlah transaksi per tahunnya bisa mencapai 

Rp 7 triliun dengan profitabilitas yang positif.Dalam setahun, 
PermataBank mencetak lebih dari 100 ribu kartu kredit baru 

dengan total kartu saat ini mendekati 500 ribu.

“Secara keseluruhan kualitas kredit cukup bagus dimana 

sebagian besar nasabah kartu kredit berstatus lancar dan 

sangat sedikit nasabah berkategori tidak lancar yang tercermin 

dari gross NPL di bawah 3%,” paparnya.

Dengan tingkat NPL yang relatif rendah, besarnya 

kerugian juga relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan 

yang diterima.Apalagi, sejauh ini PermataBank cukup ketat 

dalam meloloskan aplikasi kartu kredit calon nasabahnya.

Mereka wajib mengisi aplikasi kartu kredit secara lengkap 

dan benar, serta wajib melampirkan dokumen-dokumen 

seperti Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Penghasilan/Slip 

Gaji.PermataBankakan memproses pengajuan aplikasi melalui 

proses verifkasi dan analisa kredit sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku di PermataBank dan ketentuan Bank Indonesia.

“Kami juga selalu memberikan informasi kepada setiap 
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pemegang kartu kredit untuk menggunakan secara bijak 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.”

Nah, bagi Anda yang sudah, atau berniat memiliki 

kartu kredit.Pastikan membekali diri dengan seluk-beluk 

transaksi elektronik ini agar tak terjebak buai kemudahan 

penggunaannya. Salah-salah, kartu kredit malah membikin 

Anda jadi bangkrut!
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BANK JADI PUSING

ATM BCA yang rusak di salah satu gerai Indomaret, Pondok Kacang, Tangerang 

Selatan, Banten, Minggu (29/10/2017). [Suara.com/AdhityaHimawan]

R
atihDewanti Putri, (31) berdiri mematung di pusat 

mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank 

Central Asia (BCA) Tbk di Mal Kota Kasablanka, 

Jakarta.Matanya berkerut saat melihatantrean pengunjung di 

mesin ATM BCA tampak begitu panjang.

Sesekali ia melirik arloji yang melingkar di pergelangan 

tangan kirinya. Sudah hampir tiga jam dirinya mengantre 

untuk bisa mengakses mesin ATM BCA untuk bertransaksi. 
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Hari itu, Sabtu (26/8/2017), Ratih merasa heran mendapati 
begitu sulit mencari ATM BCA yang tetap online. Ia yang 

biasanya dengan mudah mendapati ATM BCA di sejumlah 

gerai Indomaret, Alfamidi, dan Alfamart di jalan raya 

Kebayoran Lama, Jakarta Barat, kali ini mengalami kesulitan. 

Begitu banyak ATM yang telah ia datangi ternyata mengalami 

gangguan jaringan.

“Kebetulan saya ada keperluan ke mal Kokas. Sekalian 

saya coba di ATM BCA sini. Ternyata bisa, cuma antreannya 

panjang sekali” katah Ratih menceritakan pengalamannya 
pada Suara.com, di Jakarta, Minggu (15/10/2017).

Ratih merasa pusing tujuh keliling. Sebelum mengunjungi 
mal Kokas pada Sabtu sore, dirinya sempat mengunjungi 

bibinya yang tinggal di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, 

Banten.Ternyata di daerah itu juga banyak sekali ATM yang 

juga mengalami jaringan padam alias offline.

Akibatnya ia mengalami kesulitan saat hendak membayar 

cicilan kredit sepeda motor Honda Beat miliknya yang belum 

genap setahun. Ia juga kesulitan saat hendak membeli pulsa 

listrik di rumah kontrakannya di kelurahan Sukabumi Utara, 

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Utara. 

“Paling susah adalah tak bisa tarik tunai untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Sementara saya cuma pakai rekening 

BCA untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Lain lagi dengan Ardi Nuswantoro, seorang wiraswasta 

yang sehari-harinya tinggal di Apartemen Kalibata City, di 

kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.Saat akhir Agustus, Ardi 

terpaksa menggunakan ATM bersama di Kalibata City.

“Terpaksa kena biaya lebih, sekitar Rp6.000 sekali 
transaksi,” katanya kepada Suara.com, di Jakarta, Minggu 

(15/10/2017).
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Semula dirinya sempat mendatangi gerai ATM BCA 

di Kalibata City.Ia terkejut saat mendapati 10 mesin ATM 

yang ada disitu semuanya offline. Untungnya pada saat akhir 

Agustus lalu, dirinya tidak sedang membutuhkan melakukan 

transaksi dengan intensitas yang tinggi. 

Ratih dan Ardi adalah dua nasabah BCA yang mengalami 
kesulitan bertransaksi di mesin ATM BCA karena begitu 

banyak yang offline.Ribuan ATM perbankan di Indonesia 
mengalami gangguan lebih dari seminggu sejak Jumat 

(25/10/2017).

Kondisi ini tak hanya menimpa BCA, melainkan juga 

bank-bank besar seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara 

Indonesia (BNI) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
Tercatat ada sebanyak 8.800 ATM bank besar yang mengalami 

dampak gangguan, karena kerusakan satelit.

Namun gangguan terparah memang menimpa 

BCA,dimana sebanyak 5.000 ATM dan 100 kantor kas 

mengalami offline. 

Bank Mandiri juga mengalami gangguan meski tak sebesar 

BCA.Mesin ATM Mandiri yang terdampak sebanyak 2.000 

ATM dari total 17.695 ATM di seluruh Indonesia.

“Sebetulnya bisa dibilang hampir tidak ada dampaknya 

bagi bisnis kami. Karena yang terdampak cuma 13 persen dari 

total ATM kami,” kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, 

RohanHafas, pada Suara.com, di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya, 13 persen ATM Bank Mandiri yang 

terdampakakibat anomali satelit Telkom 1 umumnya berada 

di daerah terpencil.Selain itu, kebijakan Bank Mandiri dalam 

membangun jaringan infrastruktur teknologi informasi 

untuk setiap wilayah tidak menggunakan hanya satu saluran 

tertentu. Bank Mandiri selalu menggunakan kombinasi fiber 
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optik, GSM, satelit lain, dan jaringan Telkom.

“Ada pepatah, kita jangan menaruh telur dalam satu 

keranjang. Jadi tidak ada daerah yang seluruh ATM Mandiri 

mati total. Contohnya, waktu terjadi gangguan satelit Telkom 

1, saat itu saya ada di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara 

Barat. Hanya ada 5 ATM Mandiri di sana, tiga mati, dua masih 

nyala. Jadi customer hanya harus sedikit berjalan lebih jauh,” 

tutupnya.

Sementara BNI juga mencatat jumlah gangguan ATM 

sebanyak 1.500 dari total ATM sebanyak 16.000 ATM di 

seluruh Indonesia. 

ATM BRI di Ciledug, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (29/10/2017). [Suara.com/

AdhityaHimawan]

Adapun BRI merupakan bank besar yang paling kecil 
terkena dampak anomali satelit Telkom 1. Saat ituhanya 300 

ATM terganggu dari total 20.000 ATM BRI yang tersebar 
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di seluruh pelosok Indonesia. Ini karena ATM milik bank 

berkode BBRI itu sebagian besar jaringannya sudah migrasi 
menggunakan satelit sendiri, yaitu BRISat.

“Kalau saya sih tidak mengalami peristiwa ATM down 

sewaktu datang ke mesin ATM akhir Agustus lalu. Di 

Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, waktu itu saya 

lancar-lancar saja,” kata Purwana, salah satu karyawan klinik 

Al-Hanif di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, padaSuara.

com, Senin (16/10/2017).

Purwana mengakui dirinya terlambat tahu bahwa pada 

waktu ada ribuan ATM milik bank-bank besar yang mengalami 

gangguan. Namun karena ia tak tahu ada peristiwa anomali 

Satelit Telkom 1 yang terjadi pada akhir Agustus lalu, ia 

merasa biasa saja. Tidak lega ataupun cemas.

“Sebetulnya sih kalau sebelum-sebelumnya, ATM BRI 
memang kadang sering down. Kalau itu terjadi, saya sih ya 

balik ke rumah aja lagi. Tapi seingat saya sepanjang Agustus 

lalu, waktu itu saya datang ke ATM BRI untuk tarik tunai 
lancar-lancar saja,” ujarnya.

ANOMALI SATELIT 

PT Telkom telah mengakui ada masalah dengan 

satelit Telkom 1 sejak Jumat sore (25/8/2017) yang berpengaruh 

ke layanan ATM perbankan yang dipakai konsumen.

Akibatnya, 11.574 site jaringan mengalami gangguan.Site 

jaringan itu terdiri dari 11.574 site jaringan anjungan tunai 

mandiri (ATM) dan 3.445 site jaringan non-ATM.

Gangguan mulai terjadi pada Jumat (25/08) sekitar pukul 

16.51 WIB. Saat itu, terjadi anomalipada satelit Telkom 1 yang 

berakibat pada pergeseran pointing antena satelit Telkom 1 

sehingga layanan transponder satelit Telkom 1 terganggu.
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Guna mengantisipasi masalah, Direktur Utama PT 

Telkom Indonesia, Alex Sinagaturun tangan dan memimpin 

proses migrasi pelanggan pascagangguan yang dialami Satelit 

Telkom 1 akibat anomali pada satelit tersebut.

Selain memindahkan layanan ke Satelit Telkom 2 dan 

Telkom 3S, Telkom juga memanfaatkan satelit lain di luar 

Telkom, termasuk satelit asing milik China dan Hong Kong. 

Ribuan teknisi Telkom diterjunkan ke lapangan untuk 
melakukan repointing atau pencarian jaringan.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN), Thomas Djamaludin,memberikan penjelasan kaitan 

anomali Satelit Telkom 1 yang berakibat padamnya jaringan 

ribuan ATM perbankan. 

Menurutnya, Satelit Telkom 1 ditempatkan di ruang 

angkasa dengan garis bujur 108 derajat. Satelit ini memang 

diatur untuk mengarah ke wilayah Indonesia. Pada saat terjadi 

anomali, ada gangguan pada sistem probolsinya.

“Akibatnya sikap Satelit Telkom 1 berubah yang 

mengakibatkan antena yang mengarah ke antena penerima 

data satelit atau Very Small Aperture Terminal (VSAT), 

dalam hal ini milik para pengguna dari industri perbankan 

mengalami perubahan arah,” kataThomas kepada Suara.com, 

di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Karena arahnya berubah, maka komunikasi dari pusat 

data bank atau server kepada jaringan ATM miliknya tak bisa 

dilakukan.

“Inilah yang terjadi pada waktu itu, yang berakibat banyak 

ATM bank pengguna Telkom 1 tak berfungsi,” jelasnya.

Thomas menyarankan apabila BRI sudah melakukan 
semua migrasi jaringan miliknya ke BRISat, tetap perlu ada 
mekanisme cadangan yang memungkinkan BRI menggunakan 
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saluran lain saat terjadi gangguan pada BRISat. “Jadi upaya ini 
tetap harus ada,” tutupnya.

Karya telah terbit di Suara.com, 15 November 2017
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SATELIT BRISAT, LEBIH 
EFISIEN ATAU LEBIH BOROS?

Miniatur satelit BRISat milik BRI. [Suara.com/AdhityaHimawan]

S
ejarah baru dalam dunia perbankan tanah air, bahkan 

dunia, muncul pada Minggu (19/10/2016). Pada hari itu, 

pukul 04:39 WIB, satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk (BRI) bernama BRISat, meluncur ke udara dengan roket 
Ariane 5 buatan Arianespace, Prancis.

Satelit bernama BRISat tersebut merupakan satu-satunya 
di dunia yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan 
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yang bergerak di sektor perbankan.

BRISat itu dibawa ke orbit dengan menggunakan roket 
peluncur Ariane 5 dari Bandar Antariksa Guyana di Kourou. 

Saat diluncurkan, cuaca di Kourou tampak cerah.BRISatkini 
mengorbit di atas pulau Papua, Indonesia. Orbit tujuannya 

adalah Geostationary dengan titik koordinat 150,5 derajat 

Lintang Timur.

Mengutip laporan keuangan BRI kuartal III/2017 yang 
dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, disebutkan 

bahwa BRIsat telah mencapai orbit yang dituju dan telah 
dilakukan pengujian (in orbit test). 

Terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 telah dilakukan 

“BRIsat operational handover” dari SSL (sebagai manufaktur 
satelit BRIsat). Hingga tanggal 31 Desember 2016 dilakukan 
Final Acceptance untuk perangkat ground (gRCS) untuk 
memastikan perangkat-perangkat tersebut dapat digunakan 

secara optimal oleh BRI. 

Sesuai dengan kontrak, performa satelit akan terus 

dimonitor oleh SSL dan BRI sampai milestone terakhir 
(satellite performance) diselesaikan pada pertengahan tahun 

2017. Persentase jumlah tercatat satelit dalam pengembangan 

terhadap nilai kontrak adalah sebesar ±96%.

Satelit BRIsatdiproduksi oleh Space Systems/Loral 
(SSL), sebuah perusahaan pembuatan satelit komersial asal 

Amerika Serikat. Sementara peluncuran BRIsatdifasilitasi oleh 
Arianespace, perusahaan peluncur satelit asal Eropa yang 

telah beroperasi sejak 1980.

Dari sisi keamanan informasi, SSL selaku perusahan 

yang memproduksi telah menjanjikan bahwa tidak akan ada 

peralatan penyadapan di dalam BRISat. Sementara BRISat 
merupakan satelit kelima yang diluncurkan oleh Arianespace 
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bagi operator satelit Indonesia.

Usai menemukan orbitnya, SSL telah menyerahkan secara 

resmi satelit itu ke BRI untuk dioperasikan langsung oleh 53 
teknisi BRI. Ke-53 teknisi itu sebelumnya sudah dilatih oleh 
SSL.

Peluncuran satelit BRISat tidaklah mulus. Peluncuran satelit 
milik BRI tersebut sempat mengalami penundaan sampai tiga 
kali. AwalnyaBRIsat direncanakan akan diluncurkan pada 9 
Juni 2016, tetapi juga ditunda karena perusahaan antariksa 

Arianespace menemukan adanya gangguan pada konektor 

fluida kriogenik, bahan bakar pada roket.

Miniatur Roket Ariane 5 yang meluncurkan satelit BRISat. [Suara.com/

AdhityaHimawan]

Akhirnya peluncuran ditunda selama 8 hari menjadi 

tanggal 17 Juni 2016 waktu Jakarta. Tetapi, peluncuran 

lagi-lagi ditunda karena Arianespace kembali mendeteksi 

adanya gangguan sistem elektrik umbilikal pada roket yang 

menghubungkan tempat satelit EchoStar XVIII dengan pusat 

pengendali peluncuran roket.
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Selanjutnya BRISatdijadwalkan diluncurkan pada Sabtu, 
(18/10/2016). Sayangnya wilayah Kourou dilanda tekanan 

angin yang begitu besar.Akibatnya satelit BRISat mengalami 
penundaan untuk ketiga kalinya.

“BRI bukan cuma bank. Kita juga perusahaan yang 
membutuhkan teknologi, terutama dalam hal telekomunikasi 

yang bagus. Terutama untuk memperkuat layanan kita hingga 

pelosok-pelosok Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan 

infrastruktur untuk menopang hal itu melalui kepemilikan 

satelit sendiri menjadi hal yang penting bagi BRI,” kata 
Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi, Indra Utoyo, 

menjelaskan alasan pembelian BRISat, kepada Suara.com, di 

kantor pusat BRI, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya, ada tiga manfaat BRI memiliki BRISat. 
Pertama, BRI memiliki ketersediaan kapasitas bandwidth 
untuk melayani kebutuhan bisnis perbankan dalam jangka 

panjang.Kedua, BRI memiliki fleksibilitas waktu kapanpun 
dan dimanapun untuk mengatur infrastruktur teknologi 

informasinya dibanding masih menyewa satelit perusahaan 

lain. 

“Ketiga, lebih memuaskan harapan customer.Dengan satelit 

sendiri, BRI bisa menyediakan bandwidth yang dibutuhkan 

kantor-kantor cabang sesuai kebutuhan.Demikian kami bisa 

memberikan layanan yang cepat kepada nasabah,” tuturnya.

LEBIH HEMAT

Keputusan BRI membeli satelit sendiri memang cukup 
mengejutkan.Maklum saja, belum pernah ada sejarahnya bank 

membeli, memiliki, dan mengoperasikan satelit sendiri. Tak 

hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekalipun tidak 

ada bank yang memiliki satelit sendiri.
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Gedung Primary Satellite Control Facility BRI di Ragunan, Jakarta Selatan. 

[Suara.com/AdhityaHimawan]

BRI membeli satelit BRISat dengan merogoh kocek senilai 
220 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,5 triliun jika 
menggunakan kurs rupiah pada saat itu.

“Biaya ini untuk 45 transponder, tinggal dibagi 220 juta 

dolar AS dibagi 45, sekitar 4 juta dolar AS. Itu dibagi lagi 

dalam berapa tahun. Itu jauh lebih efisien dibanding kita sewa 
350 ribu dolar AS per transponder,” ujar Indra.

Sebelumnya, bank BUMN tersebut harus menyewa 

transponder satelit dari beberapa perusahaan komunikasi di 

Indonesia. Setiaptahun, BRI mengeluarkan biaya sekitar Rp500 
miliar untuk biaya sewa transponder satelit.  

Terkait biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk 

penyediaan SDM, Indra menegaskan tak semuanya ditangani 

sendiri oleh BRI. Walaupun BRISat menjadi milik BRI, namun 
untuk operasional dan pemeliharaan tetap menggandeng 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  51

ADHITYA HIMAWAN

partner seperti PT Telkom dan PT Mitra Saruta Indonesia.

“Jadi operasional di lapangan, tetap berpartner. Yang kita 

tangani sendiri kan yang di hub (Pusat,red). Yang di Ragunan, 
pusat kontrol kita itu kanhub. Yang operasional di lapangan 

tetap kita berpartner dengan perusahaan yang memang ahli di 

bidangnya,” tutupnya.

Penjelasan Indra diperkuat oleh MeiditomoSutyarjoko, 

Kepala Divisi Satelit dan Operasional BRI. Dalam wawancara 
khusus dengan Suara.com di gedung Primary Satellite Control 

(PSFC) BRI, di Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2017), 
Meiditomo membeberkan lebih detail mengenai BRISat.

“Hampir semua aspek jaringan BRI diperkuat, mulai dari 
kantor pusat, kantor cabang, ATM, Teras Mobile, Teras Kapal, 

Mobile Banking, dan lain -lain. Satelit ini kan seperti ibarat 

jalan raya,” katanya.

Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo. [

Suara.com/AdhityaHimawan]
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Menurutnya, memiliki satelit sendiri memiliki cost effective 

yang jauh lebih besar. Apalagi menurut studi Kemenkominfo, 

suplai transponder mencapai 130 per tahun, lebih sedikit dari 

besaran tingkat permintaan. Ini membuat harga transponder 

menjadi lebih mahal. 

Ditambah lagi BRI butuh banyak transponder karena 
memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh pelosok 

Indonesia. BRI juga memiliki ratusan aplikasi untuk kebutuhan 
bisnis perbankan miliknya. Apabila kebutuhan transponder 

ini dipenuhi dengan menyewa satelit dari perusahaan lain, 

maka biaya yang harus dikeluarkan menjadi tinggi.

Direktur Digital Banking & Technology Bank Mandiri, Rico UsthaviaFrans. 

[Suara.com/AdhityaHimawan]

“Jadi kami lakukan studi kelayakan, diputuskan bahwa 

kalau memiliki satelit sendiri jauh lebih murah. Sekarang kita 

rasakan, sekitar 40 persen biaya jaringan komunikasi sudah 
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turun. Dulu kita keluarkan Rp500 miliar setiap tahun saat 
sewa satelit. Sekarang kira-kira separuhnya. Kita menghemat 

banyak. Dananya bisa kita simpan untuk ekspansi lain,” 

jelasnya.

Kini BRI mampu meningkatkan kapasitas jaringan 
komunikasi hingga empat kali lipat. Kecepatan akses data dari 

unit-unit dan kantor cabang lebih cepat. “Itu semua dicapai 

dengan cost yang jauh menurun,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Digital Banking & Technology 

Bank Mandiri, Rico UsthaviaFransbelum sepenuhnya yakin 
jika membeli satelit sendiri lebih murah dan efisien bagi 
industri perbankan. 

“Ya belum tentu juga.Kan kita belum tahu pasti. Kalau 

untuk urusan kayak gitu[mana yang lebih murah beli atau 

sewa satelit,red], kita serahkan saja kepada ahlinya. Mereka 

kan yang lebih tahu soal investasinya,” kata Rico kepada 
Suara.com di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Rico menegaskan Bank Mandiri juga belum berpikir untuk 
mengikuti jejak BRI membeli dan memiliki satelit sendiri. 
Menurutnya, Bank Mandiri tak memiliki kemampuan dalam 

pengelolaan satelit. 

“Ini bukan soal menguntungkan atau tidak. Kita lebih baik 

fokus ke core business kita sebagai industri perbankan. Sebagai 

bank, masih banyak hal lain yang bisa kita kembangkan,” 

ujarnya.

Rico menjelaskan bahwa Bank Mandiri kini menyewa 
tujuh satelit yang berbeda. Sayangnya ia mengaku belum 

mengecek datanya secara lengkap. Termasuk besaran dana 

yang dialokasikan Bank Mandiri setiap tahun untuk menyewa 

tujuh satelit. “Saya lagi nggak bawa datanya,” tutupnya.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, RohanHafas, 
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membenarkan bahwa Bank Mandiri tidak akan membeli satelit. 

Alasannya, jika hal ini dilakukan maka jaringan teknologi 

informasi BRI akan terkumpul dalam satu saluran. Sementara 
kebijakan Bank Mandiri adalah memiliki kombinasi saluran 

untuk jaringan teknologi informasi mereka. “Nanti semua 

telur dalam satu keranjang. Lebih baik ada banyak saluran 

supaya lebih aman,” tutupnya.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN), Thomas Djamaludin, mengatakan bahwa dalam 

kasus BRI, pilihan membeli satelit memang lebih murah dan 
efisien. Setiap tahun, BRI harus mengalokasikan dana Rp500 
miliar untuk menyewa transponder dari satelit perusahaan 

lain. 

Ketika BRI memilih membeli BRISat, hanya mengeluarkan 
dan Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun. Padahal umur BRISat 
bisa 15 tahun, bahkan sampai 18 tahun. 

“Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membeli satelit 

sama dengan biaya lima atau enam tahun menyewa satelit. 

Memang ada biaya operasional yang tetap harus dikeluarkan 

BRI walau sudah mempunyai satelit sendiri. Tapi saya kira 
tetap biayanya jauh lebih murah daripada menyewa terus - 

menerus,” jelasnya.

Karya telah terbit di Suara.com, 15 November 2017
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KEHIDUPAN  
DI BALIK RUANG KENDALI 
SATELIT BRI

    

Ruang Network Operation Center BRI di Ragunan, Jakarta Selatan. 

[Suara.com/AdhityaHimawan

H
awa dingin yang muncul dari hembusan angin 

AC cukup menusuk kulit di lantai ke-2 Gedung 

Primary Satelite Control (PSFC) milik PT Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, di kawasan Ragunan, Jakarta 
Selatan. Namun dinginnya suhu ruangan seolah tak mengusik 

sekitar enam atau tujuh orang yang sedang memelototi layar 
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komputer dengan serius.

Salah seorang diantaranya, pria muda berkemeja biru 

muda tampak memanggil rekannya, wanita muda berhijab. 

Wanita tersebut menggeser kursinya yang beroda mendekati 

rekannya. Mereka terlihat berdiskusi dengan santai.

Sejumlah layar komputer terus menampilkan angka-

angka yang selalu berubah. Sebagian menampilkan grafik juga 
kadang menunjukkan tren naik atau turun. Semua kesibukan 

tersebut tersaji di hadapan Suara.com yang menyaksikan 

dengan saksama dari balik dinding kaca.

Hari itu, Senin (23/10/2017), Suara.com cukup beruntung 

diberikan kesempatan menyaksikan aktivitas di ruang kontrol, 

satelit milik BRI, yaitu BRISat.

“Aktivitas di ruang ini harus terus berjalan selama 24 jam 

nonstop, tujuh hari dalam seminggu. Walau akhir pekan atau 

tanggal merah, jam berapapun pasti ada yang giliran bertugas,” 

kata NugrohoPancayogo, Kepala Bagian Operasional Wide 

Area Network Divisi Satelite BRI, yang mendampingi Suara.

com.

Sayangnya, Suara.com hanya diperbolehkan menyaksikan 

kesibukan dari balik dinding kaca. Ruang kontrol itu sendiri 
tak terlalu besar, hampir sama dengan ukuran ruangan 

yang biasa dipergunakan untuk kuliah di gedung-gedung 

perguruan tinggi.

Menurutnya, seiring perkembangan zaman, proses 

kontrol terhadap pergerakan satelit tak lagi begitu banyak 

membutuhkan perangkat keras seperti pada zaman dulu. 

“Cuma pergerakan satelit yang kami pantau dari ruangan 

ini yang bentuknya berupa angka-angka. Jadi bukan tampilan 

dalam artian visual yang seperti orang awam kira. Kami harus 

memastikan pergerakan angka-angka itu tidak melampaui 
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batas yang sudah ditentukan dalam perhitungan kami supaya 

pergerakan satelit BRISat tetap terarah,”ujarnya.

Gedung Primary Satellite Control Facility BRI di Ragunan, Jakarta Selatan. 

[Suara.com/AdhityaHimawan]

Keberadaan gedung PSFC BRI memang tak terlalu terlihat 
dari pinggir jalan raya Ragunan. Gedung ini berada di bagian 
belakang dari komplek gedung Corporate University BRI. 
Gedung PSFC ini tak terlalu besar dan tinggi. Namun ada 5 

antena parabola cukup besar bertuliskan BRIsat menghiasi 
atap gedung tersebut.

Usai menghadiri touring di ruang kontrol satelit BRISat, 
Suara.com diajak mengunjungi gedung Teknologi Informasi 

BRI yang terletak di lokasi paling belakang. Gedung ini lebih 
tinggi dan lebih besar dari gedung PSFC BRI.

Dalam gedung Teknologi Informasi BRI, ternyata terdapat 
ruangan Network Operation Center  (NOC) yang terletak di 
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lantai tiga. Dari tempat itu pusat kendali pengaturan sinyal 

yang diterima dari BRISat dipastikan bisa diterima dengan 
baik oleh seluruh jaringan layanan BRI, mulai dari kantor 
pusat, kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, Teras 

BRI Mobile, Teras BRI Kapal, anjungan tunai mandiri, sampai 
layanan laku pandai BRI alias Brillink.

Gedung Teknologi Informasi BRI di Ragunan, Jakarta Selatan. 

[Suara.com/AdhityaHimawan]

“Jadi kalau di ruangan tadi kan pusat pengaturan satelitnya. 

Nah di ruangan yang ini, inilah pusat pengendalian layanan BRI 
yang menerima sinyal dari satelit BRISat,” jelas Yogo.

Untunglah di ruangan NOC ini, Suara.com diperbolehkan 

masuk ke dalam ruangan. Berbeda dengan ruang kontrol 

BRISat tadi, ruangan ini jauh lebih besar dengan ratusan 
personal computer (PC). Namun tak semua PC terisi orang, 

cukup banyak juga, mencapai separuh yang kosong.
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Sama seperti ruangan pusat kontrol BRISat, sistem kerja 
dalam ruangan NOC ini juga beroperasi 24 jam serta tujuh 

hari dalam seminggu. Selalu ada giliran bertugas pada jam 

berapapun. 

“Cuma yang giliran siang memang paling banyak yang 

bertugas. Karena memang pada jam-jam begini inilah layanan 

transaksi BRI sedang sibuk,” tambahnya.

Walaupun diperbolehkan masuk, Suara.com tak 

diperkenankan mengambil gambar berbagai objek benda 

yang ada di dalam dari dekat. Suara.com hanya diperbolehkan 

mengambil gambar dari balik dinding kaca ruangan NOC.

Ruang Network Operation Center BRI di Ragunan, Jakarta Selatan. 

[Suara.com/AdhityaHimawan]

Yogo menjelaskan bahwa keamanan dan kerahasiaan 

ruangan pusat kontrol satelit BRI maupun ruangan NOC 
memang menjadi prioritas penting dan sensitif. Bahkan ia 
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mengakui bahwa tidak banyak karyawan BRI sendiri sekalipun 
yang diperbolehkankeluar masuk begitu saja. Hanya pegawai-

pegawai yang memang bertugas di unit bersangkutan yang 

diberikan akses penuh.

“Karena segala informasi yang terkait satelit ini memang 

sensitif,” jelasnya.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Kepala Divisi Satelit dan Operasional BRI Mediatomo 
Sutyarjoko, membeberkan sejumlah rencana pengembangan 

BRI setelah memiliki BRISat. Menurutnya, keberadaan BRISat 
sangat terasa manfaat saat kini BRI tengah memaksimalkan 
layanan perbankan tanpa kantor alias Laku Pandai ke berbagai 

pelosok Indonesia.

Saat ini banyak wilayah pelosok Indonesia bahkan belum 

dimasuki jaringan telepon seluler, termasuk dari Telkomsel. 

Dengan adanya BRISat, BRI bisa memasang wifi di daerah 
terpencil dan bisa dipergunakan oleh agen Brillink.

Dulu, BRI terkendala harus menunggu rencana provider 
bersangkutan untuk membangun tower di wilayah tersebut 

agar bisa dimasuki sinyal seluler.

“Sebetulnya dengan sewa satelit bisa, tapi biayanya 

jadi mahal. Sekarang BRI bisa kembangkan ini dengan lebih 
maksimal karena biayanya sudah turun jauh,” katanya dalam 

wawancara khusus dengan Suara.com, Senin (23/10/2017).

Meiditomomemberi contoh BRI telah membangun jaringan 
Brillink di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Jika menunggu ada 

provider membangun menara BTS di pulau tersebut, pasti 

akan sulit dan lama. Sebab provider enggan membangun 

menara BTS di pulau kawasan pinggiran Indonesia tersebut 

karena dianggap tak menguntungkan secara bisnis. 
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Kepala Divisi Satelit dan Operasional BRI, Meiditomo Sutyarjoko. 

[Suara.com/AdhityaHimawan]

“Nah sekarang dengan VSAT yang kita taruh disitu, 

jaringan layanan kita sudah masuk disitu. Kita juga udah 

taruh juga di Aceh dan Papua. Sejak BRISat meluncur, kita 
sudah menaruk 12 ribu VSAT di seluruh Indonesia,” ujarnya.

VSAT atau kepanjangannya adalah Very Small Aperture 

Terminal merupakan  stasiun penerima sinyal dari satelit de-

ngan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter 

kurang dari tiga meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk 

menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi seb-

agai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas 

bumi.

VSAT adalah bentuk kemajuan dalam tren untuk mereduksi 

ukuran gorund segment (stasiun bumi) pada komunikasi satelit. 

VSAT terletak di akhir jalur komunikasi satelit dimana VSAT 
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ini menawarkan berbagai macam layanan komunikasi.

VSAT merupakan stasiun kecil berdiameter tak lebih dari 

2 x 4 meter.Dengan ukuran antena yang bisa di bilang relatif 

kecil, VSAT sangat populer digunakan untuk kebanyakan 

aplikasi.

Akhir tahun 2018, BRI menargetkan bisa menaruh 25 ribu 
VSAT di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ini akan sangat 

memudahkan BRI membuka berbagai unit layanan di seluruh 
Indonesia. Walaupun proses ini akan membutuhkan waktu 

secara perlahan-lahan. 

Selain itu, setelah memiliki BRISat, bank pelat merah tersebut 
sedang melakukan proses migrasi dari aplikasi tradisional ke 

digital. Ada dua merek yang tengah dikembangkan, yakni 

BRI spot dan MyBRI. Keberadaan aplikasi MyBRI membuat 
proses pengajuan kartu kredit oleh calon nasabah yang semula 

berhari-hari, bisa jadi kurang dari satu hari.

Sementara dengan aplikasi BRI spot, agen Brillink bisa 
melakukan proses persetujuan pengajuan kredit dari calon 

debitur di daerah terpencil tidak perlu memakan waktu 

berhari-hari. Bahkan kelak tidak lagi diperlukan banyak tatap 

muka. Untuk kebutuhan collateral kredit, agen Brillink bisa 

memfoto aset yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit.

“Itu semua butuh kapasitas bandwidth yang cukup supaya 

menghasilkan layanan yang cepat. Ini bisa dikembangkan 

maksimal setelah kita memiliki BRISat,” tutupnya.

Mengutip laporan keuangan BRI kuartal III 2017 
yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, BRI 
mengalokasikan pemanfaatan 144 MHz kapasitas transponder 

BRISat kepada beberapainstansi pemerintah yang telah 
dievaluasi dan disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI. Adapun instansi pemerintah yang dapat 
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memanfaatkan kapasitas tersebut adalah Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan 

Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (POLRI) dan Kementerian Keuangan.

Karya telah terbit di Suara.com, 15 November 2017
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BITCOIN: 

MENUJU SATU MATA UANG 
BERSAMA

Z
aman makin edan.  Uang tak lagi berbentuk kertas 

atau logam, tapi virtual.  Walau tak ada fisiknya, tapi 
jenis uang ini punya nama: Bitcoin.

Nama Bitcoin sering terseret dalam beberapa aksi kejahatan 

digital. Awal Mei 2017,  Bitcoin menjadi perbincangan ketika 

sekelompok penjahat siber menyebarkan virus ransomware 

Wannacry.  Serangan terjadi sporadis diberbagai belahan 

dunia.  Di Indonesia, dua rumah sakit yang menjadi korban, 

yakni RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Anehnya, para 
hacker penyebarvirus itu meminta tebusan berupa Bitcoin 

sebagai syarat  untuk membuka kembali database kedua 

rumah sakit yang ‘terkunci.’.

Lalu, kembali ke pertanyaan awal, apa itu Bitcoin? 

Bitcoin adalah salah satu mata uang virtual, milik bersama. 

Jika Indonesia punya rupiah, Amerika US Dollar dan China 

dengan Remimbi maka Bitcoin tidak punya kenegaraan. 

Jika ditanya bagaimana bentuknya, yang jelas bukan seperti 

mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

Bentuk dari Bitcoin hanyalah sebuah berkas di dalam 

komputer. Berkas itu merupakan hasil dari dijalankannya 

suatu perangkat lunak penghasil Bitcoin oleh komputer-

komputer yang ada di seluruh dunia. “Perangkat lunak itu 
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menjalankan server untuk memecahkan algoritma khusus 

yang pada akhirnya menciptakan uang digital sendiri,” ujar 

pakar teknologi dan informatika, Ruby Alamsyah.

Bitcoin merupakan mata uang virtual yang pertama lahir 

di dunia. Penemunya adalah Satoshi Nakamoto. Pada 2007, 

orang yang tidak diketahui sosok aslinya hingga kini itu 

mengembangkan sebuah sistem mata uang virtual baru yang 

sama sekali tidak terikat oleh otoritas atau bank sentral mana 

pun. Setelah proyek tersebut matang, Satoshi pun menyebarkan 

perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan sistem 

bernama blockchain tersebut kepada publik pada 2009. Karena 

bersifat terbuka, perangkat lunak tersebut dapat dijalankan 

oleh semua orang yang mengunduhnya.

SUMBER: DELOITTE UNIVERSITY PRESS 

Sederhananya, sistem blockchain merupakan basis data 

daring yang bisa dipakai oleh siapa pun di seluruh dunia yang 

terkoneksi internet. Tidak seperti basis data lain yang biasanya 

dimiliki oleh institusi tertentu, blockchain tidak dimiliki oleh 

Sistem pembayaran saat ini 

membutuhkan perantara yang biasanya 

membebankan biaya transaksi yang tinggi

Sistem Bitcoin yang disebut blockchain 

memungkinkan pembayaran dapat 

dilakukan langsung antar individu tanpa 

perantara
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siapa-siapa. Karena perangkat lunak untuk menjalankan 

sistem ini disebarkan secara bebas oleh penciptanya, siapa pun 

yang mengunduh perangkat lunak tersebut bisa menjalankan 

sistem ini. Blockchain pun kerap disebut buku kas induk di 

mana seluruh rekening dan transaksi yang melibatkan Bitcoin 

tercatat.

Orang yang menjalankan sistem blockchain dalam 

perangkat lunak penghasil Bitcoin itu disebut penambang. 

Layaknya mencari emas, penambang berlomba-lomba 

mendapatkan kepingan Bitcoin dengan perangkat lunak yang 

dijalankan di komputernya masing-masing. “Sekarang, ada 

jutaan orang yang melakukan ini,” kata Direktur Utama PT 

Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan. Padahal, menurut Oscar, 

jumlah Bitcoin semakin terbatas dari tahun ke tahun. Karena 

keterbatasan itulah harga satu Bitcoin saat ini mencapai Rp 
80,28 juta.

Pergerakan harga Bitcoin sejak pertama kali diperjualbelikan oleh perusahaan asal AS, 

New Liberty Standard, saat itu, harga satu Bitcoin adalah US$ 0,00076.

 SUMBER: BITCOIN INDONESIA

Oleh penciptanya, sistem blockchain memang diatur agar 

hanya menghasilkan 21 juta Bitcoin hingga 2040. Setiap empat 

tahun, jumlah Bitcoin yang dihasilkan per sepuluh menit oleh 
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aplikasi yang menjalankan sistem blockchain itu berkurang 

separuhnya. Awalnya, pada 2009 hingga 2012, sistem 

blockchain menghasilkan 50 Bitcoin dalam sepuluh menit. 

Empat tahun berikutnya, hanya 25 Bitcoin yang dihasilkan 

oleh sistem setiap sepuluh menit. Saat ini, jumlah Bitcoin yang 

dihasilkan hanya 12,5 per sepuluh menit. “Jumlah itu dibagi 

ke semua komputer sesuai kecepatannya. Semakin cepat 

komputernya, semakin besar dapatnya,” kata Oscar.

Selain menambang, masyarakat juga bisa mendapatkan 

Bitcoin dengan cara membelinya pada perusahaan 

perdagangan Bitcoin. Calon pengguna Bitcoin tinggal 

mendaftar pada beberapa situs yang dibuat oleh perusahaan 

tersebut. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapatkan 

sebuah dompet digital untuk menyimpan Bitcoin yang ia beli. 

Saat ini, kata Oscar, terdapat lebih dari 50 perusahaan dari 

berbagai negara yang meramaikan pasar Bitcoin dan juga 

mata uang virtual lainnya. “Prospek Bitcoin yang sangat cerah 

membuat mereka beramai-ramai masuk.”

Menurut Oscar, banyak orang yang menggunakan 

Bitcoin karena memiliki berbagai kelebihan. Pertama, Bitcoin 

murni diciptakan oleh rumus yang digunakan dalam sistem 

blockchain. Hal itu tidak memungkinkan faktor politik dari 

mana pun bisa mempengaruhi suplainya. “Kita lihat saja 

Jerman,” ujar Oscar. Sewaktu kalah Perang Dunia I, Jerman 

diwajibkan untuk membayar utang perang kepada sekutu. 

Pemerintah Jerman pun, dengan kekuatan politiknya, 

mencetak mata uang Mark Jerman secara terus menerus. 

“Yang terjadi, suplainya terlalu besar sehingga satu Mark 

Jerman itu tidak ada nilainya sama sekali.”

Selain itu, Bitcoin tidak mungkin dipalsukan karena 

tidak berbentuk fisik. Kelebihan lainnya, Bitcoin dapat 
ditransaksikan di seluruh dunia dan angkanya bisa sangat 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  69

ANGELINA ANJAR SAWITRI

kecil, hingga beberapa nol di belakang koma. “Kalau pakai 

uang kertas, saya mau beli barang Rp 1.135,25 kan susah 
sekali. Bagaimana mengembalikannya?” ujar Oscar. Dia pun 

menambahkan,  “Dengan kelebihan-kelebihan itu, saya tidak 

akan heran kalau pada akhirnya nanti, setelah barter, emas, 

uang kertas, dan kartu kredit, kemudian yang terjadi adalah 

transaksi dengan mata uang virtual.”

Menurut Ruby, meskipun Bitcoin memiliki berbagai 
kelebihan, mata uang digital tersebut tetap memiliki beberapa 

kekurangan. Karena bentuknya hanyalah sebuah berkas 

yang ada di dalam komputer, potensi untuk rusak, hilang, 

atau terhapus sangat besar. Dompet digital yang digunakan 

sebagai penyimpan Bitcoin pun, kata dia, memiliki kode 

khusus. “Begitu kita lupa kode khusus ke arah dompet digital 

kita tersebut, otomatis Bitcoin kita hilang. Kita juga tidak bisa

 melapor ke pihak mana pun bahwa dompet digital kita 

hilang,” ujar Ruby.

Pergerakan harga Bitcoin sejak 25 September hingga 25 Oktober 2017. Nilai tertinggi 

terjadi pada 21 Oktober di mana harga satu Bitcoin mencapai Rp 82,94 juta.

SUMBER: BITCOIN INDONESIA

Apalagi, tingkat fluktuasi harga Bitcoin sangat tinggi. 
Awal Oktober 2017, harga satu Bitcoin masih berada di level 

Rp 57,48 juta. Dua pekan kemudian, nilai satu Bitcoin melonjak 
hingga Rp 74,39 juta. Pada 21 Oktober, harga Bitcoin kembali 
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meroket hingga Rp 82,94 juta per satu Bitcoin. Namun, nilai 
Bitcoin kembali menurun. Pada 25 Oktober, harga satu Bitcoin 

menyentuh Rp 77,18 juta. Tiga hari kemudian, satu Bitcoin 
memiliki nilai Rp 80,28 juta. “Bitcoin memang belum bisa 
dijadikan sebagai mata uang yang mature. Makanya, Bitcoin 

hanya digunakan sebagai sarana investasi,” kata Ruby.

Oscar mengamini pernyataan Ruby. Menurut dia, 
mayoritas member Bitcoin Indonesia yang berjumlah 555 ribu 

orang tersebut memperlakukan mata uang virtual seperti emas, 

sebagai sarana investasi. Namun, tak sedikit pula pengguna 

yang menjadikan Bitcoin sebagai alat berspekulasi. “Hari ini 

beli, besok dijual lagi,” kata Oscar. Dia pun menambahkan 

sebagian besar pengguna Bitcoin di Indonesia adalah anak-

anak muda. “Khususnya para mahasiswa. Kami melihat 

mereka ini memang lebih melek teknologi. Mereka melihat 

teknologi ini luar biasa. Karena itu mereka tertarik,” ujarnya.

Lain halnya dengan Ruby. Menurut dia, karena fluktuasi 
harga Bitcoin begitu tinggi, dia tidak menggunakan mata 

uang virtual itu sebagai sarana berinvestasi. Ruby yang mulai 
membeli Bitcoin sejak harganya masih sekitar US$ 200-300 

tersebut menggunakan Bitcoin untuk berbelanja daring. 

“Kalau saya, kegunaan positif Bitcoin adalah bisa digunakan 

untuk mencari informasi di dunia underground para hacker. 

Biasanya, mereka saling berbagi atau menjual sesuatu secara 

anonim dan pembayarannya memakai Bitcoin,” tuturnya.

Di Indonesia, beberapa perusahaan juga telah menerima 

pembayaran produk yang mereka jual dengan Bitcoin. Pada 

13 September lalu, perusahaan televisi berlangganan Topas TV 

menyatakan bahwa kini mereka bisa menerima pembayaran 

dengan Bitcoin. Menurut Direktur Keuangan Topas TV Erick 

Gunawan Widjaja, kebijakan tersebut merupakan langkah 

untuk memperluas pasar karena pembayaran dengan Bitcoin 
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sangat ringkas dan cepat. “Mata uang virtual adalah masa 

depan sistem pembayaran. Langkah ini kami anggap pula 

sebagai investasi jangka panjang,” katanya.

Selain Topas TV, perusahaan yang telah menggunakan 

Bitcoin adalah PT Tees Pratama Indonesia, perusahaan 

pengelola situs penjualan kaos tees.co.id. Bahkan, perusahaan 

yang dikomandani oleh Aria Rajasa itu sudah memakai Bitcoin 
untuk keperluan transaksinya selama dua tahun. Menurut 

dia, sekitar sepuluh pelanggan membeli produknya dengan 

Bitcoin dalam sebulan, termasuk dari luar negeri. “Kalau pakai 

Bitcoin, uang yang diterima sudah dalam bentuk rupiah. Jadi 

terlindungi dari selisih kurs dan lebih murah. Hampir tidak 

ada bedanya dengan transaksi menggunakan kartu kredit,” 

ujar Aria.

Meskipun pengguna Bitcoin sudah begitu banyak di 

Indonesia, Bitcoin dan mata uang lainnya belum dianggap 

sebagai mata uang ataupun alat pembayaran yang sah 

oleh Bank Indonesia. Pada 2014, BI sempat mengeluarkan 

pernyataan mengenai hal tersebut. “Masyarakat dihimbau 

untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan mata uang virtual 

lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan 

Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin 

dan mata uang virtual lainnya,” ujar BI dalam pernyataan 

tersebut.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, selain 

menyatakan bahwa mata uang virtual bukan alat pembayaran 

yang sah, BI juga melarang penyelenggara jasa sistem 

pembayaran domestik menggunakan mata uang virtual 

sesuai amanat Undang-Undang Mata Uang. “Selain itu, mata 

uang virtual masih menyimpan berbagai risiko yang saat ini 

berbagai otoritas di dunia, termasuk BI, terus mengkajinya. 

Implikasi mata uang virtual sangat luas, yakni terhadap sektor 
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moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, 

hukum, teknologi informasi, dan sebagainya,” kata Sugeng.

Pada umumnya, menurut Direktur Departemen 

Komunikasi BI Agusman, otoritas di berbagai negara sangat 

berhati-hati dengan keberadaan Bitcoin dan mata uang virtual 

lainnya. Hal itu ia ketahui dari International Monetary Fund-

World Bank Meeting di Washington DC, AS, awal bulan lalu. 

Menurut dia, masing-masing negara memiliki perhatiannya 

masing-masing akan Bitcoin dan berbagai jenis mata uang 

virtual lainnya. “Apalagi, ini melibatkan teknologi dan tidak 

lagi menggunakan alat tukar yang dikenal di sistem keuangan 

selama ini,” kata Agusman.

Hingga kini, memang belum banyak negara yang 

melegalkan Bitcoin. Jepang adalah salah satu negara yang 

melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak 

Bitcoin dilegalkan di Jepang pada April 2017, telah banyak 

perusahaan-perusahaan besar di Jepang yang menerima 

pembayaran dari klien mereka dalam bentuk Bitcoin, seperti 

Recruit Lifestyle dan Bic Camera. “Bahkan, sejak 1 Oktober 
2017, Jepang telah memberikan izin khusus bagi sebelas 

industri yang bergerak di bidang perdagangan Bitcoin,” kata 

Oscar.

Selain Jepang, New York yang merupakan negara bagian 

di AS juga telah membuat aturan khusus untuk Bitcoin, yakni 

BitLicense. BitLicense memuat berbagai regulasi mengenai 

lingkup kerja perusahaan-perusahaan yang menggunakan 

mata uang virtual, termasuk Bitcoin, sebagai produk ataupun 

alat pembayarannya. Di Filipina, aturan mengenai Bitcoin juga 

mulai diberlakukan sejak tahun ini. Bursa Bitcoin di Filipina 

diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah 

setempat untuk mendapatkan Certificate of Registration.
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Lain halnya dengan Rusia. Aturan mengenai Bitcoin dan 
mata uang virtual lainnya baru akan dibuat di sana. Pada 2014, 

negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut menentang 

keras Bitcoin karena kerap digunakan sebagai alat bertransaksi 

para pelaku kejahatan. Namun, pada 2018 mendatang, otoritas 

keuangan Rusia akan melegalkan Bitcoin serta mata uang 
virtual lainnya sebagai cara untuk memerangi pencucian uang. 

Adapun India melalui Kementerian Keuangannya baru-baru 

ini membuat sebuah komite yang secara khusus memeriksa 

cara kerja mata uang virtual di negaranya.

Meskipun saat ini belum dianggap sebagai mata uang 

yang sah di Indonesia, Oscar meyakini bahwa ke depan 

pemerintah akan mulai mengatur penggunaan Bitcoin. 

Bahkan, dia optimistis Bitcoin akan dilegalkan mengingat 

sudah legalnya mata uang virtual tersebut di negara-negara 

besar tadi. “Peraturan di Indonesia kan memantau peraturan 

yang ada di luar negeri kemudian diterapkan di sini. Negara 

kita lebih mengarah ke AS. Di AS sendiri kan sudah ada lisensi 

khusus untuk Bitcoin yang namanya BitLicense,” ujar Oscar.

Saat ini pun, menurut Oscar, perusahaannya yang 

bergerak di bidang perdagangan mata uang virtual, terutama 

Bitcoin, kerap bertemu dan berdiskusi dengan regulator, 

baik BI maupun Otoritas Jasa Keuangan. Sambutan dari 

mereka cukup baik. Namun, Oscar berujar, pemerintah belum 

menjadikan pembahasan aturan yang lebih spesifik mengenai 
mata uang virtual sebagai prioritas. “Tapi kami ingin sekali 

diatur, diberikan izin khusus seperti di Jepang. Mungkin 

pemerintah masih banyak prioritas yang mesti dikerjakan. Jadi 

kami menunggu saja,” kata Oscar.

Menurut Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk 

Jahja Setiaatmadja, tidak ada yang salah dengan mata uang 

virtual, khususnya Bitcoin. Menurut dia, selama Bitcoin 
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hanya dijadikan sebagai sarana investasi, BI belum perlu 

mengaturnya. Namun, apabila Bitcoin sudah dipakai sebagai 

alat pembayaran, aturan mengenai hal tersebut harus segera 

dibuat. “Kalau sebagai alat pembayaran sebaiknya dilarang 

karena membuka kesempatan terjadinya pencucian uang. 

Kenapa? Karena dia berada di luar sistem perbankan yang 

sulit dilacak,” ujar Jahja.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk Hari Siaga memberikan pendapat yang berbeda. Menurut 

dia, walaupun telah menyatakan bahwa Bitcoin bukan alat 

pembayaran yang sah di Indonesia, BI perlu memberikan 

edukasi kepada masyarakat mengenai risiko-risiko memiliki 

ataupun menggunakan mata uang virtual tersebut. “Dengan 

harga yang semakin menanjak, banyak orang tertarik memiliki 

Bitcoin. Namun, yang perlu disadari masyarakat adalah risiko-

risikonya. Oleh karena itu, sosialisasi dari regulator diperlukan 

sehingga pemahaman masyarakat perihal Bitcoin lebih jelas.”
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ALAT TUKAR DUNIA HITAM 
DI JAGAT MAYA

A
wal Mei 2017, dunia maya ramai dengan kehadiran 

virus ransomware Wannacry. Virus tersebut 

disebarkan oleh para penjahat siber ke lebih dari 

200 ribu komputer di 150 negara. Di Indonesia, ada dua 

rumah sakit yang menjadi korban, yakni RS Dharmais dan RS 
Harapan Kita. Agar data yang terkunci akibat serangan virus 

tersebut bisa dibuka kembali, para korban yang komputernya 

terjangkit virus itu diminta membayar tebusan sebanyak US$ 

300-600 dalam bentuk Bitcoin.

Beberapa bulan sebelum kasus tersebut, tepatnya pada 

Januari 2017, Bitcoin juga sempat menjadi perbincangan publik. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan bahwa lembaganya 

menemukan indikasi penggunan Bitcoin untuk mendanai 

aksi terorisme di Indonesia. Salah satu jaringan terorisme 

yang diduga memanfaatkan Bitcoin sebagai alat bertransaksi 

mereka adalah jaringan Bahrun Naim.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Bitcoin 

merupakan mata uang yang cukup digilai para kriminal. 

Hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Menurut pakar teknologi 

dan informatika, Ruby Alamsyah, Bitcoin menjadi favorit 
para pelaku kejahatan karena sifatnya yang terpisah dari 

sistem keuangan mana pun di dunia. “Sistem Bitcoin tidak 

tersentralisasi. Tidak ada bank sentral yang mengontrol 
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Bitcoin,” kata Ruby saat dihubungi awal Oktober lalu.

Ruby menjelaskan bahwa Bitcoin diciptakan oleh algoritma 
komputer dari perangkat lunak yang dijalankan oleh semua 

orang yang mengunduh perangkat tersebut. Karena dibuat 

oleh komputer-komputer di seluruh dunia, tidak ada satu 

otoritas pun yang mengatur sistem tersebut. “Sistem Bitcoin 

benar-benar berada di luar sistem keuangan yang resmi di 

seluruh dunia. Dengan konsep seperti itu, Bitcoin akhirnya 

digandrungi oleh para kriminal,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ruby, Bitcoin menjadi idola para pelaku 
kejahatan karena sifatnya yang anonim. Dengan sifat tersebut, 

para peretas dan teroris nyaman menggunakan Bitcoin karena 

tidak bisa dilacak. Pengguna Bitcoin bisa menerima mata 

uang virtual tersebut di mana pun tanpa perlu mengungkap 

identitasnya. “Ini tidak bisa lepas dari sistem Bitcoin yang 

berada di luar sistem keuangan sehingga tidak ada otoritas 

yang bisa memberikan akses kepada penegak hukum untuk 

melihat transaksinya.”

Wakil Ketua PPATK Dian Rae mengamini pernyataan 
Ruby. Menurut dia, Bitcoin menjadi idola para penjahat 
karena sifatnya yang anonim, mudah diperdagangkan, 

tidak ada denominasi, dan belum dikenakan pajak. “Karena 

sifatnya itu, untuk melacak transaksi dengan Bitcoin, tentu saja 

memerlukan upaya yang lebih keras. PPATK pun memerlukan 

koordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk 

melacak transaksi-transaksi yang dicurigai,” ujar Dian.

Dian mengatakan, untuk menelusuri jaringan blockchain 

tempat seluruh transaksi Bitcoin dicatat, PPATK bekerjasama 

dengan badan intelijen dari berbagai negara karena isu 

Bitcoin merupakan isu internasional. Menurut dia, Bitcoin 

kerap dijadikan alat pembayaran untuk transaksi barang-
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barang ilegal lintas negara. “Adapun untuk menganalisisnya, 

saat ini sudah ada alat bantu yang memungkinkan untuk 

mengidentifikasi transaksi-transaksi ilegal yang menggunakan 
Bitcoin,” kata Dian.

Sejauh ini, menurut Dian, terdapat berbagai macam kasus 

penyalahgunaan Bitcoin yang ditangani KPK. Biasanya, 

kasus-kasus tersebut terkait dengan pembelian narkoba secara 

daring di berbagai situs yang ada di internet serta pendanaan 

aksi-aksi terorisme. “Memang belum banyak. Tapi potensinya 

besar. Karena itu, PPATK sangat memberikan perhatian yang 

serius mengingat potensi Bitcoin untuk digunakan sebagai 

sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tuturnya.

SUMBER: SILK ROAD DRUGSZ

Ruby berujar, selain digunakan oleh para peretas dan 
teroris, Bitcoin juga kerap dipakai oleh bandar-bandar 

narkoba untuk berjualan. Biasanya, transaksi narkoba banyak 

dilakukan di situs-situs jual-beli yang berada di dark web. Dark 

web merupakan kumpulan situs web yang tidak terindeks 
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oleh mesin pencari biasa seperti Google, Bing, ataupun Yahoo. 

“Situs-situs yang berada di dark web dijaga oleh mekanisme 

enkripsi, salah satunya TOR (The Onion Router),” ujarnya.

Di dark web, menurut Ruby, banyak situs jual-beli yang 
menyediakan produk-produk ilegal, terutama narkoba. Selain 

narkoba, situs-situs tersebut juga menyediakan berbagai 

senjata, video porno, foto pelecehan seksual terhadap anak, 

perangkat lunak bajakan, dan lain sebagainya. “Hacker 

sekarang jualannya di sana. Kalau dulu, ada situs namanya 

Silk Road. Dia marketplace terbesar di dunia underground 
dan sangat membahayakan karena yang diperjualbelikan luar 

biasa parahnya,” kata Ruby.

Beruntungnya, Silk Road telah ditutup oleh kepolisian 
Amerika Serikat. Namun, menurut Ruby, masih banyak situs-
situs jual beli serupa di dark web walaupun tidak sebesar Silk 

Road. “Produk-produk mereka tidak sebaik produk-produk 
yang Silk Road tawarkan. Tapi tetap saja bahaya. Kalau para 
pengguna narkoba tahu dark web, tahu Bitcoin, kan gampang 

mereka. Tinggal beli secara online, kirim pakai pos yang 

paketnya sudah diakalin sama mereka,” ujarnya.

Direktur PT Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan memiliki 

pandangan yang berbeda. Menurut dia, dengan terkuaknya 

dalang di balik Silk Road, transaksi dengan Bitcoin sebenarnya 
lebih mudah terlacak. Di dalam jaringan blockchain, seluruh 

transaksi dengan Bitcoin tercatat, mulai dari nomor rekening 

pengirim, nomor rekening penerima, waktu transaksi, hingga 

jumlah Bitcoin yang dikirimkan. Jaringan itu pun bisa diakses 

oleh semua orang. “Setiap transaksi yang terjadi terekspos di 

internet.”

Jika rekening orang yang bertransaksi dengan Bitcoin 

sudah diketahui, menurut Oscar, publik dapat menelusuri 

asal-muasal Bitcoin tersebut sejak pertama kali uang virtual 
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tersebut dikirimkan. “Bisa kelihatan sampai akhir. Karena 

itu, semua yang terlibat bisa kena,” ujar Oscar. Dia pun 

menambahkan, “Kalau menggunakan Bitcoin untuk transaksi 

ilegal, pembuktian terbaliknya memang mudah sekali. Semua 

transaksi dari awal sampai akhir kelihatan semua dan bisa jadi 

bukti.”

Sebenarnya, menurut Oscar, sifat Bitcoin tidak lah 

anonim. Bitcoin lebih memiliki sifat pseudonim di mana 

seluruh transaksinya tercatat walaupun identitas pemilik dari 

mata uang virtual tersebut tidak diketahui. Dalam jaringan 

blockchain, meskipun terpampang jelas rekening pemilik 

Bitcoin, nama sang pemilik memang tidak dimunculkan. 

“Tapi untuk dicek bisa. Tinggal dicari saja nomor rekening ini 

punya siapa. Begitu ketahuan nomor rekening ini punya siapa, 

jadi ketahuan semua,” katanya.

Sayangnya, menurut Oscar, bisnis perdagangan Bitcoin 

belum diatur di semua negara. Jika perusahaan-perusahaan 

perdagangan Bitcoin terdaftar, pemerintah dapat mencari 

siapa pemilik nomor rekening Bitcoin yang menjadi anggota 

di perusahaan-perusahaan tersebut. “Kalau terjadi kasus, 

regulator tinggal mengecek data para pelaku industri. ‘Pelaku 

industri ada yang mengeluarkan nomor rekening ini tidak?’ 

Kalau pelaku industrinya diatur, ekosistemnya akan rapi,” 

ujar Oscar.

Di Indonesia, Ruby menambahkan, Bitcoin juga belum 
diatur dengan spesifik. Bank Indonesia menyatakan 
bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah. Karena 

itu, jika terjadi transaksi dengan Bitcoin, pemerintah tidak 

bertanggung jawab. “Polisi pun tidak perlu investigasi,” kata 

Ruby. Saat terjadi kasus yang melibatkan Bitcoin, Ruby berujar, 
“Polisi lebih menggunakan alat bukti yang lain dikarenakan 

penelusurannya yang lebih sulit,” kata Ruby.
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SKEPTIS BERUJUNG MANIS

T
ak pernah terbersit di benak Oscar Darmawan menjadi 

kaya dari Bitcoin.  Beberapa tahun lalu, pria yang 

kini menjadi Direktur Utama PT Bitcoin Indonesia 

ini pernah skeptis akan keberadaan Bitcoin sebagai salah satu 

mata uang digital.  Baginya instrument keuangan virtual itu 

hanya sekedar investasi bodong.  

Ketidakpercayaan Oscar bukan tanpa alas an. Pria yang 

lahir 29 tahun silam itu pernah merasakan pengalaman pahit 

saat berinvestasi E-Gold, salah satu mata uang digital yang 

didasarkan pada nilai emas murni.  Saat itu, perusahaan asal 

Amerika Serikat yang mengelola E-Gold, Gold and Silver Inc., 

ditutup oleh Biro Investigasi Federal (FBI) karena melanggar 

hukum AS. Investasi dalam bentuk E-Gold milik Oscar pun 

melayang. 

Masih berduka karena habis merugi, tawaran investasi 

sejenis datang lagi. Tahun 2012 , sahabatnya, William 

Sutanto, menyodorkan Bitcoin .Oscar ragu. “Saat itu, William 

menjelaskan mengenai konsep dari Bitcoin. Namun, saya masih 

skeptis,” ujar Oscar saat ditemui di kantornya di kawasan 

Kuningan, Jakarta, pekan lalu. Tawaran itu ditanggapinya 

dingin.

Akan tetapi, lama-kelamaan Bitcoin semakin 

menghebohkan jagat maya. Pada akhirnya, Oscar pun tertarik 

untuk membeli Bitcoin. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa 

transaksi Bitcoin tidak membutuhkan perantara lembaga 
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keuangan mana pun sehingga mata uang digital tersebut tidak 

bisa ditutup oleh pihak mana pun. “Saat pertama kali saya 

membeli bitcoin, harga satu Bitcoin masih sekitar Rp 40 ribu,” 
kata pria asal Semarang tersebut.

Direktur Utama PT Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan di kantornya di kawasan 

Kuningan, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017

Setahun berpetualang di dunia mata uang digital membuat 

Oscar mantap mendirikan perusahaan perdagangan Bitcoin 

pada Mei 2013. Saat itu, perusahaan perdagangan Bitcoin 

di Indonesia memang masih sedikit. Dengan tujuan untuk 

mempemudah pengguna Bitcoin di Indonesia berjual-beli, 

Oscar pun mendirikan Bitcoin Indonesia bersama William. 

“Saya melihat ada kesempatan. Karena tidak ada yang 

mengerjakan, saya yang mengerjakan,” ujarnya.

Untuk memfasilitasi para pembeli dan penjual Bitcoin di 

Indonesia, Bitcoin Indonesia membuat sebuah situs web yang 

diberi nama bitcoin.co.id. Situs tersebut tidak hanya menjadi 



82  |  LITERASI KEUANGAN

sebuah pasar yang mempertemukan pedagang dan pembeli 

Bitcoin, tetapi juga mata uang digital lainnya seperti Ethereum, 

Ripple, dan sebagainya. Di situs tersebut, para member Bitcoin 
Indonesia dapat membeli Bitcoin dengan mata uang Rupiah 
serta menjual Bitcoin dan ditukar dalam bentuk Rupiah.

Menurut Oscar, selain menggunakan Bitcoin sebagai alat 

spekulasi, para member Bitcoin Indonesia juga menjadikan 

Bitcoin sebagai sarana investasi. Tak heran, nilai Bitcoin 

memang terus naik sejak pertama kali diciptakan oleh Satoshi 

Nakamoto pada 2009 lalu. Saat itu, harga satu Bitcoin yang 

diperjualbelikan untuk pertama kalinya hanya US$ 0,00076. 

Delapan tahun berselang, harga satu Bitcoin saat ini telah 

menembus US$ 5.890 atau sekitar Rp 80,28 juta per 28 Oktober 
2017.

Karena pergerakan harga yang tinggi itulah masyarakat 

berbondong-bondong membeli Bitcoin. Saat ini, anggota 

Bitcoin Vending Machine 

yang dioperasikan oleh 

PT Bitcoin Indonesia
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Bitcoin Indonesia telah mencapai 555 ribu orang. Angka 

tersebut meningkat tajam dibandingkan saat Bitcoin Indonesia 

baru berdiri, hanya sekitar lima ribu anggota. Jumlah itu pun 

bertambah hingga 50 ribu anggota pada Februari 2015. “Saat 

ini, setiap harinya kurang lebih 200 member bergabung ke 

Bitcoin Indonesia,” tutur Oscar.

Dengan kenaikan member yang signifikan itu, Oscar 
pun terpikir untuk membuat vending machine yang dapat 

mempermudah orang membeli Bitcoin. Hanya dengan 

memasukkan selembar uang Rupiah ke dalam mesin tersebut, 
saldo Bitcoin yang dimiliki member tersebut akan bertambah. 

Vending machine itu disebar ke tiga titik, yakni Seminyak dan 

Ubud di Bali serta Mangga Dua di Jakarta. “Tapi sudah tidak 

kami operasikan lagi. Kami ingin fokus di situs saja,” ujar 

Oscar.

Saat ini, Bitcoin Indonesia berkantor pusat di Seminyak, 

Bali. Di sana, Bitcoin Indonesia juga memiliki kantor pelayanan 

di Ubud. Adapun kantor pelayanan lainnya berlokasi di 

Jakarta dan menyusul di Semarang yang bulan ini baru akan 

dibangun. Menurut Oscar, Bali dipilih sebagai kantor pusat 

karena ia ingin menjadikan Bali sebagai pulau Bitcoin. “Di Bali 

juga banyak orang asing. Hampir semua orang asing adalah 

pemain Bitcoin. Mereka banyak yang traveling ke seluruh 

dunia dengan bitcoin,” katanya.

Selain itu, Bali dipilih karena merupakan salah satu 

daerah yang tidak terpengaruh libur Lebaran. “Kalau di 

Jawa kan banyak liburnya, semua karyawan wajib mengikuti 

libur orang muslim,” ujarnya. Akhirnya, kantor tidak bisa 

beroperasi selama 24 jam. “Di Bali, kantor kami bisa beroperasi 

penuh selama 365 hari,” kata Oscar. Karena itulah, menurut 

dia, bursa Bitcoin yang dimiliki Bitcoin Indonesia juga dapat 

beroperasi 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.
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SI TENGAH YANG  
TERENGAH-ENGAH

“Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita,” tulis seseorang di laman sosial 

medianya. BPJS, akronim itu, dia plesetkan sedemikian rupa untuk 

menggambarkan seseorang yang menghamburkan uang, melebihi 

apa yang sebenarnya dimilikinya.

F
rasa lain yang dipakai untuk menggambarkan sosok 

yang sama adalah “kelas menengah ngehe”. Beberapa 

tahun lalu, istilah ini ramai dipakai sebagai hashtag di 

berbagai media sosial. 

Ngehe, kata makian yang berarti ‘menyebalkan’ atau ‘ 

mengesalkan’ itu, dipakai untuk menggambarkan kelompok 

kelas menengah yang bergaya bak orang kaya tetapi uang di 

kantongnya sebenarnya tak banyak-banyak amat.

Selalu ingin tampil maksimal dengan barang bermerek, 

tapi cari diskonan. Mengeluh saat subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) ditarik, namun di saat yang sama tetap pamer foto 

liburan di sosial media. Konsumtif untuk benda-benda high 

end, meski harus menggesek kartu kredit.

Kenyataannya, sangat mudah bagi kelas menengah 

untuk menjadi konsumtif. Keadaan keuangan mereka cukup 

baik, sehingga membuat mereka merasa boleh mendapatkan 

benda-benda luxurious yang harganya lebih mahal ketimbang 

yang biasa mereka gunakan.
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Di sisi lain, produsen dan pemilik produk berlomba-lomba 

menarik perhatian masyarakat kelas menengah. Berbagai 

penelitian diadakan untuk memahami perilaku masyarakat 

yang berada dalam kategori middle class ini supaya iklan dan 

promosi yang mereka pasang tepat sasaran.

Dan dari sinilah pendorong perekonomian negara itu 

berasal.

MENDEFINISIKAN KELAS MENENGAH

Tak mudah memang mengidentifikasi siapa yang bisa 
dimasukkan dalam kelompok sosial-ekonomi kelas menengah 

di Indonesia. Klasifikasi kelas di masyarakat adalah definisi 
yang fluid, karena dibangun dari keadaan sosial dan ekonomi 

yang terus-menerus berubah sesuai dengan pertumbuhan 

ekonomi.

Cara paling mudah untuk menafsirkan kelas menengah 

adalah dengan memberikan batasan-batasan ekonomi.

Bank Dunia mengatakan, mereka yang saban hari mampu 

menghasilkan USD2 hingga USD13(Rp26 ribu-Rp169 ribu) 
masuk dalam kelas ini. 

Asian Development Bank menggunakan sisi expense. 

Mereka yang mengeluarkan uang sebesar USD2 sampai 

USD20 (Rp26 ribu-Rp260 ribu) per hari,sah disebut sebagai 
masyarakat kelas menengah. 

Sementara itu, McKinsey Global Institute menyebut 

kelas ini dengan nama “consuming class”, yakni mereka yang 

memiliki disposable income lebih dari USD3.600 per tahun, atau 

USD10 per hari.

Nama boleh berbeda, namun data menunjukkan 

keberadaan kelompok kelas ini semakin menggemuk saja, 

mendominasi masyarakat Indonesia.
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(Data: BCG Perspectives 2013: The Boston Consulting Group’s Center for 

Consumer and Consumer Insight)

Saking besarnya kelompok ini, spektrum di dalam kelas 

ini masih bisa dibagi-bagi lagi berdasarkan karakteristik 

yang berbeda. Mereka yang berada di spektrum bawah 

(berpendapatan USD2 sampai USD4 per hari), oleh The 

Financial Times disebut sebagai Fragile Middle, yaitu kelompok 

yang hidupnya hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan.

Namun lupakan dulu mereka. Kekuatan besar kelas 

menengah terdapat pada mereka yangberada di segmen 

tengah dan atas kelompok ini. 

Yuswohady dalam bukunya Consumer 3000 (2012), 

menjabarkan karakteristik kelas menengah sebagai pembeli 

dan konsumen utama layanan advance seperti gadget, mobil, 

beragam layanan perbankan, produk investasi, hingga liburan. 

Mereka adalah para profesional, entrepreneur, ibu rumah 

tangga, pegawai negeri, dosen, arsitek, atau bankir dengan 

kemampuan daya beli tinggi.

Secara singkat, kapasitas middle class sebagai pemilik daya 

beli tinggi adalah faktor yang paling menarik bagi pemilik 
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produk. Tak heran, para marketer berlomba-lomba menyasar 

mereka sebagai target market.

Boston Consulting Group adalah salah satu yang 

menyediakan survei perihal kelas menengah yang cukup 

komprehensif. Pada 2013, mereka merilis BCG Perspectives 

2013: The Boston Consulting Group’s Center for Consumer 

and Consumer Insight (CCCI) yang menjadi patokan para 

pemasang iklan.

Sasarannya tentu bukan mereka yang duduk di ujung 

bawah kelas menengah. BCG bahkan membuat nama baru 

bagi irisan kelas menengah di bagian atas ini, the middle 

class and affluent consumer (MAC). Berdasarkan laporan ini, 

pada 2013 ada sekitar 74 juta MAC di Indonesia. Jumlah ini 

diperkirakan mengganda menjadi sekitar 141 juta orang di 

tahun 2020. Selama periode itu, tiap tahun setidaknya 8-9 juta 

orang masuk ke kelas ini dari segmen di bawahnya.Bagaimana 

tidak menggiurkan?

MENDONGKRAK KONSUMSI

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2016 

komponen Konsumsi Rumah Tangga (KRT) memberikan 
kontribusi terbesar terhadap kue Produk Domestik Bruto 

(PDB), yakni sebesar 56,50%. 

Sementara itu, porsi sektor industri terhadap PBD terus 

menurun. Dari sekitar 27% di tahun 1990-1998, sekarang tinggal 

20% saja. Porsi ekspor dan impor juga belum menggembirakan, 

masih menyumbang PDB sebesar di bawah 40% saja.

“Masyarakat Indonesia terjebak pada consumption class, 

bukanproduction class,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara, 

ekonom Institute for Development of Economics & Finance 

(INDEF).
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Porsi industri yang terus merosot ini, kata Bhima, 

membuat pertumbuhan ekonomi jadi tidak berkualitas. “Ini 

yang disebut deindustrialisasi dini,” kata dia.

Menggantungkan PDB pada konsumsi rumah tangga 

semata jelas berbahaya. Tanpa pertumbuhan di sektor industri, 

lima tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan 

di kisaran 5-6%. “Belum bisa mengejar Tiongkok, bahkan 

sekarang jauh di bawah India,” tukas Bhima.

Namun itu soal lain.

Saat BPS mengumumkan Indeks Harga Konsumen pada 

Agustus 2017 mengalami deflasi sebesar 0,07%, isu soal daya 
beli jadi santer.Kecemasan para ekonom negara semakin 

menjadi saat data KRT di kuartal ini mendadak merosot.

Menurut data Bank Indonesia, penjualan produk rumah 

tangga seperti alat elektronik dan furnitur sudah menunjukkan 

tren menurun lima bulan belakangan, jatuh 8 persen dari 

periode sama tahun lalu.

Pihak retail konvensional juga mulai berdarah-darah. PT 

Matahari Putra Prima Tbk, pemilik jaringan retail Matahari, 

membukukan kerugian Rp170 miliar rupiah di paruh tahun 
pertama 2017. Departeman store Debenhams dan Lotus, 

keduanyamilik perusahaan retail raksasa PT Mitra Adiperkasa, 

terpaksa gulung tikar..

Media berbondong-bondong memberitakan dengan 

headline yang dicetak tebal: daya beli masyarakat menurun.

Padahal, menurut survei konsumen yang dilakukan Bank 

Indonesia pada September 2017, masyarakat masih merasa 

optimistis terhadap kondisi ekonomi sampai enam bulan 

mendatang. Bahkan pada bulan tersebut, porsi pendapatan 

responden yang digunakan untuk konsumsi (average propensity 

to consume ratio) meningkat sebesar 2,6% menjadi 66,4%.
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Peningkatan porsi konsumsi ini terjadi pada kelompok 

responden dengan pengeluaran(disposable income) di atas 

Rp2 juta per bulan. Aman untuk dikatakan, kelompok kelas 
menengah tak menunjukkan tanda-tanda mengerem beli-beli 

barang konsumsi.

Sesuai dengan survei BI, penelitian yang disusun oleh 

CPS Household Spending Study + 58 FMCG dan disadur 

oleh Nielsen dalam laporan Indonesia Macroeconomy & 

FMCG Update (2017), konsumsi yang dikeluarkan oleh 

kelas menengah naik dengan persentase paling banyak bila 

dibandingkan dengan dua kelas lainnya.

Konsumsi kelas atas naik 10% dari tahun 2015 ke 2016 

(yoy), dan kembali naik 10% di tahun berikutnya; kelas 

menengah menyumbang kenaikan konsumsi 8% (yoy) dan 

12% (yoy); sementara kelas bawah menambah porsi konsumsi 

dari 4% (yoy) dan pada tahun berikutnya 12% (yoy).

Nielsen: Indonesia Macroeconomy & FMCG Update 2017

Sayangnya, data juga membuktikan bila kelas menengah 

hanya menang di konsumsi. Soal menyimpan uang, mereka 
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tak terlalu pandai.

Dalam survei konsumen BI di periode sama, porsi 

pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan (debt 

service to income ratio) menurun sebesar 0,7% menjadi 14,4%, 

sementara porsi tabungan terhadap pendapatan (savings to 

income ratio) menurun sebesar 1,9% menjadi 19,2%.

Data yang hampir serupa dikeluarkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan dalam Laporan Kegiatan Bank Umum yang 

juga disadur oleh Nielsen. Produk-produk perbankan, baik 

tabungan maupun deposito, paling banyak dipakai oleh 

mereka yang berada di kelas atas. Kelas menengah, dengan 

kekuatan konsumsinya yang luar biasa itu, ternyata tak punya 

banyak uang di tabungan.

Nielsen: Indonesia Macroeconomy & FMCG Update 2017
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Di luar tampah gagah, tapi di dalam ia terengah-engah.

Kekhawatiran akibat merosotnya nilai KRT ini sepertinya 
belum akan berhenti berhenti dalam waktu dekat. Generasi 

milenial yang pada 2030 mengisi bonus demografi Indonesia, 
rupanya tak terlalu suka belanja.

Seperti yang dijabarkan oleh Bhima, pola konsumsi 

generasi anak zaman sekarang ini berbeda ketimbang generasi 

yang lebih tua.

“Mereka lebih banyak jalan-jalan, ketimbang makan. 

Kalaupun beli makan, carinya yang vegan atau less fat,” sebut 

Bhima.

Mengikuti Steve Job dan Mark Zuckerberg yang tampil 

serba minimalis dengan t-shirt berwarna gelap, “Beli baju juga 

jarang,” imbuh Bhima.

Semua faktor ini bisa jadi akan turut menyumbang 

penurunan konsumsi di sektor rumah tangga lebih lanjut di 

masa depan.

Di sisi lain, data BPS yang mengindikasikan belanja rumah 

tangga menurun juga menyatakan bahwa kelas menengah dan 

kelas atas mengetatkan ikat pinggang karena memilih untuk 

menyimpan uang, ketimbang membelanjakannya pada sektor 

riil seperti mobil atau rumah.

Pertanda ini disambut baik oleh Farah Dini Novita, 

Personal Financial Advisor dari Jouska Financial. Menurut dia, 

sudah saatnya kelas menengah lebih menjaga porsi konsumsi 

sekaligus mempertimbangkan pilihan investasi.

“Mereka harus tahu apa yang mereka lakukan dengan 

penghasilan mereka saat ini,” kata Dini, menekankan angka 

kolektif dalam belanja rumah tangga penunjang GDP tak 

melukai keuangan pribadi mereka.
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Kelas menengah akan tetap berbelanja, “Bedanya, mereka 

melakukan belanja karena sudah mampu, bukan karena 

maksain.”

Sebagai gantinya, Bhima berujar, Indonesia harus 

mempersiapkan konsep reformasi industri yang jelas. Sehingga, 

berangsur-angsur perekonomian negara tak bersandar pada 

konsumsi rumah tangga semata, namun berganti didorong 

oleh industri.

Jika kelak itu terjadi, beban yang disangga oleh Si Tengah 

niscaya tak berat lagi.

Karya telah terbit di Anadolu Agency, 14 November 2017
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TERJEBAK ALA  
KELAS MENENGAH

Momok ‘middle income trap’ bukan hanya ancaman di masa 

sekarang, tapi lebih berbahayadi masa depan

D
ilihat sekilas, Mochamad Rizki (32), adalah potret 
tipikal pekerja kelas menengah ke atas di Jakarta. 

Kiki, begitu panggilan jejaka asal Bandung ini, 

sehari-hari bekerja sebagai Brand Manager merek air minum 

kemasan yang cukup terkenal. 

Dia tinggal di apartemen yang berlokasi di pusat kota 

Jakarta dan wara-wiri menggunakan mobil. 

“Mobil itu fasilitas kantor. Kalau apartemen, share sama 

teman. Dibandingkan dengan kos-kosan dengan AC dan 

parking space di Jakarta yang juga mahal, apartemen enggak 

jauh beda cost-nya,” kata dia berkilah.

Tapi tengok saja laman media sosialnya. Kalau tak sedang 

nonton konser atau jalan-jalan ke luar negeri, Kiki doyan 

berbagi pose saat menghadiri acara-acara populer di ibu kota, 

atau mendatangi tempat jajan yang sedang hip di kalangan 

milenial.

Hidupnya tampak mewah, memang, tapi Kiki menolak 

bila dibilang masuk kelas menengah. Apalagi yang berada di 

bagian atas. 

“Enggak yakin, sih, mungkin menengah yang di tengah. 
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Karena di Jakarta ini banyak yang jauh lebih gila perihal 

gaul dan spending money, ternyata,” ujar Kiki yang menyebut 

pendapatannya per bulan mencapai kisaran Rp15 juta-Rp20 
juta.

Dengan pendapatan sebegitu, Kiki mengaku bisa 

menyisihkan sedikit uang untuk menabung. Setelah dipangkas 

untuk membayar sewa apartemen, membership di gym, dan 

membayar kartu kredit, dia juga memasukkan porsi untuk 

orang tua ke uang yang harus dikirim tiap bulan. Tak lama 

berselang, Kiki bahkan mampu memberangkatkan ibunya 

pergi umrah.

Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Kiki 

mengaku masih mengandalkan menumpuk uang di tabungan 

konvensional. Di bank, sama seperti kebanyakan orang 

Indonesia lainnya. 

Dia mengaku mempertimbangkan memiliki investasi, 

tapi, “Masih bingung. Selain bingung mau investasi dalam 

bentuk apa, juga bingung uangnya dari mana, hahaha.”

Literasi finansial, ternyata menjadi pekerjaan rumah besar 
yang masih harus dicari jalan keluarnya. Awal tahun ini, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak lebih dari 

Rp80 triliun dana masyarakat masuk ke investasi bodong. 

Sebagai perbandingan, dalam statistik pasar modal 

yang dirilis OJK pada September 2017, dana kelolaan reksa 

dana yang kerap disebut sebagai Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

mencapai Rp406 triliun untuk seluruh 15 jenis reksa dana. 

Nilai Rp80 triliun yang masuk ke investasi bodong itu 
bahkan lebih tinggi dari beberapa jenis reksa dana, seperti 

reksa dana pasar uang yang hanya membukukan NAB sebesar 

Rp51,93 triliun saja. 

Saat mengumpulkan independent financial advisor di 
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kantornya pada awal tahun ini, OJK juga menyebut, 

“Kebanyakan yang terjerat investasi bodong adalah orang-

orang yang tingkat akademisinya tinggi,” kata Personal 

Financial Advisor dari Jouska Financial, Farah Dini Novita.

Masalah literasi keuangan yang rendah ini, menurut Dini, 

tak memandang kelas. Namun keengganan seseorang belajar 

soal keuangan, terutama masalah investasi, dibayar paling 

mahal oleh kelas menengah.

“Mereka tahu cara mencari uang, tapi enggak tahu 

bagaimana cara mengembangkan uang. Ujung-ujungnya 

mereka kerja terus, tapi tetap tak bisa pensiun dengan 

nyaman,” papar dia.

Sebagai penasihat finansial, Dini mengaku banyak 
menemui kasus seseorang yang tak mampu menghidupi diri 

setelah masa produktifnya berakhir. 

“Banyak kejadian, mereka sudah pensiun tetapi mereka 

datang lagi ke perusahaannya dan meminta diperkerjakan lagi. 

Bayangkan, kalau semua minta hal yang sama?” sebut dia. 

Dana pensiun yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 

ujar Dini, memang tak bisa menjamin kehidupan pensiunan 

berkelimpahan. Karena, Dini bertukas, “BPJS, kan, tidak 

memperhitungkan gaya hidup kita.”

Terlebih, masalah gaya hidup jadi problem utama kelas 

ini. Apalagi saat disuguhi alternatif pembiayaan yang mudah 

seperti kartu kredit. 

Data dari Bank Indonesia mengindikasikan Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), terutama kartu 

kredit, terus meningkat sejak 2010 hingga kini. Baik dalam 

jumlah peredarannya di masyarakat, volume transaksi, 

maupun nominal pembelanjaan kredit (nontunai).
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Banyaknya kartu kredit yang beredar, ditambah dengan 

pengetahuan soal keuangan yang masih minim, membuat 

banyak pemilik kartu kredit terjebak utang. 

“Akhir-akhir ini kami sering kedatangan kaum milenial 

yang bermasalah dengan [pembayaran] kartu kredit. Mereka 

berutang bukan cuma puluhan juta, tapi bisa sampai ratusan 

juta,” ungkap Dini. 

Kebanyakan, lanjut dia, mereka yang terbelit utang kartu 

kredit memiliki tiga sampai lima kartu seorang.

Meskipun tidak ada data yang menunjukkan berapa 
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banyak kredit macet atau non-performing loan (NPL) perbankan 

yang disumbangkan oleh tunggakan kartu kredit, namun 

menurut Laporan Perekonomian dan Perbankan yang disusun 

Lembaga Penjamin Simpanan pada Agustus 2017, rasio NPL 

perbankan pada periode Juni 2017 sebesar 2,96%. 

Angka ini menurun dari periode sebelumnya akibat bank-

bank memperketat penyaluran kredit baru yang lebih terbatas 

di tahun 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Masih dari laporan yang sama, kredit konsumsi mengambil 

porsi sekitar 28% dari total penyaluran kredit perbankan. 

Porsi ini lebih besar bila dibandingkan dengan investasi (26%), 

meski lebih sedikit ketimbang kredit modal kerja (47%). 

Ketika data ini diterjemahkan ke lapangan, Dini mengakui 

pemegang kartu kredit yang pembayarannya ‘macet’ biasanya 

diakibatkan oleh kegiatan konsumsi yang berlebihan.

“Makan-makan, karaoke-an, belanja,” sebut dia. Namun 

yang paling parah, “Mengikuti gengsi, sehingga membeli 

barang-barang yang sebetulnya tidak mampu dibeli.”

Alhasil, pendapatan sebulan pun habis tanpa sisa untuk 

ditabung, lebih-lebih diinvestasikan. Rata-rata, sebut Dini, 
kliennya mengkambinghitamkan jumlah pendapatan yang 

kecil sehingga tak mampu menabung.

“Tapi besok-besok kalau gajinya naik, mereka tetap akan 

ngeles, semakin banyak kebutuhan,” beber Dini. Alasan ini 

akan terus sama setiap kali kelas menengah naik ke jenjang 

lebih baik.

Kalau terus-terusan begini, kelas menengah berpotensi 

jatuh ke dalam perangkap finansial, yakni ketika kenaikan 
penghasilan tidak sejalan dengan penambahan aset yang 

dimilikinya.

Solusinya tak bisa dicari dalam jangka pendek.
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“Balik lagi ke financial literacy,” sebut Dini. Jika seseorang 

paham betul dengan instrumen-instrumen investasi, 

setidaknya dia akan kritis bertanya bila disodori tawaran 

return tak masuk akal dari investasi bodong.

Sedangkan untuk mereka yang kadung terbelit utang kartu 

kredit, layaknya penderita penyakit mental mereka harus 

melakukan terapi. Alih-alih terapi dengan psikolog, terapi 

cashflow diberikan oleh financial consultant supaya prioritas 

mereka dalam menata keuangan lurus kembali.

“Pertama, bayar dulu utang yang ada,” kata Dini. Utang 

kartu kredit ratusan juta bisa dinegosiasikan kepada bank 

dengan sistem balance conversion, yaitu meminta supaya utang 

tersisa dibayar dengan cara dicicil per bulan.

Kedua, seiring dengan pembayaran utang, sebaiknya 

setiap orang mulai menyiapkan tabungan, dana darurat, 

asuransi, dan investasi. 

“Harus dengan sistem autodebet, supaya tidak ada alasan 

lagi,” kata Dini.
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DINDA AUDRIENE MUTHMAINAH - CNNIndonesia.com
Lahir di Jakarta, 5 Maret 1993. Lulusan Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran, jurusan 
Jurnalistik. Bekerja di CNNIndonesia.com sebagai News Developer/Reporter. Alasan 
tertarik megikuti Banking Journalist Academy untuk menambah wawasan terkait dunia usaha 
perbankan, serta pengembangan usahanya.
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KISAH KASIH ASOM DAN 
ASURANSI PETANI

A
da rasa lega di hati Asom Suryana, ketika tahu 

pemerintah menyediakan asuransi khusus petani 

padi. Petani asal Karawang, Jawa Barat ini bercerita 

sawahnya selalu dihantam banjir setiap tahun. Tak jarang, 

Asom hanya bisa menikmati musim panen satu kali setahun. 

Ditambah lagi, karena tak ada hasil di musim sebelumnya, 

maka Asom juga harus memutar otak mencari permodalan di 

musim tanam selanjutnya.

Berangkat dari masalah ini, Asom langsung memutuskan 

mendaftar ikut program asuransi pertanian padi yang 

difasilitasi oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). “Kami 

diberitahu oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas 

Pertanian, ditanya siapa petani yang mau ikut asuransi. 

Disampaikan bayarnya sekian, tiap musim sekian,” cerita 

Asom, Sabtu (21/10).

Kebetulan, lokasi sawah Asom memang tak jauh dari laut, 

atau tepatnya berada di Dusun Ciketeng, Desa Jayanagara, 

Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Inilah yang 

seringkali menjadi penyebab sawahnya kembali rata sebelum 

padi menuai. 

Saat Jasindo merilis produk asuransi pertanian 2 tahun lalu, 

Asom bergegas ke cabang terdekat mendaftarkan lahannya 

seluas satu hektar (ha). Ketika itu tepat masuk musim tanam.  
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“Tiap musim tanam itu kan enam bulan sekali, jadi kami 

bayarnya setiap musim tanam saja. Jumlahnya Rp36 ribu per 
hektare (ha),” kata Asom.

Asom sendiri mengaku tak keberatan mengelurkan dana 

sebesar Rp36 ribu karena bila ada musibah akan diganti 
dengan nilai Rp6 juta per ha. Namun dengan syarat, lahan 
sawahnya yang rusak bersifat total. “Saya tidak ada keraguan, 

dikarenakan sawah saya daerah banjir. Ini hanya menjaga-

jaga saja. Mau bagus mau jelek tetap bayar ya namanya sudah 

daftar asuransi,” ungkap dia. 

Petani asal Karawang, Asom Suryana. Dok: Dinda Audriene Muthmainah

Keputusannya pun berbuah manis, Asom mendapatkan 

ganti rugi sesuai dengan yang diinformasikan setelah 

sawahnya pada tahun 2015 lalu terkena banjir. Ketika itu, ia 

melaporkan kondisi sawahnya kepada petugas penyuluh 

lapangan (PPL) dan Unit Pelaksana Tingkat Dinas (UPTD).  
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Setelah itu, sawah Asom dikunjungi oleh petugas dari Jasindo 

untuk dilakukan pengecekan dan peghitungan kerusakan 

lahan sawahnya. Berselang 14 hari hingga 15 hari setelahnya, 

dana pertanggunan dari Jasindo baru cair dan dikirim 

langsung ke rekening Asom.

“Cepet cairnya. Kalau saya ditransfer ke Bank Rakyat 
Indonesia (BRI),” imbuh Asom.

Asom bercerita, dirinya tak dipersulit oleh pemerintah 

setempat maupun pihak Jasindo dalam hal mendaftar dan 

proses klaim. Hingga saat ini, ia terhitung sudah dua kali 

mendapatkan biaya pertanggunan dengan total Rp12 juta dan 
klaim sebanyak dua kali karena sawahnya yang rusak total 

akibat banjir.

Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan diskusi 

sejak lama mengenai asuransi untuk sektor pertanian. Hal 

ini dilakukan untuk meminimalisir beban petani yang 

seringkali kebingungan mencari modal ketika sawahnya tak 

jadi panen. Sederhananya, petani tak bisa meraih pendapatan 

saat musim panen karena tidak ada barang yang bisa ia jual. 

Sehingga, modal untuk masa tanam berikutnya pun mandek 

dan tak jarang membuat petani menggadaikan beberapa 

meter sawahnya atau meminjam dana ke rentenir untuk 

mendapatkan permodalan dengan cepat.

Direktur Operasi Ritel Jasindo Sahata L Tobing 
menguungkapkan, pemerintah telah lama melaksanakan 

Forum Group Discussion (FGD) untuk merealisasikan asuransi 

pertanian sejak 1982. Tentu bukan perjalanan yang mudah 

hingga akhirnya asuransi pertanian ini resmi rilis pada tahun 

2015 lalu, di mana sebelumnya diadakan uji coba pada tahun 

2013. Jasindo pun diberikan tugas langsung oleh pemerintah 

sebagai perusahaan asuransi yang sahamnya digenggam 
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100 persen oleh pemerintah untuk menerbitkan instrumen 

asuransi pertanian dan mengelolanya.

Aturan mengenai asuransi ini tertuang dalam Undang-

Undang (UU) no 19/2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Namun, terdapat aturan turunan 

berupa Peraturan Menteri Pertanian No. 40/2015 tentang 

tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.  Melalui aturan turunan 

ini, pemerintah berkomitmen memberikan subsidi dalam hal 

pembayaran premi kepada petani. Alhasil, bila premi asuransi 

pertanian sebelumnya ditetapkan Rp180 ribu per ha, maka 
setelah disubsidi menjadi Rp36 ribu. Sementara, jika terjadi 
gagal panen maka petani akan mendapatkan biaya ganti rugi 

sebesar Rp6 juta per ha.

Menurut Sahata, realisasi asuransi ini juga berkat sinergi 

berbagai pihak. Selain untuk memberikan kesejahteraan 

kepada petani, instrumen asuransi ini juga bertujuan 

meningkatkan inklusi keuangan kepada petani..

Saat uji 2013 silam, jumlah premi yang masuk hanya 

Rp112,1 juta, sedangkan pengajuan klaim mencapai Rp523,7 
juta. Artinya, perusahaan bukan untung, tapi justru merugi 

karena beban lebih besar dari pemasukan. Pemerintah tak 

gentar. Produk asuransi pertanian padi pun tetap diluncurkan 

dua tahun kemudian. Tak sia-sia, jumlah premi dan klaim 

hingga semester I 2017 ini semakin menunjukan perbaikan, di 

mana premi yang dibayarkan sebesar Rp72 miliar dan klaim 
Rp60 miliar.

Sahata mengakui, meski sudah meningkat dan posisi premi 

lebih tinggi dari jumlah klaim, tetapi selisihnya hanya sedikit. 

Sementara itu, posisi antara premi dan klaim pada kuartal III 

2017 ini tak banyak berubah. “Premi akhir September ya itu 

Rp71 miliar, dengan kurang lebih 394 ribu ha dan klaim Rp55 
miliar,” jelas Sahata.
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Bila hanya mengejar keuntungan semata, cerita Sahata, 

tentu produk asuransi pertanian memang bukan sumbernya. 

Sahata memang tak menyebut secara gamblang berapa laba 

bersih atau keuntungan yang diraih dari produk ini. Namun 

yang pasti, keuntungan bukan tujuan utama perusahaan. “Ya 

kalau secara bisnis ini jelas tidak bisa. Kami untung ada sedikit, 

tapi kalau setelah dikurangi Sumber Daya Manusia (SDM) ya 

bisa jadi rugi,” papar dia. Hanya saja, ada manfaat lain yang 

menurutnya tak bisa terhitung oleh uang, yakni pengalaman 

perusahaan yang terjun langsung dalam bidang pertanian 

yang juga ikut mempengaruhi budaya perusahaan.

Untuk asuransi pertanian yang ditawarkan Jasindo, 

seluruh faktor kerusakan sawah bisa diasuransikan, misalnya 

rusak karena hama dan kekeringan. Seluruh biaya pergantian 

akan diberikan maksimal 14 hari setelah pengajuan klaim.

Diharapkan asuransi ini bisa menjadi landasan bagi petani 

untuk meningkatkan pengetahuannya terjadap lembaga 

keuangan lainnya, seperti perbankan. “Kami dorong petani 

mengerjakan yang lain dengan instrumen permodalan. Itu 

mimpinya, permodalan bisa dari perbankan atau perusahaan 

pembiayaan. Kalau ekonomi mereka meningkat kan negara ini 

bagus,” ungkap Sahata.

Ia melanjutkan, seringkali petani di Indonesia tidak 

berkembang dan hanya menjadi petani hingga akhir hayatnya. 

Padahal, petani juga memiliki kesempatan untuk mengerjakan 

bisnis lainnya ketika sedang tidak berada di sawah. “Misal 

berapa lama dia di sawah, nah sisa waktunya dia nggak ada 

kerjaan. Kalau di negara lain di Jepang itu petani itu ada yang 

sudah jadi pengusaha juga.” 

Asom sendiri lebih memilih menggunakan keuntungannya 

dari hasil panen untuk menggunakannya sebagai modal dalam 
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musim tanam selanjutnya dibandingkan dengan pinjam dana 

dari perbankan. “Tidak perlu pusing-pusing,” katanya. Bukan 

karena tidak mengerti, pria berusia 50 tahun ini mengaku tidak 

ingin terlilit utang di bank karena pendapatan petani sendiri 

terbilang tidak pasti layaknya karyawan di perkantoran. 

Kendati demikian, Asom sempat satu melakukan pinjaman 

kepada perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan 
nilai Rp10 juta. 

Terkait permodalan, Asom terbiasa menyisihkan Rp10 
juta dari setiap keuntungan yang ia raih dari hasil panennya. 

Berdasarkan itungannya, keuntungan yang diraih dari hasil 

panen bisa mencapai Rp28 juta bila harga gabah Rp57 per 
kilogram (kg). Jadi Rp10 juta dipakai untuk modal tanam 
selanjutnya, nah untung yang bersih sebenarnya berarti ya 

sekitar Rp18 juta. Jika sawahnya berhasil panen dua kali dalam 
setahun, maka Asom berpotensi mendapatkan keuntungan 

setelah dikurang modal hingga Rp36 juta dalam setahun. Bila 
dibagi per bulan, maka Asom memiliki dana untuk memenuhi 

kebutuhannya sebesar Rp3 juta per bulan.  Yah, lumayan. 
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DILEMA ASURANSI 
MENJANGKAU PETANI 
PEDESAAN

S
osialisasi asuransi pertanian padi oleh PT Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo) diakui manajemen bukan hal 

mudah untuk dilakukan. Banyaknya petani yang harus 

dijangkau dalam sebaran wilayah yang sangat luas,  adalah 

kendala utama. 

Medalsari di Kabupaten Karawang adalah contoh desa 

yang petaninya belum terlalu melek asuransi. Lokasinya yang 

berada di pegunungan membuat jarak tempuh dari Karawang 

Barat atau Kota Karawang membutuhkan waktu sekitar dua 

hingga tiga jam. 

Dimjati (41) adalah potret petani Medalsari yang tidak 

tersentuh oleh asuransi pertanian. Ia beralasan lahannya 

terlalu sempit untuk ikut ikutan bersasuransi. Lagipula, sawah 

tersebut bukan miliknya secara penuh, melainkan punya 

saudaranya yang sedang digadaikan kepadanya.

“Tidak ikut asuransi ah, lagian itu kan sawah gadai, dulu 

modalnya Rp10 juta,” kata Dimjati. 

Informasi mengenai asuransi pertanian padi pun 

diakuinya masih simpang siur di Desa Medalsari dan belum 

bisa dipahami secara utuh oleh petani. Buktinya saja, meski 

sudah dilakukan sosialisasi, tetapi Dimjati belum tahu pasti 

persyaratan untuk mendaftar ataupun mengklaim. Hal 
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lainnya yang menjadi kebingungan Dimjati, yakni apakah 

jumlah lahan sawah yang berada di bawah satu hektare (ha) 

bisa diasuransikan. Masalahnya, yang ia tahu jumlah premi 

yang dibayarkan sebesar Rp36 ribu per ha.

“Kan Rp36 ribu per ha, ya kalau saya hanya punya 1.000 

meter bagaimana, kan katanya bayarnya per ha,” ujarnya 

dengan raut bingung. Sikapnya yang menolak ikut asuransi 

juga dikarenakan sawah padi di wilayah desa Medalsari yang 

terbiasa tidak mengalami kegagalan. Dengan demikian, tentu 

uang dikeluarkan untuk membayar premi tidak akan kembali 

ke kantongnya jika sawahnya tidak rusak.

Alasan lain, alam masih berpihak pada Medalsari untuk 

jangka waktu yang cukup lama.  Desa tersebut menurut Dimjati 

biasanya tidak ada banjir.  Biasanya.  Namun, ternyata tahun 2017 

alam tidak berlaku biasa.  Kalau tahun sebelumnya ladangnya 

‘berbuah’ maka tahun ini sudah dua kali gagal panen.

Petani yang tidak ikut asuransi, Dimjati. Dok: Dinda Audriene Muthmainah.
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Tak sendiri, petani lainnya di Desa Medalsari bernama 

Hendra juga mengaku tak mendapatkan keuntungan apapun 

dari masa panen tahun ini. Dengan alasan yang sama, Hendra 

enggan ikut asuransi karena tak selalu mengalami gagal panen. 

“Karena biasanya panennya selalu berhasil saja, jarang gagal. 

Jadi ngapain ikut asuransi begitu,” tutur Hendra.

Berbeda dengan Dimjati, Hendra memiliki sendiri sawah nya 

dengan jumlah kepemilikan hinga dua hektar. Pria yang sudah 

dari kecil bertani ini telah mendapatkan informasi mengenai asur-

ansi pertanian sejak tahun lalu saat mendapatkan subsidi pupuk 

organik oleh pemerintah. “Yang dikasih pupuk organik dikasih 

tahu kabar asuransi, tapi informasi tidak rinci,” ungkap Hendra.

Maka dari itu, ia sendiri bingung ke mana dirinya harus 

melapor jika ingin ikut asuransi. Minimnya informasi yang 

membuat ia akhirnya tetap tidak mengasuransikan sawahnya 

meski sudah mengalami dua kali gagal panen. 

Hendra, pemilik sawah dua hectare (ha) yang enggan ikut asuransi. Dok: Dinda 

Audriene Muthmainah
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Bagi petani, kerugian akibat gagal panen dua kali sangat 

besar. Jumlahnya bisa mencapai Rp15 juta untuk dua hektar. 
Angka itu setara dengan modal produksi untuk dua hektar. 

Jika sudah rugi seperti ini, Hendra mengaku belum memiliki 

cara mendapatkan modal untuk bertanam kembali. Namun, 

menggadaikan beberapa meter sawah adalah hal yang 

biasanya ia lakukan.

“Ya sebisa-bisa mungkin lah cari modal, kadang 

digadaikan, biasanya seperti itu, nanti kalau rezeki kan bisa 

ambil lagi,” jelas Hendra.

Lagi-lagi, sama seperti cerita sebelumnya, Hendra enggan 

untuk pinjam ke perbankan karena tidak ingin bergantung 

memiliki kewajiban membayar iuran tiap bulannya. 

“Paham (melakukan kredit di bank) tapi malas sama iuran 

perbankannya.”

Tak beda jauh, Dimjati juga tidak mau mencari permodalan 

dengan meminjam perbankan karena tidak memiliki aset 

yang bisa dijaminkan ke perbankan. Baik Dimjati maupun 

Hendra mengaku, pekerjaan mereka tak hanya sebagai 

petani, melainkan juga mencari pekerjaan sampingan lainnya 

seperti kuli bangunan dan pedagang. Hal ini dilakukan demi 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sikap keduanya membuktikan jika lembaga keuangan 

nyatanya belum mampu menyentuh masyarakat kelas 

menengah ke bawah, padahal mereka justru butuh pendanaan 

untuk modal usaha. Padahal, pemerintah telah memiliki 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan bank 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Negara 

Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia 
(BRI).
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MEMULUSKAN BISNIS PADI 
PARA PETANI

D
emi menambah penetrasi instrumen asuransi 

pertanian padi, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) 

bakal lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi, 

khususnya terhadap daerah yang dinilai memiliki potensi 

cukup baik dalam memproduksi padi.

Dalam menyukseskan produk asuransi pertaniannya 

Jasindo telah menetapkan target wilayah untuk bergabung 

dalam asuransi pertanian: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatra Selatan, 

dan Sumatra Barat.  “Kami akan fokus pada daerah yang 

populasinya besar, penetrasi ke lumbung-lumbung padi 

yang potensial,” ujar Direktur Operasi Ritel Jasindo Sahata L. 
Tobing.

Demi mencapai tujuannya Jasindo bekerja sama dengan 

Dinas Pertanian setempat untuk menyebarluaskan informasi 

tata cara pendaftaran asuransi pertanian. Hal ini dikerjakan 

oleh unit usaha Jasindo yang bertugas di beberapa cabang 

Jasindo di daerah.  

Untuk mencapai target sosialisasi 100 persen, ke seluruh 

penduduk, tentu tidak mudah. Pasalnya, tiap daerah memiliki 

budaya dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 

Dengan demikian, perusahaan perlu menata lagi bentuk 

sosialisasi yang terbaik. “Belum lagi antar daerah bahasanya 
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berbeda, jadi cara perilaku belum tentu sama. Belum lagi 

mencari tahu dia pemilik atau buruh tani, kan beda-beda 

pengetahuannya,” papar Sahata.

Untuk target awal, Jasindo memiliki target sawah yang 

diasuransikan mencapai 1 juta hektare (ha). Pada akhir 

September 2017, jumlah lahan yang diasuransikan baru 

394 ribu ha. Namun, jelang akhir tahun Sahata optimis bisa 

mencapai sekitar 900 ha.

Semua petani pengelola boleh mendaftarkan dirinya 

menjadi peserta asuransi meski jumlah lahannya tak sampai 

1 ha, atau sawah itu hanya hasil gadai. Bila premi yang 

dibayarkan untuk 1 ha sebesar Rp36 ribu setelah disubsidi 
pemerintah, maka untuk di bawah 1 ha akan diitung kembali 

sesuai dengan luasan sawahnya.

Sahata pun memiliki cita-cita, jika seluruh petani dan lahan 

sawah sudah bisa ter-cover oleh Jasindo, maka pengetahuan 

petani terhadap lembaga keuangan akan bertambah. Sehingga, 

petani berani untuk meminjam dana untuk permodalan lain di 

luar menggarap sawah kepada perbankan.

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki program berupa 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui KUR, masyarakat kelas 
menengah ke bawah bisa meminjam dana untuk permodalan 

bisnis UKM nya. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi 

dan UKM juga ikut mengatur penyaluran KUR. Tahun ini, 
pemerintah telah menetapkan target 40 persen untuk sektor 

produktif, seperti pertanian, perikanan, dan industri.

Mohammad Hasyim, Kepala Bidang Penjaminan Deputi 

Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM mengaku, secara 

rata-rata target itu sudah tercapai. Sehingga, pemerintah akan 

kembali menaikan target penyaluran KUR ke sektor prodiksi 
menjadi 50 persen.
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“Bahkan, nantinya untuk petani diberikan kemudahan 

khusus, jadi pembayaran iuran kredit bisa dilakukan setelah 

panen. Jadi misalnya tiga bulan kemudian baru mulai mencicil, 

jangka waktu juga kan panjang sampai lima tahun ada,” papar 

Hasyim.

Jumlah penyaluran ini sebenarnya sudah jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sekitar 19 

persen-20 persen untuk sektor produksi. Kala itu, perbankan 

memang lebih senang memberikan KUR kepada sektor 
perdagangan karena pendapatan pedagang yang cenderung 

lebih pasti dibandingkan dengan petani atau nelayan. “Bank 

takut kalau ke pertanian kan ada cuaca buruk, jadi bank lebih 

senang ke perdagangan karena bank kan orientasinya ke 

keuntungan juga, nah ini sekarang pemerintah turun tangan,” 

tegas Hasyim.

Berdasarkan data Kementeria Koperasi dan UKM per 20 

Oktober 2017, total penyaluran KUR sebesar Rp75,76 triliun 
dengan jumlah 3.374.544 debitur. Penyaluran ini terdiri dari 14 

bank umum nasional, 19 bank pembangunan daerah, empat 

lembaga keuangan non bank, dan satu koperasi (Kospin Jasa). 

Dalam hal ini, penyalur terbanyak dari bank umum nasional 

sebesar Rp74,45 triliun. 

Sementara, khusus KUR mikro berjumlah Rp53,98 triliun. 
Kemudian, KUR ritel sebesar Rp21,54 triliun, dan KUR TKI 
Rp238,26 miliar. Petani sendiri masuk dalam KUR mikro. Bila 
dirinci lagi, tiga bank penyalur terbesar untuk KUR mikro, 
yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp51,56 triliun, 
Bank Mandiri Rp1,66 triliun, dan Bank Negara Indonesia 
(BNI) Rp96,72 triliun.

Menurut Sekretaris Perusahaan BRI, Hari Siaga, total 
penyaluran KUR hingga akhir Oktober 2017 tercatat Rp59,9 
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triliun dengan jumlah 3,2 juta debitur baru. Angka ini sudah 

mencapai 84 persen dari target penyaluran KUR perusahaan 
hingga akhir tahun sebesar Rp71 triliun.  “Dari KUR yang 
disalurkan tahun ini sekitar 25 persen atau Rp14,9 triliun 
disalurkan ke petani,” ucapnya.

Namun, untuk lebih menggenjot penyerapan KUR di 
sektor produksi, perusahaan juga akan bekerja sama dengan 

kelompok usaha tani dan mengoptimalkan agen BRIlink di 
berbagai daerah.

Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang 

Setyatmojo mengungkapkan, pihaknya tidak mewajibkan 

penerima KUR untuk memberikan jaminan saat mengajukan 
permintaan kredit. Hal ini sudah berulang kali disampaikan 

pihak perusahaan dalam setiap sosialisasi, di mana untuk 

dengan dana pinjaman maksimal Rp25 juta dibebaskan 
dari agunan.  “Tapi memang penyebaran informasi masih 

menjadi pekerjaan rumah bersama, tidak hanya perbankan 

tapi juga pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian,” ujar 

Bambang. 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  115

DINDA AUDRIENE MUTHMAINAH



116  |  LITERASI KEUANGAN

EKA WAHYU PRAMITA - Majalahkartini.co.id
Lahir di Magelang, 22 November 1983. Lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta. Sekarang sebagai Editor di Majalahkartini.co.id. Alasan mengikuti Banking 
Journalist Academy ingin mengekplorasi lebih jauh pemahaman perempuan pada literasi 
keuangan.



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  117

PEREMPUAN YANG 
(MEMILIH) BERDAYA

Buto: Arjuna...arjuna berapa sih uang saku kamu?

Arjuna: Uang saku aku tujuh ribu

Buto: Wah itu biasanya kamu jajanin apa saja, kalau aku cokelat, 

permen, chiki, es krim

Arjuna: Kalau aku cuma satu macam saja, sisanya untuk menabung

Buto: Wah kenapa begitu, kan enak bisa jajan semua

(petikan dongeng menabung)

H
iruk-pikuk khas keceriaan anak-anak tampak nyata 

dan menggembirakan, mereka sedang menunggu 

kedatangan kakak-kakak relawan dari Komunitas 

Generasi Cerdas Keuangan. 

Wajah-wajah ceria mereka makin berbinar saat duduk 

bersama dan menyimak dengan antusias dongeng boneka 

yang diperagakan oleh para relawan. Sesekali anak-anak ikut 

menanggapi lakon boneka seraya mengutarakan pengalaman 

dengan uang jajan mereka masing-masing.

Sore itu, Sabtu (14/10/2017)di Rumah Cerdas 
Keuangan ada jadwal literasi keuangan untuk anak-anak. 

Media penyampaiannya adalah dua tokoh kesohor dalam 

pewayangan Arjuna dan Buto Ijo yang mengilustrasikan 

betapa pentingnya kebiasaan menabung dan bagaimana 

membedakan antara keinginan dan kebutuhan agar bisa 

menyisihkan uang untuk menabung. 
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Dongeng Literasi Keuangan 

Bayangkan, di usia dini mereka sudah mulai memahami 

kegunaan menabung bagi kehidupan mereka kelak. Tentu saja 

hal itu tak serta merta ada, dibutuhkan usaha yang tak mudah 

dari Komunitas Generasi Cerdas Keuangan (GCK). 

Komunitas yang digawangi oleh dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta ini lahir dari rahim pengalaman 

personal, Ratna Chandra Sari, sang founder pada bulan Oktober 

2015. 

Menurut beberapa hasil riset yang pernah ia lakukan, 

pola konsumsi anak dan remaja belum terarah, belanja online 

dan pemakaian kartu kredit mendorongperilaku konsumtif 

sertapemborosan dini. 

Kegelisahan ibu dari tiga putri yang tiap hari 

berinteraksidengan anak-anak muda kekinian membuat ia 

ingin lebih dalam memahami literasi keuangan. Ia merasa 
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betapa pentingnya pengetahuan literasi keuangan masuk 

dalam kurikulum pembelajaran di sekolah sejak dini.

Modul GCK literasi keuangan

“Kami melakukan riset 2015 berdasarkan keprihatinan 

pengelolaan keuangan anak, lalu membuat buku pedoman 

guru dan anaksekolah dari kelas 1-6. Melaluiproses panjang, 

feedback dari guru, diterapkan di 12 sekolah dasar di Yogyakarta. 

Semua media yang kami punya mulai buku cerita, video, 

bisa diakses gratis oleh siapa pun yang ingin belajar,” papar 

perempuan kelahiran Batang, 8 Oktober 1976.

Ratna yang ditemui di kediamannya yang asri di Bantul, 
Yogyakarta ini mengungkapkan kegelisahan awal dari 

persoalan yang kerap ia temui dalam keseharian. 

Banyak perempuan baik yang belum atau sudah 

berumahtangga masih tertatih-tatih mengurus persoalan 
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keuangan, belum lagi masalah jeratan utang dan rentenir, 

pemasukan atau cashflow yang lebih besar pasak daripada 

tiang. 

“Sungguh hal itu membuat saya berpikir, jadi selama ini 

kenapa saya hanya sibuk pada urusan diri sendiri sementara 

permasalahan itu ada dan nyata di sekeliling saya,” ungkapnya. 

Perempuan lulusan jenjang Doktor Universitas Gajah Mada 

ini menungkapkan sebelum dirinya mengalami sakit yang 

membuat ia harus mengenakan kursi roda untuk beraktivitas, 

ia masih fokus di riset-riset soal keuangan. Namun, saat ini ia 

justru memiliki semangat luar biasa untung mengembangkan 

GCK –dengan anggota relawan mahasiswa dari berbagai 

kampus- menjadi sebuah lembaga yang memberi manfaat. 

Sebab, Ratna menyadari jika memberikan edukasi bagi 
perempuan sejatinya bukanlah upaya yang mudah, bagaimana 

kemudian mengedukasi mereka bergantung dengan level 

pendapatan, latar belakang, pemahaman pada literasi 

keuangan, treat-nya tentu berbeda. Pun jugamemberikan 

pemahaman bagi mereka bagaimana mengenalkan literasi 

keuangan sejak dini pada anak-anak mereka. 

“Litarasi keuangan ada tiga tahapan mulai dari usia 3-5 

tahun, usia SD, dan dewasa. Pada masa usia 3-5 tahun biasa 

disebut eksekutif function self control. Mudahnya begini, anak 

diajari untuk bisa menunda kesenangan sesaat untuk jangka 

panjang,” ujar Ratna yang pernah meraih OJK Award kategori 
Tokoh Inspiratif di Bidang Pendidikan Literasi Keuangan. 

Ia memberi ilustrasi, Marshmallow Test, yakni anak diberi 

permen dan mereka diminta untuk menahan tidak makan 

permen itu dengan jangka waktu tertentu, sampai berapa lama 

anak tahan sebelum ia mendapat hadiah permen lainnya yang 

lebih menarik. 
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“Nah di situlah self control berlaku, mendapat hadiah 

karena bisa menahan apa yang menjadi keinginan mereka,” 

jelasnya, 

Selain dengan metode melatih self control dengan 

Marshmallow Test, mereka juga mempunyai media berbasis 

kearifan lokal yakni, dongeng. Boneka Arjuna dan Buto 

menjadi ikonik penyampaian kampanye pentingnya literasi 

keuangan, masih ada juga video, permainan dan robot cerdas. 

Sejauh ini kegiatan literasi keuangan yang sudah Ratna 
dan GJK kembangkan antara lain: literasi keuangan ibu rumah 

tangga Padukuhan Jogodayoh Desa Sumbermulyo, Bantul 

tanggal 28 Agustus 2016, literasi keuangan ibu-ibu Padukuhan 

Kalikijo, Triharjo Sleman, tanggal 28 Agustus 2016, kegiatan 

sosialisasi di Mejing Lor Ambarketawang Sleman dan masih 

banyak lainnya. 

Dari kegiatan yang perah mereka lakukan GCK 

menitikberatkan pemahaman kepada ibu-ibu pemilik UMKM 

di daerah tentang pentingnya memiliki pengetahuan mengenai 

tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan bijak. Kemudian 

Ibu-ibu memegang peran penting menjadi bendahara dalam 

keluarga.

Kemampuan ibu rumah tangga dalam mengelola 

keuangan mampu menjadi salah satu faktor yang menentukan 

kesejahteraan keluarga. Mereka juga diberikan buku 

perencanaan keuangan yang diterbitkan oleh OJK dan banyak 

berbagi mengenai perencanaan keuangan dalam rumah 

tangga.

Ratna mengakui kalau ia sendiri tak bergerak, tak akan 
bisa bisa mencapai tujuan. Sebab, menurut Ratna berdasarkan 
data survei nasional keuangan, hanya 21,84% masyarakat 

yang memiliki pengetahuan keuangan atauwell literate. 
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Padahal literasi keuangan menjadi bekal masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Rendahnya 
kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan 

ditunjukkan oleh rendahnya tingkat tabungan dan tingginya 

tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan pendidikanliterasi keuangan

Berbekal semangat yang dimiliki Ratna, GCK menjadi oase 
untuk membangun masyarakat yang memiliki mindset cerdas 

keuangan. Cerdas keuangan memiliki beberapa konsep yang 

perlu dibangun, yaitu how to spend, how to save, how to share, 

dan how to invest.

‘Tugas berat’ itu kini disandang oleh para relawan GJK 

yang hingga kini telah mencapai 30 mahasiswa lintas kampus. 

Bahkan lantaran gebrakan itu, kegiatan GCK juga dilirik oleh 

OJK Kota Yogyakarta untuk melakukan kegiatan yang sejalan. 

GCK memiliki arti harapan dari sebuah komunitas 

untuk Generasi Cerdas Keuangan mempunyai rumah cerdas 

keuangan Indonesia yang menjadi pusat pembelajaran literasi 

keuangan. 

Banyak kegiatan pembelajaran literasi keuangan yang 

dilaksanakan di rumah cerdas keuangan. “Kami begitu ingin 

fasilitas masyarakat ini dapat digunakan secara maksimal 

dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara,” harap Ratna. 

PEMBANGUNAN KOMUNITAS

Tah hanya GJK yang memiliki kegiatan literasi keuangan 

dan mampu memberdayakan banyak para perempuan, tak 

jauh dari Bantul, tepatnya di bantaran Kali Gajahwong dan 

Kali Winongo juga memiliki napas yang sama. Paguyuban 

Kalijawi, bermakna pinggir kali dari Jawa ini memiliki misi 
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tidak sesederhana itu. 

Sore itu, Kamis (12 Oktober 2017) mereka berkumpul di 

rumah Ibu Ika Sahat, salah satu anggota Paguyuban, tepatnya 

di RT 1/RW 1 Sapen Yogyakarta  di sepanjang pinggiran rel 
kereta api. 

Tak sekadar kumpul, dalam agenda rutin yang berlangsung 

tanggal 12 di tiap bulannya itu, banyak membahas kondisi 

terkini dari paguyuban dan tentu saja program utama mereka 

menabung serta simpan pinjam.

Ditemani sajian teh hangat, kacang rebus, pisang rebus dan 

hasil bumi lainnya mereka menyambut hangat kedatangan 

saya. Tak lupa, mereka juga mengikat kebersamaan anggota 

dengan apalagi kalau bukan arisan. Jumlahnya nominal arisan 

Rp15.000 untuk kas dan Rp5.000 untuk konsumsi. 

Uniknya, Paguyuban Kalijawi ini dalam pemberdayaan 

kegiatan ekonominya ditopang oleh Dana Pembangunan 

Komunitas (DPK) yang terbagi menjadi bagian sosial 

(kesehatan dan pendidikan), ekonomi, permukiman, dan 

kasus khusus manakala ada anggota yang terjerat dengan 

rentenir di tempat lain berbunga tinggi. 

Menurut salah satu pengurus bernama Nisa (bendahara 

paguyuban), para anggota telah menyepakati besaran bunga 

apabila salah satu anggota ingin melakukan peminjaman. 

Besaran bunga berbeda-beda setiap jenisnya, permukiman 

10 %, pendidikan 6 %, kesehatan 6 %, kasus khusus 6 %, 

dan paling tinggi ekonomi yaitu sebesar 12 %. Mengapa 

ekonomi paling tinggi? Karena anggota meminjam untuk 

perintisan usaha yang akan menghasilkan profit. Anggota 
bisa meminjam sesuai kebutuhan, biasanya yang sudah-sudah 

hingga mencapai 10 juta untuk membayar hutang anggota 

pada rentenir. 
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“Angsuran ibu-ibu di dalamnya ada tabungan sejumlah 

lima ribu rupiah, awalnya menabung dua ribu rupiah sehari, 

kemudian dikumpulkan selama berbulan-bulan. Dalam waktu 

2 bulan mendapat tambahan pinjaman dari Lembaga Arkom. 

Tabungan dari ibu-ibu yang awalnya cumaRp1,2 jutamenjadi 
Rp3 juta untuk renovasi permukiman,” tutur perempuan 
berkacamata ini. 

Adanya dana pembangunan komunitas berkattabungan 

yang tidak terputus. “Kami tidak bisa menutup mata setelah 

ada pinjaman ibu-ibu curhat, nabung dan angsur itu berat. 

Kami fleksibel, kalau tabungan itu ya semampunya saja. 

Tabungan bisa diambil dengan syarat pinjaman lunas, 

tabungan diambil hanya separuh dari yang sudah ada, setelah 

menjadi anggota 2 tahun.Tabungan harapannya tidak diambil 

karena berguna sebagai agunan,” jelasnya.

Menurut Ainun Murwani yang pernah mengetuai Kalijawi 

dan kini aktif di Divisi Advokasi dan jaringan, Kalijawi sangat 

terasa manfaatnya karena bicara soal keuangan tentulah 

hampir setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. 

Berkaca pada kehidupan di kota yang cenderung sendiri-

sendiri, misal ada kebutuhan mendesak atau musibah misalnya 

tak tahu harus meminjam kemana-mana. “Sementara jika 

mengelola sebuah paguyuban kan bisa membantu masalah 

tersebut,” ujarnya. 

Nilai yang paguyuban ini pegang adalah, bahwa uang 

tersimpan menggunakan prinsip tanggung renteng kelompok. 

“Kami mengajak menumbuhkan rasa solidaritas, di kelompok 

ada yang mengajukan pinjaman lalu verifikasi ada di 
kelompok. Ketika tidak bayar menjadi tanggungan kelompok. 

Jadi ada tanggungjawab, bahwa uang bukan milik orang tapi 

milik bersama. Ketika satu orang macet akan berimbas ke 
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lainnya,” lanjut Ainun. 

Misalnya ada satu kelompok sebanyak 10 orang,  nah 9 

orang inilah akan menanggung satu orang yang memiliki 

utang. Jika di tengah jalan ada yang tidak membayar tepat 

waktu maka perlahan akan didatangi anggota lainnya untuk 

menanyakanapa alasan dia tidak bisa mengembalikan uang 

bisa tersampaikan. Yang terpenting bisa menyelesaikan 

permasalahan bersama. 

Sungguh, kehadiran Kalijawi telah mengubah banyak 

kehidupan anggotanya. Seperti yang mantap dikatakan oleh 

Lili.

“Tadinya saya belum bisa renovasi rumah, masih dekat 

sekali dengan kali. Setelah menabung saya bisa pinjam 

untuk perbaikan rumah,” ucap Lili. Praktis, kini ia hanya 

menggunakan tabungan dari bank konvensional untuk 

pemasukan gaji per bulan. 

Lili juga merasakan manfaat saat mengikuti pelatihan 

menanam obat keluarga melalui media Polybag. “Dengan 

belajar menanam saya jadi bisa menghasilkan keuangan 

tambahan,” lanjut Lili. Itu artinya ia mampu mengubah kondisi 

keuangan menjadi tidak tergantung lagi, bisa menghidupi 

dengan cara mandiri. 

Senada dengan Murni, hidupnya pun berubah lantaran 

menjadi anggota Kalijawi. “Saya jadi bisa menabung sedikit 

demi sedikit, kemudian bisa pinjam untuk buka warung 

kelontong yang bisa menghasilkan keuntungan,” ujarnya. Ia 

pun memilih tidak menabung di bank konvensional lantaran 

kalau mau pinjam uang untuk modal usaha, syarat yang 

diminta tak mampu ia penuhi. 

Lain halnya dengananggota bernama Tatik yang belum 

lama menjadi anggota paguyuban ingin tahu berapa banyak 



126  |  LITERASI KEUANGAN

kegiatannya. “Selama ini mungkinbaru informasi ada 

pelatihan-pelatihan, peminjaman, sejauh ini karena saya belum 

tahu persis, saya ingin tahu kalau sudah tahu dan bermanfaat 

dan akan jalani,” ujarnya.

Ika Sahat, yang saat itu menjadi  nyonya rumah 

kumpulan mengatakan bahwa kegiatan pemberdayaanyang 

dilakukan oleh Kalijawi banyak memberi manfaat khusus 

bagi masyarakat di sekitar bantaran kali yang sebagian besar 

berasal dari kalangan menengah ke bawah. 

“Kesehatan dan pedidikan juga sangat penting dan 

melalui Kalijawi sedikit banyak bsa mejawab kekhawatiran 

itu,” ungkapya. 

Paguyuban ini mulanya dibidani oleh Lembaga  Arkom 

Yogyakarta yang mengadakan pemetaan yang awalnya di 2 

kampung dan akhirnya 31 kampung, masalah bantaran sungai 

itu sama yaitu: status tanah, sampah, dan air. 

Akhirnya bulan Juli warga dikumpulkan dari dari 

beberapa kampung, sharing dan mencari cara. Lahirlah 

Paguyuban Kalijawi sekitar tahun 2012. 

Di Kalijawi,  pekerjaan tidak hanya dibebankan satu 

orang. Sekarang terdapat 7 divisi terdiri dari: kesekretriatan, 

permukiman, ekonomi, sosial masyarakat , pendidikan, 

kesehatan dan divisi advokasi jaringan. 

Ke depan kalijawi sebagai organisasi ingin punya 

kemandirian dana, selama ini kalijawi memegang misi sosial 

untuk pemberdayaan perempuan dalam hal pengelolaan 

keuangan dan pemberdayaan perempuan.

Saking tak ingin membebani anggotannya, Kalijawi 

bahkan juga melakukan survei penerapan bunga terendah di 

luar paguyuban, sebab biar bagaimaa pun tabungan adalah 

kekuatan dan modal bagi mereka. 
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“Ketika mau bernegosiasi dengan pemerintah yang kita 

andalkan adalah tabungan, itu bukti bahwa kami punya 

kemampuan berswadaya. Tabungan sebisa mungkin tak 

pernah habis diambilkarena sebagai modal dan kekuatan. 

Kami,” pungkas Ainun.Lantaran keunikan paguyuban inilah 

banyak masyarakat yang menyebutnya Grammen Bank dari 

Jogja. 

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kepala 

Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Sondang 

Martha Samosir mengatakan jika pada tahun sejak tahun 

2013 ada 1.825 perempuan,tahun 2014 sebanyak 214, lalu 

2015 ada sekitar 624,kemudian tahun 2016 sebanyak 438, dan 

2017 sebanyak 1.568. Jadi total perempuan yang teredukasi 

mengenai pemahaman literasi keuangan sudah mencapai 

angka 6.468 orang.

Literasi Keuangan untuk ibu rumah tangga

“Peningkatan lumayan ya meskipun tidak terlalu 

signifikan. Kami arahnya bukan hanya IRT tapi semua 
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perempuan lintas sektor agar mereka teredukasi mengenai 

keuangan. Sebab, selama ini yang menjadi kendala adalah 

selain pengetahuan yang masih sangat terbatas, waktu mereka 

juga habis untuk bekerja dan bekerja sehingga effort untuk 

meng-upgrade diri dirasa masih kurang,” paparnya. 

Jadi, lanjut Sondang,sebaiknya ibu-ibu diberikan 

kesempatan untuk belajar mengenai perencanaan keuangan. 

Jadi arahnya sekarang bagaimana merencanakan supaya ibu-

ibu itu bisa merencanakan keuangan dengan baik.

 Berbicara mengenai program literasi keuangan khususnya 

untuk perempuan, tentunya tak lepas dari peran bank atau 

jasa keuangan. Salah satunya adalah program yang diinisiasi 

oleh Standard Chartered Bank Indonesia. 

Melalui program GOAL yang diluncurkan Maret tahun ini. 

GOAL merupakan program Bank dalam pemberian pelatihan 

dan keterampilan kepada remaja puteri usia antara 12 hingga 

20 tahun di 20 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Sesuai dengan namanya, materi diberikan dalam bentuk 

kombinasi antara olahraga dan pelatihan keterampilan. GOAL 

bertujuan memberdayakan remaja puteri serta melengkapi 

mereka dengan rasa percaya diri serta pengetahuan ekonomi 

agar dapat bermanfaat di keluarga dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, program GOAL ini memiliki target 

untuk menjangkau sebanyak 1.500 remaja puteri hingga 2018. 

Selain bekerjasama dengan Yayasan Mitra Mandiri Indonesia 

(YMMI) untuk melaksanakan program ini di 10 sekolah 

menengah pertama dan 2 rusunawa di Jakarta, Bank juga akan 

melaksanakan GOAL dengan melibatkan staf sebagai relawan 

dan akan berlangsung di 4 kota, yaitu Surabaya, Semarang, 

Medan, dan Denpasar.

Empat modul yang diajarkan adalah Be Money Savvy fokus 
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pada edukasi finansial, Be Yourself fokus pada membangun 
cara berkomunikasi, Be Healthy fokus pada pemahaman akan 

kebersihan dan kesehatan diri sendiri, dan Be Empowered 

fokus pada pengembangan kepercayaan diri. Program 

GOAL di Indonesia juga turut didukung oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 

Kementerian Pendidikan Nasional

Tak hanya program GOAL, Bank juga memberikan edukasi 

keuangan bagi ibu-ibu yang bertempat tinggal di rusunawa 

Jatinegara. Materi yang diberikan termasuk diantaranya 

menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan, 

manfaat dan produk-produk bank, serta bagaimana mengelola 

keuangan secara sederhana.

Head of Corporate Affairs Standard Chartered Bank 

Indonesia, Dody Rochadi mengatakan bahwa pihaknya 
melihat perempuan, termasuk remaja putri, sebagai modalitas 

yang berperan penting dalam perputaran roda ekonomi suatu 

negara. 

“Sayangnya, perempuan seringkali menghadapi 

tantangan terkait keterlibatan mereka dalam ekonomi, tidak 

hanya dalam kaitannya dengan tantangan modal, tetapi juga 

tidak tersedianya dukungan sosial yang relevan,” paparnya. 

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan edukasi 

keuangan kepada masyarakat di negara-negara kami 

beroperasi, kami juga fokus memberikan pengetahuan dan 

keahlian kepada perempuan sehingga mereka dapat memiliki 

peran yang sama dengan pria. Salah satu bentuk komitmen 

kami dalam meningkatkan kapasitas perempuan adalah 

melalui program GOAL yang diperuntukkan bagi remaja 

puteri.

Sinergi antara berbagai elemen masyarakat yang ikut 
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mendukung pemahaman literasi keuangan, dampaknya kelak 

tak hanya membuat perempuan berdaya dalam memahami 

dan mengelola keuangan, salah satunya di keluarga. Tetapi 

juga bisa menularkan semangat itu dari lingkungan yang 

paling dekat dari si perempuan, tinggal ia pada akhirnya 

memilih apakah mau berdaya atau ya nanti saja. 
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MELEK FINANSIAL,  
HINDARI SIAL

Sale up 80 %

Promo ongkir gratis

Buy one, get one free

Midnight sale

K
etika kita jalan-jalan ke pusat perbelanjaan baik di 

gerai maupun toko daring, tentu promo-promo 

menggiurkan itu tak asing lagi kita lihat. Bahkan, 

cenderung menggoda kita untuk ikut menjadi salah satu 

konsumennya. 

Belum lagi jika di dompet kesayangan kita terdapat 

deretan kartu kredit yang juga memanggil untuk dipakai. 

“Ah, kan bayarnya bisa nanti.”Demikian bisikan yang kerap 

kita dengar. 

Merujuk pada acara “Online Shopping Outlook” di Jakarta 

beberapa waktu lalu, perempuan menempati persentase 

terbesar dari konsumen belanja online, yakni sebesar 53 persen 

dengan demografi usia antara 18-30 tahun. Produk yang terjual 
dan paling banyak dibeli juga seputar kebutuhan pakaian 

yaitu sebanyak 41 persen, disusul kebutuhan lainnya yaitu 40 

persen. 

Banyak yang mengatakan perempuan sangat pintar dalam 

mengelola keuangan, namun ada juga yang justru mengatakan 
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karena perempuan banyak keinginannya sehingga terkesan 

boros. 

Lantas apa kelemahan yang terjadi jika pengelolaan 

keuangan dipegang oleh perempuan. Stigma yang melekat 

antara lain: boros belanja, mengutamakan emosi, skala 

prioritas rendah, tak ada inisiatif, menyepelekan hal-hal kecil, 

lemah melihat iklan dan kurang responsif. 

Sayangnya sebagian perempuan seringkali membeli 

barang dan berbelanja dengan uang yang sebenarnya tidaklah 

banyak.Selain itu barang yang dibelipun bukan barang 

yang penting atau kategori kebutuhan. Karena hal inilah 

yang membuat perempuan terkendala dalam mengelola 

keuangan. Ditambah streotype sifat yang boros dan tidak bisa 

memilah mana yang kategori kebutuhan mana yang termasuk 

keinginan.

Sebagian perempuan rata-rata mengelola uang sesuai 

dengan adanya dan tidak mengembangkannya.Padahal hal 

ini sangat dibutuhkan oleh lelaki. 

Misalnya, perempuan punya inisiatif untuk usaha, bisnis 

dan membantu sang suami. Sehingga uang dan pemasukan 

bisa bergulir dengan baik. Sayangnya masih banyak 

perempuan terlalu apatis dan cenderung untuk melakukan 

hal tersebut karena memang ingin memiliki uang untuk diri 

sendiri. 

Bukan untuk mengembangkan uang tersebut agar bisa 

mendapat pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dan 

menambah keuangan keluarga.

Hal itu dikuatkan oleh survey dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada tahun 2016 yang menyatakan jika tingkat literasi 

keuangan perempuan hanya sebesar 25%, sementara laki-laki 

memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi yaitu 
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sebesar 33%. 

Padahal 75% urusan keuangan rumah tangga dikelola 

oleh perempuan, sehingga perempuan merupakan sosok 

yang lebih berperan dalam menyampaikan pendidikan literasi 

keuangan kepada anak, pekerja rumah tangga, maupun 

anggota keluarga lainnya.

Selain  produk keuangan umum yang selama ini kita 

kenal, ternyata ada pula bank dan jasa keuangan juga 

memiliki produk keuangan yang khusus menargetkan kaum 

perempuan. 

Tentunya hal tersebut bukannya tanpa alasan.  Apalagi 

dewasa ini jumlah perempuan karier semakin meningkat 

setiap tahun. Karena itu, mereka  semakin gencar untuk 

mengeluarkan produk keuangan sebagai contoh tabungan 

khusus perempuan. Sebut saja BII Women One dari BII,  

Asuransi Wellwoman dari ACA, dan ANZ Femme Visa kartu 

kredit khsus perempuan. 

Belum lagi jika bicara soal investasi, masih jauh panggang 
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dari api. Masih ada perempuan yang mengelola dan 

menggunakan uang karena memang kebutuhan dan apapun 

yang di depan mata, bukanlah yang di masa depannya nanti.

Maka tak asing kita dengar jika ada perempuan  yang 

mengetahui lelaki menyimpan uang untuk investasi jangka 

panjang dengan nominal yang besar, mereka keberatan. 

Padahal, investasi jangka panjang sangatlah penting untuk 

keadaan keuangan anda di masa yang akan datang. Jadi ketika 

butuh uang di masa selanjutnya terutama jika mendadak, 

maka dana investasi itu bisa dimanfaatkan. Trusting atau 

ketidakpercayaan bagi beberapa perempuan memicu mereka 

untuk tidak tertarik dengan investasi. 

Agaknya fakta di atasjuga menjadi kegelisahan seorang 

ibu muda, Dwi Nur Avi yang mengaku bahwa ia tak memiliki 

metode khusus dalam soal pengaturan keuangan keluarga. 

“Karena tidak pakai metode khusus ya jadinya berantakan 

gitu keuangan, yang penting saat ini ada uang, urusan 

selanjutnya ya dipikir nanti,” ujar ibu dua anak ini.

Ia mengamini bahwa kelemahannya adalah cenderung 

boros dan kurang berinisiatif untuk perencanaan keuangan 

masa depan. “Padahal pengen juga sih ikut investasi atau 

reksadana gitu tapi gak paham, paling cuma nabung kecil-

kecilan di koperasi kantor,” ujar perempuan kelahiran 30 Juni 

1985. 

Sementara itu, Ina Puspita mengatakan bahwa ia masih 

menerapkan metode cashflow sederhana, yaitu mendahulukan 

yang wajib dan prioritas. “Jangan lupa juga menyisihkan dana 

untuk hal-hal tak terduga,” tambahnya. 

Lain dengan Indra Yanti, ia sudah mulai mengikuti salah 

satu produk keuangan di bank berupa tabungan berjangka 

yang langsung dipotong ke rekening debet. “Rata-rata saya 
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ambil per 5 tahun dan kalau sudah cair untuk beli logam 

mulia,” ujarnya. 

Sampai sejauh ini Indra belum pernah mengalami kejadian 

tak menyenangkan terkait tabungan berjangka. “Ya, semoga 

saja tidak, tapi memang mengatur keuangan itu penting 

banget, selama ini saya lebih banyak mengalir sesuai dengan 

kebutuhan,”ungkapnya. 

Jeany Mega Sari juga punya cara sendiri untuk mengelola 

keuangan, ia dan suami menentukan tingkatan prioritas, 

pertama, bayar utang dan zakat, kedua, untuk kebutuhan hidup, 

ketiga, untuk tabungan dan investasi. 

“Untuk poin kedua saya masih pakai sistem konvensional 

yaitu pakai amplop sesuai pos kebutuhan,” ujarnya ibu dua 

anak ini. 

Karena kurang pengalaman, ia baru saja mengalami gagal 

dalam memilih instrumen investasi. “Untung cepat ketahuan 

jadi sudah bisa di-cut,” ungkapnya. 

Jeany merasa penting belajar mengelola keuangan bersama, 

tapi sang suami justru menyerahkan penuh pengaturan 

keuangan padanya. 

Tak jauh berbeda dengan Jeany, sejauh ini Lia juga 

tak menggunakan metode khusus dalam hal pengelolaan 

keuangan meski ia mengaku sangat penting mempelajarinya.

“Masih agak ribet nih, tapi untuk rekening tabungan 

dipisah, rekening buat kebutuhan sehari-hari juga demikian. 

Saya mengalokasikan untuk zakat, belanja harian, belanja 

bulanan, untuk orang tua dan mertua, untuk acara undangan 

dan lainnya,” tambah Lia.

Uniknya, Lia juga punya tips khusus soal pemilihan 

produk keuangan berupa tabungan. ‘Saya pilih rekening 

tabungan yang bebas biaya administrasi dan lokasi yang jauh 
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dari rumah dengan pertimbangan agar tabungan aman tidak 

sering diambil-ambil,” kelakarnya.

Sri Noviarni, seorang ibu rumah tangga sekaligus 

karyawan selama ini juga mengatur keuangan secara manual 

saja. “Alokasi pertama untuk kebutuhan bulanan yg tetap. 

Lalu alokasi kedua untuk kebutuhan yang sifatnya tidak 

terduga. Sisanya baru untuk keperluan tabungan,” ujarnya. 

Meski ia merasa pengelolaan keuangan keluarga hal yang 

penting, tapi sejauh ini ia hanya menerapkan untuk keperluan 

rumah tangga. 

“Dari sini kita bisa mengatur keuangan sesuai kebutuhan. 

Intinya tidak besar pasak daripada tiang. Produk keuangan 

yang saya miliki hanya tabungan. Kalo suami ambil unit 

link. Alhamdulillah sejauh ini tidak merasakan kegagalan,” 

tambahnya.

Agaknya metode cashflow sederhana masih digemari 

beberapa perempuan, pun dengan Haryani Poncowati. 

Sampai hari ini ia masih membangi keuangan dalam beberapa 

pos, untuk kebutuhan sehari-hari, sedekah, menabung dan 

bayar hutang. 

“Ya penting sih belajar soal keuangan, karena saya 

masih pakai metode konvensional sejauh ini sih aman belum 

pernah gagal, paling saya hanya nabung di bank dan asuransi 

pendidikan untuk anak.’ Ujarnya.

Lain cerita dengan Liswanti, karena ia memahami tidak 

akan tahu apa yang akan terjadi di depan sana, ia memutuskan 

untuk serius belajar mengelola keuangan.  

“Dulu sebelum punya anak saya sangat boros sekali, 

sehingga pertengahan bulan gaji sudah habis. Kemudian saya 

berpikir, kalau terus seperti ini, bagaimana nanti punya anak, 

bagaimana kalau saya atau suami sakit. Segala hal yang tidak 
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diinginkan bisa saja terjadi di depan sana,” ucap member 

Komunitas Emak-emak Blogger ini. 

Maka dari itu Liswanti merasa sebagai perempuan dan ibu 

yang mengatur keuangan penting sekali untuk melek finansial. 
Bagaimana mengatur dan mengelola keuangan dengan bijak, 

supaya keluarga selalu bahagia hingga bisa merencanakan 

keuangan keluarga di masa depan dengan baik. 

“Dengan melek finansial, saya semakin paham bagaimana 
mengatur uang sehingga tercukupi sampai akhir bulan, 

sehingga saya sudah tidak tergoda hal-hal yang tidak penting, 

seperti belanja yang ada promo atau membeli kebutuhan yang 

tidak penting. Karena prioritas utama saya saat ini adalah 

masa depan anak-anak. Jadi lebih semakin menahan diri sih,” 

ucap perempuan yang memiliki hobi menulis ini.

Liswanti merasa bersyukur sejauh ini pengaturan 

keuangan berjalan baik. Sejak 6 tahun lalu, ia sudah terbiasa 

mencatat semua pengeluaran, membuat dana tidak terduga, 

hingga membuat tabungan khusus untuk masa depan anak-

anak.

“Kebetulan saya menggunakan produk keuangan dari 

dua bank. Soalnya penting banget buat saya dalam mengatur 

keuangan. Kalau kegagalan alhamdulillah belum pernah, 

jangan sampai deh hehe. Soalnya sebelum menggunakan 

sebuah produk keuangan, biasanya saya mencari informasi 

terlebih dahulu di internet, atau bahkan bertanya kepada 

teman-teman yang pernah menggunakan supaya informasi 

yang saya dapatkan juga lengkap. Bisa jadi perbandingan,” 

tambahnya. 

Pengalaman mengatur keuangan menarik lainnya 

dijelaskan oleh Ika Nur Subandi. Ia bersama suami 

menerapkan sistem tahap dalam anggaran keuangan keluarga. 
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Dimulai dari tahap 1, tahap 15, dan tahap 25 berdasar cairnya 

keuangan. “Tahap 1 lebih besar karena semua biaya termasuk 

biaya cicilan rumah dan sekolah anak-anak yang hampir 

kebanyakan semua dibayar di awal bulan. Lalu tahap 15 yakni 

sisa dari anggaran kebutuhan rumah, dan disusul tahap 25 

juga dilanjutkan dengan keperluan kebutuhan rumah tangga,” 

paparnya detail. 

Ika mengaku awalnya memang sedikit ribet,tapi saat 

dijalani ternyata tak se-ribet yang dibayangkan, sekarang ia 

merasa lebih nyaman dengan metode ini yang memudahkan 

mereka menjaga dana agar tak bocor terus menerus di awal 

bulan dan menjaga pos-nya sampai akhir bulan. Sebelumnya 

dana harus dibagi-bagi  dulu pada pos pengeluaran, mana 

yang masuk tahap 1, tahap 15 dan tahap 25, setelah itu baru 

dijumlah pengeluarannya. “Alhamdulillah sekarang masih 

sisa di akhir bulan, jadi bisa beli bonus untuk anak-anak saat 

prestasi harian mereka bagus,” ucapnya. 

Soal investasi, Ika juga pernah mengikuti, tapi saat ini 

ia memutuskan untuk tidak ikut dulu inestasi, melainkan ia 

menyuburkan zakat dan sedekah di rumah, dan menyediakan 

kencleng sebagai media pengingat.  Kendati demikian, Ika 

merasa penting belajar pengelolaan keuangan bersama suami 

agar bisa salinterbuka dan tujuan mudah dicapai. 

Bicara mengenai tujuan dalam perencanaan keuangan 

keluarga memang syarat mutlak. Hal itu dikatakan oleh 

Andreas Hartono. Bicara soal keuangan dan investasi, bagi 

Andreas harus punya tujuan jelas dulu, untuk jangka pendek 

atau jangka panjang. 

Dalam memahami cashflow management, setiap kali 

mendapat pemasukan maka alokasinya adalah: 10 % untuk 

tabungan, 40% untuk keluarga, 20% untuk pribadi dan 30 % 
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jika memiliki cicilan. Skema cashflow tersebut menjadi dasar 

dalam mengelola keuangan dalam keluarga.  Tak berhenti 

sampai di situ, dana darurat atau emergency fundminimal 

sebanyak tiga kali pendapatan, misal pendapatan 5 juta ya 

dana darurat sebanyak 15 juta di luar dana tabungan, asuransi 

dan investasi. 

Andreas juga memaparkan bahwa dalam keluarga 

terdiri dari suami dan istri, bisa diilustrasikan bahwa suami 

sebagai supir yang memegang kemudi atau mencari nafkah, 

sementara istri sebagai kondektur yang mengatur distribusi 

keuangan. Keduanya bisa berjalan secara bersama-sama, tidak 

bisa sendiri-sendiri. 

Masalah keuangan yang paling sering diceritakan 

pada Andreas selama ini adalah, kebanyakan dari mereka 

tidak mempunya tujuan finasial yang terarah. “Bagaimana 
bisa mengelola kalau awalnya tak punya tujuan. Misalnya 

bagaimana merencakan pendidkan anak, kebanyakan masih 

bingung investasi apa yang mesti dilakukan. Misal nih kalau 

buat pendidikan bisa pakai reksadana, kadang ada uang tapi 

tidak ada tujuan ya sama saja,” ujarnya saat ditemui usai 

mengisi acara seminar Literasi Keuangan di Yogyakarta, Sabtu 

(14 Oktober 2017)

Saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan 

tergolong rendah dalam literasi keuangan.  Dulu mungkin iya 

perempuan cenderung belum detail dalam mengenal produk 

keuangan, bahkan ditsigma boros. “Namun bagi saya dengan 

kondisi saat ini sudah sama saja ya, sama-sama berpotensi 

boros. Kalau laki-laki boros di gadget atau otomatif mislanya, 

sementara perempuan lebih ke penampilan,” ungkapnya. 

Namun, benarkah ada perbedaan mendasar antara laki-

laki dan perempuan dalam urusan pengelolaan keuangan 



140  |  LITERASI KEUANGAN

keluarga? Psikolog Klinis Ratih Ibrahim mengatakan 
semestinya jika menggunakan pedoman keuangan secara 

umum, tidak ada perbedaan yang signifikan secara gender 
dalam pengelolaan keuangan.

“Yang membuat berbeda adalah kebiasaan dan belief 

masing-masing saja. Apakah ia model yang cenderung 

maunya main aman, atau yang model berani ambil risiko lebih 

tinggi,” ujar CEO & Founder Personal Growth - counselling & 

people development center ini.

Sebab, lanjut Ratih, dalam masyarakat kita ada kebiasaan 
bahwa perempuan diposisikan sebagai pihak yang lebih 

pasif secara keuangan, money spender ketimbang pencari 

uang, membuat perempuan cenderung lebih gagap dalam 

pengaturan keuangan yang lebih makro. Pemosisian 

perempuan yang lebih dominan di sektor domestik juga 

membuat perempuan terbiasa dengan pengaturan keuangan 

yang mikro - untuk belanja sehari-hari pemenuhan kebutuhan 

RT, dan masih banyak lagi. Pengambilan keputusan keuangan 
yang lebih strategik, jumlah uangnya besar dipegang oleh 

pasangannya.

Terlepas dari benar atau tidak, namun baik perempuan 

maupun laki-laki memiliki kelemahan dalam mengelola 

keuangan. Semua kembali pada masing-masing pihak dan 

kebijaksanaan mereka dalam mengatur uang dalam hidup.

Namun jika berkaca di zaman sekarang banyak perempuan 

yang sudah sangat pintar, mandiri secara keuangan, dan 

melek pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. “Saya 

melihat jadi lebih jago melakukan tidak hanya dalam 

pengaturan keuangannya sendiri, namun juga mampu terlibat 

dalam perencanaan dan pengaturan keuangan yang lebih 

strategik. Semisal, memilih asuransi, leasing company, maupun 
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melakukan perencanaan investasi keuangan,” tandasnya.

Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, Harianto 

Gunawan membenarkan bahwa kekeliruan dalam mengelola 

keuangan sering dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-

laki, lantaran mereka memang belum memahami manajemen 

keuangan yang baik. Kekeliruan tersebut antara lain: tidak 

menentukan tujuan keuangan, tidak memiliki dana darurat 

yang cukup, tidak berasuransi, dan tidak menabung untuk 

masa tua. 

“Masih banyak masyarakat yang tidak punya tujuan 

keuangan dan cenderung langsung menghabiskan uangnya. 

Namun, saat kita dapat menentukan target, kita akan belajar 

menjadi disiplin keuangan sejak dini dan dapat terhindar dari 

pengeluaran yang berlebihan. 

Disiplin sangatlah penting; kita harus menetukan target 

seperti: berapa banyak uang yang bisa dibelanjakan, ditabung, 

atau disimpan untuk kebutuhan mendesak,” paparnya. 

Penting untuk diketahui bahwa tabungan tidak sama 

dengan dana darurat. Dana darurat hanya boleh digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan uang darurat akibat kejadian yang 

tidak terduga, misalnya ban mobil kempes saat berkendara 

di daerah perkampungan, atau ketika  harus membeli obat-

obatan darurat. 

Uang tabungan biasanya disimpan dan digunakan untuk 

kebutuhan masa depan yang tidak bersifat darurat, misalnya 

untuk membeli gadget baru.

“Beberapa kalangan masyarakat cenderung meremehkan 

asuransi, atau ada pula yang ragu dan takut berasuransi karena 

tidak terlalu paham. Kita perlu memahami kondisi keuangan 

dan kita perlu memilih produk asuransi yang sesuai dengan 

kebutuhan. 
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Sebelum memilih produk asuransi, kita perlu benar-benar 

memahami apa saja yang ditawarkan oleh sebuah produk 

asuransi dan kita juga bisa bertanya dan meminta saran dari 

orang lain yang lebih paham masalah asuransi,” urainya,

Kebanyakan masyarakat, khususnya pekerja muda, 

menganggap tabungan dan perencanaan masa tua sebagai 

sesuatu yang bisa ditunda. Banyak juga yang berpikir bahwa 

perencanaan masa tua dapat dilakukan dengan cepat. Namun, 

meningkatnya harapan hidup dan perubahan tren dalam 

berkeluarga menuntut kita untuk melakukan perencanaan 

masa tua yang lebih baik dan lebih besar. Menabung dan 

merencanakan masa tua lebih awal merupakan hal yang bijak 

dan dapat menguntungkan kita disaat kita sudah lanjut usia.

Visa baru saja mengakhiri rangkaian acara workshop 

edukatif yang membahas beragam hal tentang pengelolaan 

keuangan rumah tangga yang merupakan bagian dari 

program Literasi Keuangan #IbuBerbagiBijak 2017. Dalam 

program ini, mereka mengundang komunitas perempuan 

yang juga aktif dalam menulis dan menghadirkanfinancial 
educator ternama. 

Selain itu, pihaknya juga mengadakan berbagai kegiatan 

menarik lainnya dan kompetisi agar dapat mendorong 

perempuan untuk menge-post, menulis, dan membuat 

konten seputar masalah keuangan dan solusinya. “Kami juga 

membuat akun @IbuBerbagiBijak di Instagram yang berisikan 

konten seputar berbagai masalah keuangan yang menarik, 

tips tentang manajemen keuangan, dan hal menarik lainnya,” 

tambah Harianto.

Sejalan dengan visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), Harianto melihat tingkat literasi keuangan masyarakat 

masih rendah, itu sebabnya melaksanakan program edukasi 
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literasi keuangan dalam rangka menumbuhkan kesadaran 

masyarakat agar mampu mengelola dan membelanjakan uang 

sangatlah penting. Hal inilah yang menjadi pendorong untuk 

melaksanakan program Literasi Keuangan #IbuBerbagiBijak 

agar masyarakat, terutama para perempuan mendapatkan 

pengetahuan, kemampuan, bekal dalam hal  keuangan rumag 

tangga dan membagikan pengetahuan mereka kepada orang-

orang sekitar agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

“Kita perlu benar-benar memahami kebutuhan kita dan 

tujuan akhir mengapa kita menggunakan produk keuangan 

tersebut. Menabung dapat membantu kita dalam mencapai 

tujuan keuangan yang sudah kita tentukan, misalnya untuk 

membayar biaya sekolah, membayar DP rumah, membeli 

mobil baru, atau gadget lainnya, semua ini bisa tercapai hanya 

dengan menyisihkan uang secara perlahan. Dengan tabungan, 

kita memiliki kebebasan dan fleksibilitas dalam mencapai 
tujuan keuangan kita dan dapat membantu membentuk 

kebiasaan keuangan yang baik untuk masa depan,” terangnya.

Salah satu peserta kegiatan #IbuBerbagiBijak, Liswanti 

mengatakan banyak sekali imu yang saya dapatkan, terutama 

dalam hal berinvestasi. “Mengingat saya memiliki keinginan 

untuk mewujudkan mimpi anak-anak di masa depan, tentu 

butuh dana yang tidak sedikit. Investasi saya kira cukup 

satu atau 2 jenis saja, semakin banyak malah semakin baik. 

Bisa dilihat juga dari jangka waktu, misal untuk memenuhi 

kebutuhan di jangka pendek cocoknya investasi apa saja,” 

jarnya. 
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Liswanti

Ibu dua anak ini jadi paham betul bagaimana membuat 

anggaran rumah tangga yang benar, tidak asal. “Kita harus tahu 

prioritas mengelola arus kas dengan baik, sampai membuat 

anggaran bulanan dan musiman. Termasuk membuat checklist 

bulanan, supaya hal-hal yang penting yang kita prioritaskan. 

Bukan itu saja kita juga harus terbiasa menabung dahulu baru 

membeli ketika menginginkan sesuatu, bukan beli dulu baru 

cicil kemudian,” tambahnya.

Liswanti mengaku banyak yang berubah cara pandangnya 

setelah belajar mengelola keuangan. “Sebelumnya sayakan 

tidak pernah melakukan financial check up untuk mengetahui 

seberapa sehat keuangan saya, bahkan tidak tahu berapa 

persen idealnya anggaran yang dikeluarkan keluarga seperti 

untuk investasi, biaya hidup dan lainnya,’ ujar Liswanti yang 

berdomisili di Jakarta ini. 

Sekarang, ia mulai menerapkan sedikit demi sedikit dalam 

kehidupann rumah tangganya. “Supaya apa yang ingin saya 
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inginkan untuk keluarga di masa depan bisa terwujud. Jadi 

semangat untuk berinvestasi. Dan yang pasti bisa memulai 

segala sesuatu atau menginginkan sesuatu dengan merencakan 

keuangan secara benar dan bijak,” ucapnya. 

Inilah tips sederhana merencanakan keuangan dalam 

keluarga ala Harianto Gunawan:

1. Rencanakan anggaran keuangan dan disiplin. 

Saat merencanakan anggaran keuangan bulanan, kita 

disarankan untuk melebihkan perkiraan pengeluaran 

bulanan kita. Dengan demikian, pada akhir bulan kita akan 

masih menyimpan sisa uang yang bisa langsung ditabung.

2. Sisihkan uang Anda terlebih dulu. Tentukan jumlah uang 

yang perlu Anda sisakan tiap bulannya, dan anggap “sisa 

uang” ini sebagai “tagihan” (tidak boleh digunakan untuk 

hal lain). Sisakan sebesar 10-12% tiap bulannya dan uang 

tersebut akan terus bertambah.

3. Menabunglah dengan bijak. Pilihlah metode menabung 

yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Cari informasi 

terlebih dahulu bank mana yang memberikan suku bunga 

tabungan terbaik.

4. Siap menghadapi yang tak terduga. Sisakan uang untuk 

kebutuhan mendesak. Jumlah uang ini senilai dengan 

jumlah pengeluaran harian selama 3-6 bulan untuk 

berjaga-jaga.

5. Tentukan tujuan keuangan agar kita dapat melihat 

perkembangan tabungan. 

Kita harusbenar-benar paham berapa jumlah uang yang 

perlu ditabung dan berapa lama harus menabung. Saat kita 

mampu menentukan tujuan yang jelas, akan sangat mudah 

melihat kemajuan kita dalam menabung.
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BILA IBU TUNGGAL 
NYALAKAN LILIN

Jakarta - Lain lubuk lain belalang. Lain perempuan 

berkeluarga mengelola keuangan, lain pula pengelolaaanya 

bagi perempuan pencari utama sumber nafkah keluarga. Selain 

berkelindan menghadapi tekanan sosial dan mental yang 

tak terperi. Perempuan-perempuan tangguh ini mengadapi 

problem kompleks nan pelik bernama keuangan. Bagaimana 

seorang perempuan bisa tetap menghidupi ‘dapur’ mereka 

dengan hanya satu lilin. 

Adalah Maureen Hitipeuw, Founder Komunitas Single 

Mom Indonesia (SMI) yang terdapat di laman Facebook 

dan berdiri sejak tahun 2014. SMI selama ini concern pada 

pengembangan mental dan finansial bagi para perempuan 
pencari nafkah utama atau ia kerap menyebutnya dengan ibu 

tunggal.  Ditemui di salah satu kawasan pusat perbelanjaan di 

bilangan Jakarta Selatan, Maureen yang sore itu mengenakan 

blouse hitam, dengan hangat dan bersahabat tak sungkan 

berbagi. 

Menurut ibu dari satu putra ini, menjadi perempuan 

pencari utama nafkah keluarga atau ibu tunggal adalah takdir, 

sebab tak seorang pun memilih berada dalam posisi ini. 

Artinya jika tak ‘nyemplung’ dulu memang tak ada gambaran 

bisa merasakan bagaimana rencana ke depan dan apa yang 

harus para ibu tunggal lakukan dengan sumber nafkah hanya 

dari satu orang.  “Bayangkan, jika selama ini selalu ada teman 
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berbagi peran, kini apa-apa yang menyangkut keuangan kami 

putuskan sendiri, tentu situasi yang mendadak dan mau tidak 

mau harus kami jalani,” ujar perempuan kelahiran 2 Maret 

1979 ini. 

Maureen Hitipeuw, Founder Komunitas Single Mom Indonesia (SMI)

Saya sendiri, lanjut Maureen, selama menikah memutuskan 

untuk menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun, terbiasa 

pemauskan dari suami. Lantas karena berpisah harus mulai 

keluar dari zona nyaman dan kembali mencari pekerjaan. 

“8 bulan saya kemana-mana mencari pekerjaan, dan dimasa 

itulah betapa peran orang tua saya sangat mendukung 
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khususnya secara finansial untuk anak saya,” ujanya. Namun, 
tambah perempuan yang hobi traveling ini, bukan lantas 

terus menerus bergantung pada orang tua, sudah harus mulai 

mandiri. Selain dengan bekerja reguler, pekerjaan sampingan 

juga dijalani agar kondisi keuangan tetap stabil.

Perbedaan paling mendasar adalah penetuan ihwal skala 

prioritas yang tentu saja tak bisa ditawar, apalagi jika memiliki 

anak lebih dari satu misalnya. “Tentu saja bagi kami sebagai 

ibu tunggal semuanya untuk anak. Mulai dari pendidikan, 

kebutuhan sehari-hari, makan, dan jika anak- ingin jalan-jalan 

atau hiburan. Jujur, pada awalnya berat ya pendapatan dari 

kerja langsung habis dipost-kan pada kebutuhan anak, belum 

ada post buat menabung terlebih asuransi seperti saat masih 

dalam pernikahan,” paparnya.

Bahkan, Maureen mengaku untuk kebutuhan pribadi pun 

dikorbankan, yang penting adalah kebutuhan anak.  “Dari 

yang semula kadang tak bisa bedakan antara kebutuhan dan 

keinginan sendiri, jadi lebih bisa menahan dan mengontrol, 

dan selalu ingat kebutuhan anak lah yang utama. Mau tidak 

mau lifetyle saya pun jadi berubah, mulai dari pakaian, sepatu, 

tas sampai kosmetik pun mengalami down grade menyesuaikan 

dengan keadaan,’ ujarnya diiringi gelak tawa. 

Kebetulan sebelum kondisi keuangan Maureen stabil 

seperti sekarang ia masih mengandalkan kartu kredit. Karena 

posisi belum bekerja, akhirnya hutang bertumpuk, lalu ia 

memutuskan menutup kartu kredit dan sekarang berpikir 

ulang kalau mau pakai kartu kredit lagi.  “Sampai kini saya 

cuma pakai tabungan agar bisa menahan tidak menggunakan 

untuk hal yang tidak menjadi kebutuhan. Pada akhirnya saya 

pun harus memberikan pemahaman pada anak soal kondisi 

keuangan yang tidak lagi seperti dulu,” ungkap Maureen 

yang aktif di sosial media ini. 
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Sampai saat ini anggota di SMI mayoritas masih struggle 

berjuang di wilayah keuangan, bahkan kalau misal kita ada 

acara atau gathering tidak bisa hadir karena terkendala dengan 

masalah finansial. Anggota SMI beragam, ada yang memang 
sebelum jadi ibu tunggal sudah memiliki karier yang bagus, 

ada yang menjadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. 

“Komunitas ini saya harapkan bisa memberikan penguatan 

sekaligus memfasilitasi mereka dalam hal pemberdayaan 

khususnya secara finansial, mulai dari pemberdayaan ekonomi 
hingga cara mengatur keuangan keluarga,” pungkasnya. 

Kegiatan Single Mom Indonesia (SMI) 

Sementara itu menurut pandangan Andreas Hartono, 

Financial Planner di Andreas Hartono Academy saat ditemui 

di acara Seminar Literasi Keuangan di Yogyakarta pada Sabtu 

(14 Oktober 2017) mengatakan jika secara prinsip tidak ada 

yang berbeda mengelola keuangan bagi ibu tunggal. “Pada 

dasarnya tujuan sama kalau soal mengeloa keuangan, hanya 
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bedanya ibu tunggal butuh sharing dengan keluarga atau 

teman untuk konsultasi,” ujar penulis buku Nasibmu di 

Dompetmu ini. 

Komunitas Single Mom Indonesia

Bagaimana, lanjut Andreas, agar post yang masuk bisa 

dianggarkan sesuai dengan pengeluaran.  “Secara prinsip, 

setiap kali mendapat pemasukan maka alokasinya adalah: 10 

% untuk tabungan, 40% untuk keluarga, 20% untuk pribadi 

dan 30 % jika memiliki cicilan. Skema cashflow tersebut 

menjadi dasar dalam mengelola keuangan dalam keluarga.,” 

tandasnya. 
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AINUN MURWANI: 

“BAGI KAMI MENABUNG 
ADALAH KEKUATAN”

S
uara rel berdecit dengan roda kereta api tampak tak 

menjadi masalah berarti bagi 17 perempuan dengan 

beraneka usia yang sore itu, Kamis 12 Oktober 2017. 

Mereka berkumpul di rumah Ibu Ika Sahat, salah satu peserta 

kelompok Paguyuban Kalijawi, tepatnya di Sapen, Yogyakarta. 

Suara Ainun Murnawi, seorang perempuan yang selama 

ini gigih mengembangkan kemajuan paguyuban ini lamat-

lamat terdengar di antara suara deru kereta. Ainun sedang 

mewartakan kabar terkini yang ia dapatkan. 

Ainun yang sebelumnya pernah mengepalai Paguyuban 

selama 4 tahun, kini didaulat mengisi divisi advokasi dan 

jaringan Paguyuban Kalijawi, sebuah komunitas yang salah 

satunya memberi perhatian pada literasi keuangan, berupa 

tabungan, simpan pinjam, dan kegiatan pemberdayaan 

ekonomi lain bagi anggotanya. 

Perempuan kelahiran 1977 ini menuturkan awal mula ia 

terjun ke komunitas sosial yang kini telah banyak mengubah 

hidupnya. 

“Awalnya bergabung paguyuban dengan menginisiasi 

pemetaan kampung, kebetulan suami sayaKetua RT dansaya 
ikut mewakili kegiatan itu. Jujur, tambah Ainun, ia tertarik, 

karena tujuannya mengetahui pemasalahan kampung. 
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“Tempat yang saya tinggali adalah tanah informal tidak 

berstatus dan jika ada permasalahan nanti dicari solusinya 

bersama,” ujar Ainun yang kembali ditemui di pusat keramaian 

Malioboro, Minggu (15 Oktober 2017).

Ainun Murwani

Waktu berselang, setelah pertemuan itu Ainun dan warga 

bantaran Kali Winongo sepakat membuat paguyuban. “Kami 

menyepakati pengurusnya adalah perempuan, di sini pertama 

kali program tabungan, biasanya kalau bapak-bapak malas 

soal urusan keuangan terus akhirnya ibu-ibu yang menangani,’ 

urainya seraya tertawa. 

Berbekal semangat, Ainun ditemani oleh timnya mulai 

turun langsung sosialisasi pada warga soal tabungan. Ibu 2 

orang putra bernama Hafidh Wicaksana dan Rayhan Surya ini 
mengaku suka sekali bergiatan, ia tak bisa diam. 
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Ia ingin mengaktualisasikan apa yang diinginkan. Meski 

terasa sulit akhirnya kelompuk pun baru terbentuk pada 

bulan Juli-September. “Awalnya saya pernah mendapatkan 

kelompok kemudian tak lama bubar, mungkin karena mereka 

tidak tahu mau ngapain, untuk apa menabung, apa fungsinya,” 

ujarnya lirih. 

Nah, bermula dari 2 kelompok yang akhirnya terbentuk, di 

Ledok Timojo dan Sidomulyo mulai perlahan menabung lantas 

dari tabungan tersebut mereka bisa pinjam untuk renovasi 

rumah, warga lain pun percaya dan tak lama jumlah angggota 

kelompok pun bertambah. Setiap 2 bulan sekali mereka bisa 

mencairkan dana renovasi dan hingga kini sudah terdapat 165 

rumah yang berhasil mereka renovasi melalui dana pinjaman. 

Sungguh, sebuah pencapaian yang bagi Ainun sebelumnya 

hanya dalam bayangan, bisa renovasi rumah tanpa pinjam ke 

renternir dan sejenisnya. 

Selain menabung dan simpan pinjam, Paguyuban Kalijawi 

memiliki  program kerja seperti renovasi rumah dan pemetaan 

wilayah. 

“Setiap kelompok Kalijawi wajib melakukan pemetaan, 

berkembang mulai dari RT, RW sampai ke tempat yang bukan 
kelompok kami Berpijak dari pemetaan itulah, akhirnya waktu 

itu kami buat tiga devisi, ekonomi sosial dan permukiman,” 

ujarnya. 

Saat itu Ainun dan tim lainnya membuat workplan 

permasalahan. Mulai divisi sosial ada pendidikan dan 

kesehatan, pendidikan mengadakan pelatihan manajemen 

keuangan dan menabung, manajemen tidak hanya soal 

pembukuan keuangan tapi mengatur hasil keuangan keluarga. 

Misalnya dengan penghasilan yang tidak cukup banyak 

tapi cukup untuk semua kebutuhan. Bisa dibayangkan, lanjut 
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Ainun, kalau keuangan keluarga tidak distop pengeluaran 

pasti bocor. Di situlah pentingnya mnembuat perencanaan 

keuangan, dari sebuah keluarga dan dari rumah mampu 

membuat perencanaan dan manajemen keuangan. 

Salah satu alasan mendasar mengapa Ainun menganggap 

paguyuban ini sangat penting, adalah lantaran mayoritas 

pendidikan anggota maksimal adalah SMU, warga bantaran 

menengah ke bawah jarang sarjana. Masih banyak dari mereka 

yang pernah terjebak di investasi bodong atau pinjaman bank 

plecitalias rentenir yang menjerat.  

Di Indonesia perkumpulan seperti Jaringan Rakyat 
Miskin Kota (JRMK) atau Komite Perjuangan Rakyat Miskin 
(KPRM) mereka belum memiliki program menabung seperti 
di Kalijawi.

Jika pun ada sistem Koperasi masih pakai syarat formalitas, 

beda dengan Kalijawi syaratnya harus menjadi anggota. Ihwal 

verifikasi dan tanggungjawab diserahkan kepada kelompok.  

Ainun mengungkapkan pernah ada kejadian warga yang 

anaknya kena kasus hukum, lalu dimasukkan sel. Butuh dana, 

lantas mengakses akses ke Kalijawi. Ada pula yang terjerat 

rentenir dengan utang tak sedikit. Dalam sehari ia mencicil 

Rp600 ribu  dengan bunga sampai 20 persen. 

“Akhirnya kami tutup total Rp10 juta dan anggota tersebut 
mencicil dengan bunga rendah ke Kalijawi,” ungkapnya. 

Ainun tak bisa begitu saja menghentikan warga agar 

tak percaya ke rentenir. “Ya wajar saja sih,  karena rentenir  

mengeluarkan uang dengan mudah. Pinjam 5 juta langsung 

diberi, kalau orang permasalahannya diselesaikan, orang akan 

berterimakasih,” tandas Ainun. 

Mirisnya, bisa dibilang rentenir adalah penyedia dana 

yang paling cepat tanpa syarat. Pinjam teman, sama-sama 
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susah, daripada menyusahkan orang pinjam ke rentenir. Dia 

sadar waktu pinjam Rp1 juta, bunga Rp100 ribu, bahkan ada 
yang kembali Rp1.200.000.

Ainun tampaknya mafhum, orang kalau kepepet yang 

penting permasalahan selesai. “Makanya kita bantu, ketika 

butuh mereka ke kita, memang pinjaman tidak bisa sebanyak 

seperti bank konvensional. Tapi kita mencoba mengetahui 

permasalahan mereka. 

Dia menambahkan, “Tidak ada aturan khusus dalam 

paguyuban ini, dari awal semua peraturan telah disepakati 

bersama. Modelnya kita saling kontrol di kelompok yang 

tentu saja anggotanya saling mengenal, uang bukan pengurus 

inti yang bawa tapi kelompok yang menabung sehari Rp2 
ribu. Ketika setor ke Kalijawi mendapat pencairan dana. Itu 

strategi membuat mereka percaya, uang ada di kelompok, 

tetangga dekat dan mereka tenang,” papar perempuan dengan 

pendidikan terakhir sekolah menengah atas ini. 

Teknis kegiatan antara lain, kelompok membuat arisan 

bergilir, sebagai bukti ketika uang dikumpulkan ada bukti 

digunakan untuk renovasi rumah. 

“Ketika kita berkomitmen pengelolaan dana secara 

transparan menabung di komunitas lebih bagus, perputaran 

uang yang digunakan akan kembali ke anggota,” tambahnya.

Ainun pun coba membandingkan dengan masyarakat 

yang menabung di bank konvensional. Kalau di bank siapa 

yang dapat untung? Kalau paguyuban keuntungan untuk 

anggota bersama. Kebanyakan warga dengan penghasilan 

mepet susah menabung di bank konvensional. 

“Kami ajak mereka belajar menabung sehari Rp2 ribu, 
sebulan Rp10 ribu, kita budayakan menabung. Tujuan kami 
jelas menabung untuk membangun kekuatan. Di bank tidak 
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bisa membangun kekuatan, slip gaji NPWP kita tidak punya, 

rata-rata pekerjaan kami tukang, pedagang, tak ada slip gaji,” 

tuturnya seraya sesekali menyeruput minuman dingin. 

Tantangan seperti agunan, tanggung renteng,  tunggakan 

cicilan, pun silih berganti. Tapi bukan berarti Ainun dan 

kelompok berpangku tangan. Kelompok akan  menanyakanapa 

mereka benar-benar tidak punya. 

Kebijakan baru ketika anggota nunggak lebih dari 1 tahun 

lebih dari durasi pinjam kalau tidak bisa kita perbaharui 

pinjamannya. Misalnya pinjam Rp1 juta sekarang tinggal 
Rp700 ribu, terus kita perbarui supaya lebih ringan, uang 
masuk berapa, dipotong, jadi mencicil lebih ringan. “Misalnya 

nih ada masalah kita lakukan pendekatan personal jika 

mereka tidak bisa bayar. Kita serahkan ke kelompok dulu baru 

kemudian Paguyuban Kalijawi,” terangnya.

Selain terdapat dana swadaya untuk peningkatan 

keuangan keluarga Ainun dan kelompok juga membuat 

kegiatan pemberdayaan lainnya seperti pelatihan membuat 

jamu instan,  batik jumputan, kesehatan akupuntur, polybag, 

tanaman obat dan sayuran. Sampai kegiatan pameran 

yang melibatkan potensi kelompok. Paguyuban Kalijawi, 

lanjut Ainun juga memilikikelompok yang punya kebun 

herbal, bahkan bersama kelurahan mewakili lomba Herbal 

yang diadakan oleh sponsor.Saat inikegiatan tersebut terus 

berkembang. Sejatinya kegiatan Paguyuban Kalijawi fokusnya 

di penataan kampung dan menabung dengan memanfaatkan 

Dana Pembangunan Komunitas (DPK).

LEBIH BANYAK SUKACITA

Kadang orang bereskpetasi tinggi dengan kita, menghadapi 

orang-orang terutama ibu-ibu kalau salah paham seperti apa. 
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Tahu sendiri-lah. Tapi bagi istri dari Budi Sunarto ini lebih 

banyak merasakan suka tinimbang duka. 

“Saya bisa bertemu banyak orang, banyak karekter. 

Menambah kapasitas saya dengan berani bicara, bergaul 

dengan banyak orang, baik dari kalangan terpelajar, keluar 

ke jaringan luar kota, ke luar negeri ke Thailand dan India, 

pengalaman lebih banyak. Terus bicara ketika bicara biasanya 

orang takut ketemu sama pemerintah dan pejabat. Bicara di 

depan publik bukan sesuatu yang menakutkan. Misalnya 

audiensi ke DPR kita yang ngomong. Banyak berdiskusi 
banyak pola pikir lain bukan hanya domestik. Jujur, kegiatan 

ini sangat meningkatkan kapasitas saya menjadi percaya diri,’ 

tuturnya. 

Bagaimana dari sudut ekonomi? Sejenak Ainun terdiam, 

ia mengaku tak banyak yang berubah, Ainun menyadari 

memang tidak ada profit dan tidak ada bayaran, tantanganya 
adalah memberi pemahaman pada keluarga, bagaimana tak 

mudahnya menghabiskan waktu tapi tak ada pemasukan. 

“Saya beririsan dengan banyak orang bukan hanya suami 

tapi mertua dan anak. Itu tantangan yang membuat saya 

bepikir bagaimana cara mengatasinya,” ujarnya lirih. Jatuh 

bangun Ainun hingga akhirnya memutuskan menjadi Sopir 

Ojek Online, karena ia berpikir harus punya sesuatu, yaitu 

pekerjaan penghasilan agar orang tak lagi bisa membantah 

pada kerja sosial yang ia pilih dan jalani.

“Kerja menghasilkan uang tapi waktu bebas. Sekarang 

mertua juga tidak bisa komplain karena sudah ada pemasukan.

Suami selama ini mendukung dan  ikut juga dalam kegiatan. 

Yah tapi namanya manusi juga terkadang tidak pasti, kadang 

komplain jugam” paparnya. Bahkan Ainun juga mengajak 

anak-anaknya saat mereka masih kecil dalam berkegiatan di 



158  |  LITERASI KEUANGAN

Paguyuban Kalijawi. “Tapi mereka sudah besar, sudah SD 

jadi sudah bisa main sendir dan tidak mau lagi ikut saya kalau 

ada acara-acara,” ujar Ainun yang pernah menjadi peserta 

workshop pemetaan dan tabungan di Negeri Gajah Putih.

AINUN DAN MIMPI UNTUK PAGUYUBAN

Tak muluk-muluk, harapan paling sederhana namun 

penuh makna dari Ainun pada komunitas ini adalah 

paguyuban tetap ada berkembang, “Kelak ke depankami 

punya kemampuan untuk menghasilkan dana kemandirian, 

pengurus bisa punya pemasukan. Melalui divisi ekonomi 

membuat program belanja bersama, semua anggota belanja ke 

kita, peputaran uang ada di kalijawi, keuntungan kita semua 

yang merasakan,” harapnya. 

Selain itu, Ainun juga punya rencana akan mengadakan 

audit internal untuk ‘kesehatan’ paguyuban, ingin juga ke 

depannya memiliki badan hukum. Hanya, ia masih berpikir 

terus apakah memang mereka butuh badan hukum. 

“Ketika berbadan hukum orang sibuk formal, orang 

sibuk mikir uang, tapi lupa tujuan dan komunitas, misalnya 

Credit Union, sebenarnya basisnya komunitas tapi malah jadi 

seperti koperasi, karena fokus ke uang akhirnya komunitas 

terlupakan.,” ungkapnya.   

Anggota Paguyuban Kalijawi
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Sungguh, mungkin bisa dihitung dengan jari sosok 

seperti Ainun. Waktu mulai beranjak tengah hari. Perempuan 

berambut ikal dan bersyal ungu itu pun urun pamit. Sorot 

matanya masih sama waktu saya kali pertama bertemu di 

pinggir jalan sesaat sebelum ia mengajak berkumpul ke acara 

Paguyban Kalijawi. Hangat

Karya telah terbit di Majalahkartini.co.id,, 1 November 2017
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FAUNDA LISWIJAYANTI – Femina
Alasan mengikuti Banking Journalist Academy tertarik untuk mendalami penulisan tentang 
keuangan ini karena femina beberapa kali menulis tentang keuangan dari sisi gaya hidup 
dan wanita. Lewat pelatihan ini, ingin mendapatkan tambahan pengetahuan dan perspektif 
berbeda tentang penulisan keuangan, termasuk dari sisi gaya hidup. Lahir di Jakarta, 14 
November 1979. Sekarang bekerja di Majalah Femina sebagai Redaktur Eksekutif.
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GLAMOR DI LUAR 
BERDARAH-DARAH  
DI DALAM

Model memperagakan koleksi busana muslim di Panggung Jakarta Fashion Week 2018  

B
utuh kesabaran ekstra untuk menyusuri lorong lorong 

pasar berlantai dua belas di pusat kota Jakarta ini. 

Sebuah labirin panjang yang lebih tepat disebut Gang 

Senggol. Bagaimana tidak? Dengan lebar hanya dua meter, 

sisi kanan kirinya dipenuhi barang-barang yang meluber dari 

dalam toko.  Inilah wajah keseharian pasar Tanah Abang. 

Semrawut! Tapi, di titik ini roda industri fashion siap pakai 
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berpusat dan menghasilkan omzet hingga trilyunan rupiah. 

Dikenal sebagai pusat perkulakan baju, maka tak sedikit 

orang rela berpeluh untuk mencari koleksi fashion terbaru 

dengan harga relatif miring. Pengunjungnya tak hanya berasal 

dari sekitaran Jakarta, ada juga kota lain, termasuk ujung 

Indonesia. Bahkan, pembeli dari negeri jiran. Rata-rata mereka 
datang untuk membeli pakaian dalam partai besar (grosiran) 

untuk dijual kembali atau digunakan sendiri. Dari pasar 

tanah abang inilah jutaan produk fesyen dikirim ke seluruh 

Indonesia. 

Pedagang Tanah Abang berasal dari berbagai kalangan. 

Ada pengusaha UMKM – Usaha Mikro Kecil Menengah 

- yang memproduksi sendiri barang fashion seperti baju, 

hijab, pakaian anak, dan lainnya. Tapi, ada pula penjual yang 

mengisi tokonya dengan fashion import dari Thailand dan 

Hong Kong. Intinya, penjual mengejar untung dengan desain 

fashion terbaru yang sedang dicari banyak orang. Apa yang 

sedang tren, itu yang dilempar ke pasar. Originalitas bukan 

lagi patokan, desain orang lain pun bisa dicomot dengan 

mudah. 

Menurut Olin (42) wanita yang sudah berkecimpung di 

dunia fashion industri sejak tahun 2010, masyarakat selalu 

mengidentikkan fashion dengan kemewahan dan kesenangan. 

Padahal, kenyataannya sungguh berbeda.. “Bisnis ini terlihat 

glamor di luar tapi di dalamnya sebenarnya para pelakunya 

menghadapi tantangan yang sangat besar. Bukan hanya soal 

kreativitas, ini mungkin masih bisa mengikuti, tapi kesulitan-

kesulitan lain yang muncul dalam pengembangan bisnis,” 

ungkap sarjana teknik yang masuk ke fashion industri karena 

kepincut dengan karya desainer Biyan Wanaatmadja.

Ia mencontohkan ikhwal penjiplakan karya fashion yang 
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kian masif dan tak masuk akal. Bayangkan, baru seminggu 

desainer mengeluarkan look book (pra-produksi), busana model 

serupa sudah beredar luas di pasaran. Harganya dibandrol 

murah. “Masalahnya, konsumen kita juga belum teredukasi 

dengan baik soal menghargai karya orang lain. Mereka senang-
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senang saja bisa mendapatkan busana desainer dengan harga 

murah,” kata Olin, gemas. 

Soal ini, Lulu Lutfi Labibi, desainer yang karyanya 

laris manis diincar pecinta fashion, berkat kesuksesannya 

menciptakan tren busana dari bahan lurik dengan model 

potongan tumpuk, tidak menyangkalnya. Bahkan, kata 

Lulu, aksi penjiplakan karya ini, semakin tidak ‘sopan’. Para 

pedagang busana online, bahkan bisa mention ke akun media 

sosial Lulu Lutfi Labibi dan menggunakan #lululutfilabibi, 
untuk desain yang jelas-jelas menjiplak dari rancangan Lulu. 

Alamak!

Alih-alih mengambil tindakan hukum, tak ingin ambil 

pusing, Lulu memilih tutup mata. Semua itu ia lakukan tak 

lain untuk menjaga mood-nya dalam berkarya. “Sayang kalau 

energi saya terbuang untuk hal-hal seperti itu. Prinsip saya, 

rancangan saya bukan hanya untuk dipakai sebagai busana. 

Lebih jauh, ada nilai-nilai filosofis dalam setiap desain. Inilah 
nilai tambah yang ia tawarkan. Sejauh ini, konsep Lulu 

tersebut berhasil menciptakan pasar sendiri untuk brand Lulu 

Lutfi Labibi. 

Tingginya persaingan di industri fashion tidak saja 

menuntut seorang desainer menghasilkan busana berkualitas, 

tapi juga memiliki kemampuan bisnis yang baik dan mengikuti 

zaman. Empat puluh tahun berkecimpung di industri 

fashion, Poppy Dharsono, Ketua Asosiasi Perancang dan 

Pengusaha Mode Indonesia, membagi tiga tantangan terbesar 

pebisnis fashion untuk membawa bisnisnya naik kelas, yaitu 

pemasaran, teknik, dan permodalan. 

Soal pemasaran menjadi penting karena produk yang 

dihasilkan tentu harus dilempar ke pasar. Di zaman serba 

digital, toko online membawa kemudahan. Desainer tak perlu 
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mengambil toko mahal untuk masuk ke departemen store, 

pemasaran bisa dilakukan lewat berbagai media digital dari 

sosial media hingga e-commerce. Sayangnya, tidak sedikit 

desainer yang tidak paham soal pemasaran produk, dan lebih 

fokus pada desain. Padahal faktanya, hanya 10 persen saja 

waktu yang dipakai desainer untuk membuat desain. Sisanya 

dihabiskan untuk mengurus bisnis, produksi, pemasaran, 

hingga branding. 

Desainer sukses adalah desainer yang dapat 

menyeimbangkan aspek kreativitas dengan komersial dan 

teknologi. Seperti dikatakan oleh desainer internasional, Karl 

Legerfeld, ”Fashion is something you wear. It’s not something you 

put on the runway to show how creative you are. There’s nothing bad 

about selling dresses”. 

Meningkatnya minat orang untuk berkecimpung di 

dunia fashion menyebabkan siapa saja bisa masuk ke dunia 

ini. Banyak diantara pelaku bisnis ini tak dibekali background 

pengetahuan yang lengkap soal fashion. Alhasil, tak sedikit 

desainer yang kemudian missing in action saat berhadapan 

dengan teknik potong, pemilihan bahan, hingga mix and match 

warna.  

Kendala lainnya, kebanyakan pelaku fashion bisnis 

bergerak di level usaha rumahan dan skala kecil. Dalam kondisi 

seperti ini, mereka masih sangat mengandalkan modal sendiri. 

Selain itu, tak dipungkiri para pebisnis fashion ini masih 

minim keberanian untuk mengambil pinjaman ke bank. Akses 

untuk mendapatkan modal perbankan pun masih terbatas 

jumlahnya.  “Banyaknya administrasi yang harus dijalani 

untuk mendapatkan pinjaman perbankan mengurunkan 

minat pebisnis fashion. Belum lagi, harus menyediakan 

jaminan harta, belum tentu mereka punya,” ungkap Poppy. 
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Kondisi tidak kondusif seperti yang diutarakan Poppy 

patut disayangkan. Pasalahnya, fashion adalah salah satu 

industri penting yang memberikan sumbangan signifikan 
bagi perekonomian global. Menurut laporan Euromonitor 

International, tahun 2014 pasar pakaian dan sepatu mencapai 

nilai 1,7 triliun dollar AS, dan diproyeksikan akan tumbuh 

hingga 2,2 triliun dolar AS pada 2019. 

Indonesia adalah salah satu negara yang melirik industri 

ini. Sejak tahun 2012, bergulir wacana menjadikan Indonesia 

sebagai salah satu pusat fashion muslim dunia pada 2025. 

Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, disela-sela 

pembukaan Jakarta Fashion Week 2018, menyebutkan bahwa 

fashion merupakan subsektor terbesar di bidang ekonomi 

kreatif yang memberikan kontribusi pada pendapatan negara. 

Menurut data yang dikeluarkan Bekraf bekerjasama 

dengan Badan Pusat Statistik (BPS), fashion menempati 

peringkat kedua dengan menyumbang 18,15% pendapatan 

di sektor industri kreatif. Sedangkan soal eksport dari sektor 

industri kreatif, fashion mendominasi dengan nilai eksport 

mencapai 56%. 

Menurut Poppy, sah-sah saja jika pemerintah menetapkan 

target tinggi untuk industri fashion, terutama fashion muslim. 

Tapi untuk bisa mencapainya, masih banyak pekerjaan rumah 

yang harus segera dibereskan. Pemerintah pun diharapkan 

benar-benar serius dan tidak membuat langkah yang setengah 

hati. Meski ada banyak pekerjaan rumah, Poppy menegaskan 

bahwa percepatan akses pelaku usaha fashion mendapatkan 

bantuan permodalan sangat penting.   

Soal ini, pemilik Dara Baro, Dimita Agustin, mengungkap 

fakta tak sedikit temannya sesama pelaku bisnis fashion 

yang mengeluh kesulitan mendapatkan modal, karena 
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terbentur persyaratan dari bank. Meski ia sendiri telah tiga 

kali mendapatkan bantuan permodalan dari bank berplat 

merah, namun wanita yang akrab disapa Mita ini mengaku 

jalan panjang harus ia tempuh untuk mendapatkan pinjaman 

modal dari bank. 

“Setiap bank tentu prosedurnya berbeda. Rata-rata teman 
saya terbentur oleh persyaratan harus memiliki ijin usaha. 

Padahal, untuk membuat ijin usaha di Jakarta ini susah sekali. 

Ada peraturan baru daerah DKI Jakarta yang menyebutkan 

bahwa usaha tidak boleh di lakukan di perumahan. Bagi 

pebisnis fashion yang memulai usaha dari rumah dan tidak 

memiliki uang untuk menyewa ruko sebagai workshop, 

tentunya ini tantangan besar,” cerita Mita. Survei Bekraf dan 

BPS juga menyebutkan fakta sama, bahwa 83,32 industri 

kreatif tidak memiliki badan usaha. 

Beruntung label fashionnya Dara Baro telah mengantongi 

ijin usaha sehingga untuk persyaratan ini ia bisa tutup mata. 

“Tapi ijin saya habis 2019 nanti, setelah itu saya masih bingung 

nih harus mengurus ijin usaha kemana lagi,” katanya, sendu. 

Dari tiga pinjaman bank yang didapat tersebut, Dimita 

menggunakannya untuk menambah biaya produksi. “Saya 

ambilnya satu-satu. Kalau pinjaman yang pertama sudah 

lunas, baru ambil yang lainnya. Waktu itu saya pinjam untuk 

membeli kain. Karena saya ingin meningkatkan kapasitas 

produk, dan untuk membeli kain butuh dana segar yang 

cukup banyak,” ceritanya. 

Sudah merasakan keuntungan dari bantuan modal, Mita 

mengharapkan kedepannya akan lebih banyak akses terbuka 

bagi pebisnis fashion untuk mendapatkan bantuan modal. 

Sejauh ini menurut data Bekraf dan BPS, akses pengusaha 

ekonomi kreatif ke pinjaman bank baru 24,44%. Jika angka 

pebisnis fashion terus bertambah setiap tahunnya, tentunya 
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ini celah yang baik bagus bagi perbankan untuk benar-benar 

serius menggarap sektor bisnis fashion. 

Dari pengamatan Femina, sejauh ini sudah ada beberapa 

bank besar yang melirik sektor industri fashion. Salah satu 

bank plat merah yang cukup masif mendukung fashion 

industri adalah BNI. Menurut Bob Tyasika Ananta, Direktur 

Perencanaan dan Operasional BNI, BNI berkomitmen 

kuat dalam mendorong pengembangan usaha di sektor 

industri kreatif sebagai bentuk dukungan terhadap program 

pemerintah. Untuk ini, BNI telah menandatangani MOU 

kerjasama dengan Bekraf. 

Per Juni 2017, BNI telah mengucurkan pembiayaan di 

sektor ekonomi kreatif sebesar Rp3,5 triliun dengan jumlah 
pelaku sektor yang dibiayai lebih dari 5.000 pelaku. Adapun 

dominasi pembiayaannya adalah sub sektor kuliner, kerajinan, 

dan fashion. Salah satu yang diterapkan BNI adalah membantu 

pembiayaan merchant atau seller yang tergabung dalam platform 

e-commerce digital seperti Tokopedia & Lazada. 

Di lain sisi, tahun 2015, Bank Permata menjadi sponsor 

Jakarta Fashion Week 2016. Menurut Bianto Suridjo, 

Direktur Retail Banking Bank Permata, kegiatan ini menjadi 
bentuk dukungan Bank Permata terhadap industri fashion. 

Meski begitu, Bianto mengaku pemberian kredit tetap harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. 

Menurut Bianto, kendala dalam menyalurkan modal 

kepada industri fashion, lebih pada tersedianya data yang 

memadai untuk mendukung keputusan kredit yang diberikan. 

Untuk ini memang harus ada langkah dari pemerintah dalam 

hal ini Bekraf untuk membuat kejelasan batasan dan ruang 

lingkup fashion. Kejelasan sangat penting karena industri 

fashion, cakupannya luas dan bertingkat: haute couture, ready-

to-wear, dan mass-production. 
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Berusaha menjawab tantangan banyak pengusaha – 

terutama wanita - yang cenderung apatis pada bantuan modal 

perbankan, Bank Commonwealth meluncurkan program 

WISE (Women Investment Series). Program ini bertujuan 

memaksimalkan potensi dan produktivitas pengusaha 

wanita dengan memberikan akses dan pengetahuan tentang 

bisnis, termasuk berbagai instrument keuangan. Bagi industri 

fashion, dimana 42,32 persen pelakunya adalah wanita (Data 

Bekraf dan BPS 2017), program Bank Commonwealth ini bisa 

membawa angin segar.

“Makin berkembangnya e-commerce, industri fashion online 

menunjukkan pertumbuhan 35% per tahunnya. Ini hal yang 

sangat menarik. Industri fashion memang menunjukkan tren 

yang positif. Saat ini, Bank Commonwealth memiliki Bizloan, 

digital platform berbasis aplikasi mobile, untuk memberikan 

kemudahan pengajuan pinjaman bagi pengusaha UMKM di 

Indonesia,” ungkap Safitri Damajanti, Communication and 

Corporate Secretary Commonwealth Bank. 

Alternatif yang ditawarkan Bizloan ini bisa menjadi solusi 

bagi pebisnis fashion yang terhambat oleh surat ijin usaha 

dan ketiadaan barang agunan untuk mendapatkan pinjaman 

modal dari bank. Meski begitu besarnya tingkat bunga 22,2% 

(fix rate) pertahun yang diterapkan dengan jumlah maksimal 

pinjaman Rp500 juta, cukup memberatkan bagi para pelaku 
bisnis. Bandingkan dengan KUR BNI yang menetapkan bunga 
9% pertahun. 

Industri fashion yang dinamis dan selalu berubah cepat 

memang rumit dipahami. Jika target kiblat fashion muslim 

dunia ingin dicapai, sekali lagi berbagai sektor perlu segera 

dibenahi. Itulah kenyataan di balik industri fashion yang 

tampak glamor dan penuh kesenangan di luar.  
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JALAN PANJANG MENUJU 
CATWALK INTERNASIONAL

D
ibanding 15 tahun lalu fashion Indonesia sudah jauh 

lebih berkembang. Naiknya jumlah masyarakat kelas 

menengah menjadi salah satu faktor pendorong 

hal itu terjadi.  Koq bisa? Tentu saja. Peningkatan klas sosial, 

identik dengan berubah penampilan. Bahkan ada yang rela 

‘lebih besar pasak daripada tiang’ demi bisa berpenampilan 

jor-joran dan aduhai. Istilahnya, BPJS atau Biaya Pas-pasan Jiwa 

Sosialita.

Menurut Poppy Dharsono, Ketua Asosiasi perancang dan 

Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), meningkatnya jumlah 

kelas menengah sejalan dengan peningkatan kebutuhan 
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gaya hidup yang lebih baik. Fashion adalah salah satu 

cara menunjukkan status sosial sekaligus eksis. Kondisi ini 

melahirkan merek-merek baru di bidang fashion, dari desainer, 

pembatik, hingga perancang aksesori.  “Kita perhatikan, di 

Indonesia sekarang ini kegiatan fashion show semakin banyak. 

Ada Jakarta Fashion Week, Kelapa Gading Fashion & Food 

Festival, hingga Indonesia Fashion Week. Selain itu, industri 

ini juga bisa tumbuh karena ia memiliki sumber dayanya serta 

gagasan atau ide,” kata Poppy. 

Tampil di Fashion Week bertaraf internasional pun 

menjadi resep sukses yang mengantarkan banyak desainer 

muda potensial masuk dalam sorotan blitz kamera. Semakin 

bergengsi fashion week yang diikuti, semakin besar 

kesempatan mereka untuk dikenal publik lebih ramai lagi. 

Masih ingat dengan Annisa Hasibuan? Dua tahun 

belakangan ini, namanya terangkat sebagai fashion desainer 

Indonesia yang berhasil menembus panggung catwalk dunia. 

Tak tanggung-tanggung, produknya melenggang di kancah 

New York Fashion Week. Sebuah target tinggi diterapkan 

Annisa untuk meningkatkan branding fashion busana 

muslimah miliknya. Sayang, label “A” yang sempat kondang 

tersebut tetiba raib ditelan bumi menyusul statusnya sebagai 

tersangka kasus penggelapan uang Umroh.  

Dalam industri fashion, menakar kesuksesan seorang 

desainer fashion tidak hanya didasarkan pada kemampuannya 

mendesain pakaian, tapi juga kemampuannya mengomersilkan 

labelnya. Dalam laporan penelitiannya, British Fashion Council 

(BFC) menuliskan tiga hal yang menjadi tolok ukur dalam 

menilai keberhasilan desainer, yaitu pengakuan terhadap 

kreativitas, profil publik dan brand awareness, serta jumlah 

penjualan dan keuntungan yang diperoleh desainer.
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Membangun brand awareness di catwalk fashion week dunia 

ternyata tidak mudah dan juga tak murah. Konon, butuh 

dana hingga milyaran rupiah agar pagelaran yang hanya 

berlangsung selama 30 menit itu berlangsung sesuai harapan. 

Pada September 2017, enam desainer Indonesia 

berpartisipasi di New York Fashion Week: FIRST STAGE 
yang bertempat di The Dream DownTown, New York. New 

York Fashion Week  by IMG merupakan salah satu yang 

terakreditasi Media global di New York City, selain Bridal 

Fashion Week dan Miami Swim Week. Saat ini, di bawah 

manajerial International Management Group (IMG), IMG 

menyiapkan dua platform yaitu NYFW The Show dan NYFW 

First Stage.

“NYFW First Stage di peruntukan bagi Internasional 

Designers yang akan membuka peluang pasar di Amerika 

Serikat khususnya dan melakukan branding secara global untuk 

mendapatkan peluang pasar di beberapa negara lainnya,” 

jelas Teti Nurhayati, pendiri Indonesian Creative Hub (ICH), 

international fashion service yang mengakomodir para 

designer dan fashion entrepreneur untuk mengembangkan 

pasar dan branding di beberapa negara. 

Dalam menghadirkan desainer Indonesia di NYFW, Teti 

berperan sebagai penghubungan antara pihak IMG dengan 

desainer Indonesia. Sebelum benar-benar diperkenalkan 

kepada pihak IMG, para desainer tersebut harus sudah bersedia 

untuk ikut. “Karena apabila IMG memperbolehkan mereka 

show di NYFW, tapi desainer  tersebut tidak siap baik secara 

materi ataupun koleksi, akan timbul masalah baru,” katanya. 

Perkenalan detail kemudian terjadi lewat profile, sketch, hingga 

dokumentasi para desainer. Jika disetujui, selanjutnya adalah 

menyiapkan tema, membuat mood board, sketch, campaign dll.

Pertanyaan selanjutnya, berapa dana yang dibutuhkan 
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untuk tampil di ajang NYFW? Menurut Teti, besaran dana yang 

dibutuhkan tergantung dari biaya produksi, tentunya merujuk 

pada konsep masing masing desainer. Faktor lain yang juga 

memengaruhi biaya produksi adalah tempat penyelengaraan 

yang dipilih pihak penyelenggara karena alasan mendapatkan 

venue terbaik. “Intinya dari besaran biaya yang dibutuhkan 

tidak mempunyai besaran tertentu yang tetap, selalu akan 

berubah,” tegasnya. 

Mengutip dari detik.com, perkiraan harga tampil di 

NYFW bisa menghabiskan uang hingga 2,6 miliar rupiah 

untuk satu kali show. Jumlah ini termasuk untuk membayar 

model, PR, produksi, makeup artist, dan stylist. Pembagiannya 
persentasenya beragam bisa 40% Venue,  40% biaya production,  

10% PR (Public Relation), 10 % detail lainnya. Sedangkan 
ruang pagelaran dibandrol dari 15.000 USD hingga 50.000 

USD untuk panggung utama. 

Ini artinya desainer yang ingin ikut sebuah fashion show 

harus berkantong tebal. Karena dana yang dibutuhkan cukup 

besar. Sejauh pengalaman Teti, pendanaan yang didapat 

desainer tersebut bisa berasal dari pribadi atau bantuan 

pendanaan dari pihak ketiga sebagai sponsor. “Tidak jarang 

kami juga turut mencarikan sponsor untuk mereka baik dari 

swasta maupun pemerintah. Tapi untuk perbankan memang 

belum ada,” katanya. 

Sejauh ini, Bekraf menjadi satu-satunya institusi yang 

aktif mendukung kegiatan fashion show desainer Indonesia 

untuk memperkenalkan fashion tanah air ke luar negeri. 

Ditambahkan oleh Joshua Simanjuntak, Deputi Pemasaran 

Bekraf, syarat utama untuk bisa mendapatkan dukungan 

adalah desainer telah siap baik dari segi produk serta struktur 

usaha untuk dapat melakukan ekspor. Berarti, kualitas produk 

sudah berstandar internasional. 
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Bekraf sendiri tidak menyebutkan angka yang pasti dalam 

memberikan dukungan terhadap desainer Indonesia yang 

ingin mempromosikan karyanya di luar negeri. Biaya yang 

diberikan menurut Joshua bisa bervariasi, tergantung bentuk 

dukungan yang diberikan kepada masing-masing acara yang 

diikuti. “Memang sebaiknya pelaku kreatif menginvestasikan 

sebagian dana pendukung agar bisa berkomitmen,” katanya. 

Itu sebabnya, pelaku kreatif yang ingin melakukan promosi 

ke luar negeri harus dapat memberikan proposal yang 

memaparkan tujuan, data-data pasar yang terukur, serta 

potensi pasar di negara yang dituju.  

Bisnis fashion memang kompleks. Berbicara tentang 

fashion week, misalnya, belum ada bisnis model yang jelas.  

Dengan biaya investasi miliaran, masih sulit untuk membangun 

model skema pembiayaan apalagi skema keuntungan (Return 
on Investment). 

Untuk mencari sumber biaya, pelaku industri harus 

bergerilya dan mengais sana-sini. Kalaupun sudah terkumpul, 

masalah lain sudah menunggu. Yaitu, bagaimana melunasi 

pinjaman untuk pembiayaan tersebut?  Apalagi di tengah 

kondisi daya beli masyarakat yang sedang lemah seperti 

sekarang. Market untuk pakaian seharga jutaan rupiah (karena 

pakaian yang sudah masuk ajang catwalk internasional pasti 

mahal harganya) tidak banyak. Pasar terutama paling kaum 

sosialita, atau kelompok sosial menengah yang sedang mau 

menaikkan pamornya. 

Ketidakjelasan soal model bisnis ini juga yang membuat 

perbankan masih ragu dalam memberikan bantuan modal.  

Bank menginginkan kepastian dalam setiap pengucuran 

pinjaman. Akhirnya, seperti sebuah lingkaran setan tanpa 

solusi: penggiat fesyen butuh dana segar dari BANK untuk memiliki 

bisnis yang lebih ‘pasti’ dan menarik minat buyer besar untuk GO 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  175

FAUNDA LISWIJAYANTI

internasional, sementara BANK butuh cash-flow yang lancar untuk 
memberi pinjaman. 

Untungnya, tidak semua designer menggantungkan nasib 

pada ajang internasional dan terjebak dalam lingkaran setan 

tadi. 

Bagi Lulu Lutfi Labibi, desainer lurik tanah air, ia sangat 

mengkurasi keterlibatan dan karyanya dalam sebuah fashion 

show. Ia lebih mengutamakan undangan untuk show dan 

pameran. “Sebagian besar fashion show dan pameran saya 

di luar negeri, ada hubungannya juga dengan desain seni, 

tidak semata fashion. Ada undangan khusus dari pihak 

penyelenggara yang sudah mengurasi dan memilih karya 

saya,”katanya. Disinggung soal menginvestasikan dana 

untuk fashion show internasional, Lulu tidak terpikir untuk 

melakukannya.
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KIAT MAJU ALA LULU 

N
ama desainer asal Yogyakarta ini belakangan ramai 

diperbincangkan berkat ide kreatifnya yang terbilang 

unik. Bermain dengan kain lurik dan tenik draping, 

Lulu Lutfi Labibi (35) menciptakan kreasi busana kasual tapi 

berkelas. Karya busananya pun langsung mencuri hati pecinta 

mode tanah air. Tak terkecuali artis Dian Sastrowardoyo yang 

tampak mengenakan busana lurik dari brand Lulu Lutfi Labibi 
ini dalam salah satu scene film Ada Apa Dengan Cinta 2. 

Membangun bisnis fashion dari nol pada tahun 2012 - 

hanya memiliki workshop ‘dadakan’ di ruang tamu rumah 

orangtuanya di Yogyakarta - pria sederhana yang akrab disapa 

Lulu ini tak pernah ngoyo. Semua ia jalani dengan perlahan, 

seperti prinsip orang Jawa ‘alon-alon asal klakon’ atau pelan-

pelan asal terwujud. Terbukti, dalam waktu lima tahun bisnis 

rumahan yang ia jalani kian membesar dengan jumlah tenaga 

kerja mencapai 18 orang. Mereka terdiri dari pembatik, tukang 

jahit, perajin lurik, dan tenaga administrasi. 

Bagi Lulu ini pencapaian yang luar biasa dan membuatnya 

cukup bangga. “Dari awal membangun brand ini semua 

berjalan organik. Modal saya dapat dari tabungan sendiri. 

Istilahnya walaupun hanya ada 700 ribu di tabungan, uang 

itulah yang saya bawa ke perajin lurik untuk membeli kain 

mereka. Kain tersebut lalu saya bawa ke penjahit untuk dijahit 

menjadi baju sesuai desain yang saya buat. Hasilnya saya foto 

dan upload ke Facebook. Dari sini pesanan mulai bermunculan, 
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walaupun belum banyak,” cerita Lulu, di sela-sela perayaan 

pekan mode terbesar tanah air, Jakarta Fashion Week 2018. 

Tapi bukan berarti perjalanannya masuk ke industri 

fashion mulus-mulus saja. Apalagi ketika pertama kali 

memperkenalkan karyanya, banyak orang yang ragu 
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dengan konsep desainnya yang bermain dengan potongan 

dekonstruktif dan asimetris. Busananya dinilai ribet, penuh 

dengan model lilit, tumpuk, serta ikat. 

“Orang Indonesia itu cenderung followers soal berpakaian. 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  179

FAUNDA LISWIJAYANTI

Mereka mengenakan satu model baju karena banyak orang 

pakai. Masuk dengan konsep yang baru, kesulitannya sudah 

pasti pada penjualan, membuat orang mau membeli produk 

kita yang berbeda,” kata, pemenang pertama Lomba Perancang 

Mode (LPM) 2011 ini.

Di lain sisi, Lulu merasa beruntung berada di era sosial 

media, ketika ia tidak membutuhkan toko fisik untuk 
memamerkan busana rancangannya. Cukup posting di media 

sosial, banyak orang yang bisa melihat dan mengapresiasi 

karya tersebut. “Kalau tidak lewat sosial media, tentu saya 

butuh modal besar untuk sewa tempat atau toko, belum lagi 

produksi juga harus lebih banyak. Dulu, uang yang ada yang 

saya putar untuk biaya produksi,” kata pria yang terinspirasi 

oleh desainer luar negeri, Dries Van Noten. 

Terbangun pelan tapi pasti, hingga kini tidak pernah 

terpikirkan oleh Lulu untuk mengajukan pinjaman ke bank. 

Padahal tawaran dari perbankan untuk pinjaman modal 

beberapa kali menghampirinya. Ia masih mengandalkan sistem 

keuangan pribadinya untuk pengembangan bisnis. Walaupun 

demikian, sejak tahun 2015, Lulu sudah memperbaiki sistem 

keuangan bisnisnya dengan mempekerjakan orang untuk 

menjalankan bisnis dan mengurus keuangan. Sedangan ia 

lebih fokus berkonsentrasi pada desain dan produksi. 

Selama ini, alasan terbesar pria lulusan Institut Seni 

Indonesia, Yogyakarta ini ‘menjauh’ dari perbankan karena 

ia merasa omzetnya cukup untuk ia putar kembali menjadi 

modal. “Tapi akan jadi pekerjaan rumah baru, karena tahun 

depan kami rencananya akan melebarkan pasar internasional. 

Dengan memulai ekspor artinya saya butuh modal yang lebih 

besar,” katanya, optimis. Saat ini ia telah menerima pesanan 

internasional, hanya masih untuk perorangan.
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Apakah lantas Lulu akan melirik perbankan untuk bantuan 

modal? Desainer yang sempat memamerkan karyanya 

berjudul Tanah Airku di ajang 8th Annual Museum Quartier 

Fashion Week di Wina Australia, tahun lalu ini, pun hanya 

menjawab dengan seulas senyum. “Harus dilihat lagi, tapi 

kalau mau ekspor memang butuh jaminan dari perbankan,” 

katanya. 

Lulu mengaku tidak anti dengan pinjaman permodalan 

dari perbankan. Hanya saja, ia merasa belum membutuhkan 

bantuan modal yang besar untuk mengembangkan usahanya 

tersebut. Apapun pilihannya, membuka butik atau masuk 

di departemen store, dana yang dibutuhkan untuk produksi 

tentu akan berlipat ganda. “Untuk hal ini, saya memang 

masih melihat negara-negara mana saja yang cara berpakaian 

wanitanya sesuai dengan nafas desain saya,” katanya.  

Dari ketenangan Kampung Pekaten yang hanya berjarak 

beberapa ratus meter saja dari Pasar Kotagede, Yogyakarta, 

kini ia menjalankan butik sekaligus bisnisnya. Meski ke 

depannya ia berencana membuka cabang internasional, toh 

sejauh ini Ia tidak berencana untuk membuka butik di kota 

lain di Indonesia. “Sudah menjadi komitmen saya untuk 

berjarak dengan industri dan memberi ruang seni untuk 

karya-karya saya. Kalau orang ingin brand Lulu Lutfi Labibi 
ya harus datang ke Yogyakarta. Di butik, bisa fitting sekaligus 

jalan-jalan dan menikmati suasana Yogyakarta. Kalau mau 

beli langsung bisa lewat online, tapi artinya mengikuti produk 

yang tersedia,” ungkapnya, yakin. 

Ibarat membaca sebuah novel atau cerita, seperti itu pula 

ia ingin orang lain melihat setiap koleksinya. Sudah menjadi 

signature brand Lulu Lutfi Labibi, bahwa ada cerita dalam 
setiap karya yang ingin dibagi dengan pemakainya. Bukan 

tentang luriknya saja, tapi cerita personal yang mewakili 
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pengalaman banyak orang. Seperti dalam show terbarunya di 

Jakarta Fashion Week 2018, Lulu mengangkat tema emosional, 

Duka Luruh, dan menampilkannya dalam 15 koleksi. 

“Apa yang saya tampilkan adalah apa yang saya alami 

dan rasakan. Dan itu juga pengalaman semua orang. Intinya, 

dalam berkarya saya ingin membuat apa yang saya suka, 

saya nggak akan membuat sesuatu yang nggak mungkin saya 

pakai,” tegasnya. 

Prinsip Lulu, jika hanya mencari baju keren, ada banyak 

desainer yang membuatnya. Tapi, desain yang keren saja 

tidak cukup, untuk bisa unggul diantara kerumunan, seorang 

desainer harus bisa menyisipkan value. Value inilah yang akan 

mendekatkan desainer dengan pengguna desainnya. 
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KRIZIA PUTRI KINANTI - Bisnis Indonesia
Jurnalis ini seorang yang aktif, enerjik, eksploratif, dinamis dan komunikatif. Menyukai dunia 
travelling. Lahir pada tanggal 1 Agustus 1993. Pernah bekerja di INews TV sebagai Reporter/
Presenter. Sekarang bekerja di Bisnis Indonesia sebagai Reporter.  Alasan mengikuti Banking 
Journalist Academy yaitu ingin menggali lebih banyak potensi di bidang perbankan.
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G
enerasi Milenial, menurut riset Bank of America 

Merrill Lynch adalah generasi yangkonon paling 

getol menghambur-hamburkan uang untuk makan 

dan hobi dibandingpara pendahulunya. Inilah generasi 

yang merubah total wajah  dunia keuangan lewat kegiatan 

perdagangan di internet (e-commerce) dan budaya fintech-nya.

“Keempat kelompok demografis menghabiskan jumlah 
yang sama dari keranjang belanja mereka untuk makanan. 

Tapi, generasi milenial lebih berkonsentrasi pada makan di 

restoran sementara tiga kelompok lainnya menghabiskan lebih 

banyak di toko bahan makanan,” demikian menurut Merrill 

Lynch.Sementara itu, generasi milenial – mereka yang lahir 

pada periode 1980 – 2000an - menghabiskan bensin paling 

banyak, mencapai 10,8% dari anggaran mereka. dan sebagian 

besar pengeluaran tambahan dialihkan  ke pengeluaran 

restoran. ( lihat gambar di bawah)

Uraian di atas baru menunjukkan soal perbedaan pada 

elemen produk belanja. Bagaimana dengan payment system 

atau metoda pembayaran? 

Penelitian oleh Linkedin dan Ipsos menunjukkan bahwa 

generasi milineal sebagai generasi termuda dan teraktif saat ini 

ternyata juga mempengaruhi bagaimana trend pembayaran di 

dunia. Dikatakan bahwa budaya doyan e-commerce generasi 

ini mendorong semakin aktifnya cashless payment alias 
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pembayaran non tunai. Hampir delapan puluh persen belanja 

mereka dilakukan secara online via internet.  Dan tren ini 

diikuti oleh generasi lain, generasi pendahulu mereka. Jangan 

heran, Generasi Millienal – generasi pencinta gadget ini - juga 

disebut Fintech Generation.

Dari pengamatan Bisnis Indonesia di sejumlah pusat 

perbelanjaan seperti di Zara Grand Indonesia, 8 transaksi dari 

10 transaksi yang dilakukan, masyarakat menggunakan kartu 

dibandingkan dengan uang tunai.Begitupun di store fashion, 

Uniqlo yang terletak di Mall Ciputra Avenue Kuningan, dari 

10 transaksi yang diamati, 7 diantaranya menggunakan kartu 

sebagai alat pembayaran. 

Hal ini tentu menunjukkan banyak perubahan pola 

belanja dari penggunaan uang tunai pada dahulu kala beralih 

ke penggunaan kartu debit atau kartu kredit sebagai alat 

pembayaran.

Beberapa  toko sudah tidak lagi melayani pembayaran 

dengan menggunakan uang tunai. Tidak hanya transaksi di 
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toko, beberapa event juga tidak menerima pembayaran tunai 

di loket penjualan tiketnya. Merekahanyamenyediakanmesin-

mesinedcdariberbagaimacam bank untuk digesek dengan 

menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. 

Perilaku ini semakin diperkuat dengan adanya dorongan 

dari pemerintah untukcashless society, atau apabila di Bahasa 

Indonesia-kan menjadi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). 

Gagasan ini sudah ada sejak satu dekade lalu dan dicanangkan 

lebih luas pada 2014 silam.Tujuannya demi mendorong warga 

Indonesia jadi cashless society, yang dalam transaksi ekonominya 

tak lagi memakai uang kartal, melainkan uang elektronik. 

Seperti Putri, karyawati disebuah perusahaan swasta yang 

sudah jarang membawa uang tunai di dompetnya.“Lebih enak 

sih nggak bawa uang tunai, tinggal gesek aja kemana mana, 

praktis,” paparnya.
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Secara umum, terdapat dua metode pembayaran nontunai 

yang lumrah ditemukan di gerai ritel modern yakni, pertama 

menggesek kartu debet dan kredit di mesin electronic data 

capture (EDC) kemudian kasir akan memasukkan nomor kartu 

tersebut ke dalam data penjualan.Dalam memasukkan nomor 

kartu debit atau kredit secara manual, kasir memerlukan 

waktu 15 detik -20 detik. Metode pembayaran kedua adalah 

dengan menggesek kartu debit atau kredit ke mesin EDC 

tanpa melakukan input lagi ke mesin kasir. 

Kedua metode pembayaran itu dipilih berdasarkan 

kebijakan masing-masing perusahaan dan dipastikan tidak 

melanggar ketentuan hukum yang ada.

 Baru baru ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

yang melarang petugas kasir (toko atau yang lainnya) 

melakukan penggesekan ganda atau double swipe dalam 

transaksi nontunai. Dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh 

digesek sekali pada mesin electronic data capture (EDC) dan 

tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk pada mesin 

kasir. Pelarangan penggesekan ganda tersebut baertujuan 

untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan 

informasi kartu.

Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai 

telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/

PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang 

penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data 

dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi 

pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan 

pembayaran. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo 

menjelaskan pemegang kartu debet atau kartu kredit itu 
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cukup melakukan pembayaran dengan melakukan gesekan 

atau memasukkan PIN di Electronic data Capture (EDC) dan 

BUKAN di mesin kasir.

“Nah kalau itu digesek di mesin kasir Mungkin niatnya 

baik, tetapi itu bisa mengambil profile dan informasi terkait 
dengan pemegang kartu yang harus minta izin dulu sama 

pemegang kartunya,” paparnya.

Padahakikatnyaketikamelakukangesekganda, data-data di 

kartu akantersimpan di pihak merchant, namunsecara aturan 

tidak boleh disimpan oleh pihak merchant. Penyimpanan data 

dalam kartu oleh merchanttersebut rawan penyalahgunaan. 

Pasalnya data-data tersebut bisa saja digunakan sebagai dasar 

pembuatan kartu palsu atau dimanfaatkan dalam tindak 

kejahatan online.

Bahaya gesek ganda pada kartu kredit atau debit di mesin 

kasir lainnya adalah pencurian data magnetik kartu yang 

termasuk dalam modus skimming. Skimming adalah metode 

membaca data magnetik di kartu kredit atau kartu debit secara 

ilegal dengan cara memodifikasi hardware/software alat 
pembayaran atau menggunakan alat pembaca kartu (skimmer).

Cara kerja modus skimming yaitu data di kartu kredit atau 

debit akan terbaca secara otomatis, dan data ini bisa digunakan 

untuk membuat kartu dummy atau tiruan yang nantinya bisa 

disalahgunakan untuk mencuri dana korban. 

Di beberapa merchant yang ada saat ini memang sudah 

mematuhi peraturan dari Bank Indonesia. Penulis mencoba 

bertandang ke beberapa store mulai dari store makanan hing-

ga fashion, yang pegawainya sudah tidak lagi melakukan aksi 

gesek ganda. Salah satunya Ratih, kasir store alat-alat ruma 
htangga yang terletak di Depok, Jawa Barat yang memang su-

dah mengetahui peraturan tersebut dan juga diberitahu oleh 
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manajemen untuk tidak melakuka ngesek ganda meskipun 

dalam rangka mempercepat waktu antrian.

“Biasanya kalau dua kali gesek itu jadil ebih cepat, sekarang  

sih udah enggak lagi udah nggak boleh sama kantornya,” 

jelasnya.

Pihak perbankan sendiri menyadari dan mendukung 

betul aturan ketat dari Bank Indonesia soal double swipe ini. 

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Santoso Liem menjelaskan, 

memang ada resiko jika terjadi double swipe yang timbul dari 

virus pada sistem komputer merchant. Nantinya, virus itu 

akan mengkloning data capture kartu ke sebuah tempat di luar 

negeri yang berpotensi terjadinya pembobolan atau fraud.

Beberapa merchant berkelit soal potensi fraud tersebut. 

Justru  kalau  karyawannya  melakukan  double swip adalah 

untuk mencocokkan data kartu pembelinya.  Tampaknya  

edukasi  soal virus Trojan belum sampai ke telinga mereka. 

Karena banyak diantara merchant yang tidak paham bahwa 

system computer mereka bisa terhubung internet sehingga 

ada potensi virus seperti Trojan itu masuk untuk mengkloning 

data capture.

“Untuk itu, dalam memitigasinya, Bank Indonesia kan me-

wajibkan transaksi nontunai di EDC [electronic data capture] ha-

rus menggunakan chip.Kalau tercapture itu hanya data kartu, 

tetapi tidak untuk pinnya, jadi lebih aman,” ujarnya.

Apalagi dengan pin, transaksi yang dilakukan oleh bukan 

pengguna kartu yang mengetahui passwordnya tidak akan 

bisa melakukan transaksi. Selain itu, dengan kartu menggu-

nakan chip juga memitigasi risiko terkloning data tersebut.

Selain BCA, Bank Negara Indonesia atau BNI juga turut 

melakukan edukasi ke merchant merchant yang bekerja sama 

dengan mereka. Selain itu, perseroan juga mengembangkan 
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integrated cash register link, yakni EDC yang terkoneksi 

dengan mesin kasir. “Jadi, ketika customer akan check 

out, harga yang harus dibayar sudah ada di EDC dan kasir 

cukup sekali gesek saja di EDC,” ujar Dadang Setiabudi .  Ia 

menambahkan perseroan selalu memantau dan melakukan 

antisipasi terkait potensi terjadinya fraud termasuk dari data 

transaksi yang ada sehingga data nasabah dapat diamankan.

Mantan Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Randi Anto menegaskan, gesek dua kali di 

electronic data capture (EDC) dan mesin kasir itu memang 

sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2016. Data 

nasabah hanya boleh di capture lewat EDC saja. 

Peraturan dari BI itu, kata Randi, bertujuan untuk 
melindungi data nasabah. Dan, adalah kewajiban bank 

atau acquirer untuk membina dan menjelaskan kepada 

merchant, sekaligus membantu merchants dalam melakukan 

rekonsiliasi transaksi.Acquirer adalah bank atau lembaga 

yang bekerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses 

data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang 

diterbitkan oleh pihak lain.

Untuk mendukung perlindungan data masyarakat, 

maka acquirer wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap 

larangan penggesekan ganda. Acquirer juga diharapkan 

mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan 

kerja sama dengan pedagang yang masih melakukan praktik 

penggesekan ganda.

Masyarakat pun dapat berkontribusi menghindari praktik 

penggesekan ganda dengan senantiasa menjaga kehati-hatian 

dalam transaksi nontunai, dan tidak mengizinkan pedagang 

melakukan penggesekan ganda.

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKKI menyebutkan 
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perlu langkah tegas untuk memberantas merchant yang masih 

melakukan double swipe pada transaksi nontunai dari kartu 

debit dan kredit di mesin kasir. Menurut General Manager 

AKKI Steve Martha, pihaknya sudah berbicara dengan 

bank acquirer, atau bank yang melakukan kerja sama dengan 

pedagang untuk transaksi nontunai, untuk menyampaikan 

kepada mitra kerja samanya agar tidak melakukan doubleswipe. 
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DATA NASABAH   
SASARAN EMPUK

“P
encurian data nasabah lagi marak,” kata Brigjen 

Pol Agung Setya, Direktur Tindak Pidana 

Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sembari 

menyeruput kopinya sore itu. 

Ia berpanjang lebari menguraikan bagaimana semua bisnis 

saat ini “lapar” akan data. Ibaratnya, kalau sekarang seseorang 

punya bisnis mobil, ia akan memutar otak untuk mencari tau 

harus menjual kepada siapa mobil mobilnya tersebut. Cara 

lama untuk menjaring pembeli, yaitu lewat iklan, sudah tidak 

lagi efektif dan menghabiskan banyak dana. Tak ayal, cara 

paling murah dan tepat saran adalah menemukan nama nama 

orang yang punya simpanan besar alias kaya. 

Kepolian sendiri saat ini sedang menanangi sebuah 

kasus, yang melibatkan aksi jual beli data nasabah bank.  

Pelaku, sebut saja “C” telah mengumpulkan ribuan bahkan 

jutaan data nasabah. Data-data yang telah dikumpulkannya 

tersebut terdiri atas data nomor handphone nasabah prioritas 

di sejumlah kota, hingga data pemilik apartemen dan mobil 

mewah. Data-data tersebut dia kumpulkan semasa bekerja 

sebagai marketing bank sejak 2010 lalu juga dari rekan-rekan 

lain sesama marketing demi meraup cuan.

Pasaran harga ‘data gelap’ itu cukup menggiurkan. Mulai 

dari Rp350 ribu untuk 1000 nasabah sampai dengan paket 
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seharga Rp1,1 juta untuk 100.000 nasabah per paket database. 
Ketika pembeli setuju, maka pembeli mengirimkan sejumlah 

uang ke rekening C dan dia akan link untuk mengunduh data 

sesuai pesanan.

Saat ini, polisi masih terus menelusuri jejak sejumlah pihak 

yang diduga bekerja sama dengan C. Selain para nasabah 

yang merasa terganggu karena nomor telepon dan datanya 

tersebar kepada pihak tidak bertanggung jawab, pihak bank 

pun merasa dirugikan karena berpotensi mengakibatkan 

hilangnya kepercayaan nasabah.

Agung mengakui, strategi terbaru untuk mendapatkan 

target-target adalah dengan mengumpulkan data dari 

para marketing-marketing bank. Soalnya mereka ini yang 

mengkoleksi data dari para nasabah.  Karena informasi 

nasabah sekarang sangat bernilai dan dicari, jangan heran aksi 

pencurian data nasabah pun makin marak. 

Malware digadang-gadang menjadi salah satu penyebab 

terjadinya pencurian data nasabah. Malware adalah istilah 

yang digunakan untuk perangkat lunak berbahaya yang 

dirancang untuk merusak atau melakukan tindakan yang 

tidak diinginkan terhadap sistem komputer. Contoh perangkat 

lunak berbahaya meliputi: Virus Worm atau Trojan. 

“Ketika malware masuk ke sistem, lalu membekukan 

sistem, kemudian dibuat backdoor, bisa semaunya. Kemudian 

meminta tebusan. Kita rugi dobel-dobel. Kalau kita hitung 

secara total bisa triliunan,” paparnya.

Justisiari P. Kusumah, Ketua Masyarakat Indonesia Anti 

Pemalsuan (MIAP) mengatakan, perlindungan kekayaan 

intelektual khususnya pada Merek dan Hak Cipta Perangkat 

lunak komputer, sangat penting. Pasalnya, semakin banyak 

perangkat lunak bajakan yang menjadi sumber utama infeksi 
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malware. Terutama software bajakan yang dijual di online 

market atau yang tersedia untuk diunduh di internet. 

Sebagai negara pengguna internet nomor-4 di dunia, 

Indonesia tentu sangat rawan dari serangan Malware, 

terutama terkait pencurian data. “Itu baru jual beli data 

nasabah, bagaimana kalau pelaksanaan transaksi juga bisa 

di-hack melalui infeksi malware? Ini bisa mengancam jaringan 

industri keuangan,” kata Justisiari.

Keshav S. Dhakad, Assistant General Counsel, Digital 

Crime Unit, Microsoft Asia membenarkan soal resiko 

penggunaan perangkat bajakan.  Katanya, malware yang 

menyerang komputer pengguna sofware ilegal itu berasal dari 

CD/DVD bajakan, produk sofware & sistem operasi bajakan. 

Yang juga mengagetkan, ternyata sebanyak 61% DVD/CD 

bajakan terinfeksi malware, produk sofware bajakan 42% 

terjangkit malware, sistem operasi ilegal 29 % terjangkit 

malware, game and apps 19%, dan bahkan sofware antivirus 

bajakan juga suah terinfeksi malware 17%. Sayangnya, 

menurut Keshav masih banyak yang belum paham dengan 

teknik serangan dari penjahat cyber baik melalui email, 

serangan trojan, pembentukan bankdoor, transaksi bitcoin, 

dan lain-lain. 

Salah satu bank pelat merah yakni PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk membenarkan adanya kejahatan 

yang menggunakan IT. Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni 

mengatakan terdapat fraud yang menggunakan kecanggihan 

IT untuk membobol data nasabah. Misalnya, pencurian data 

nasabah melalui skimming yang ada di dalam mesin ATM. 

Nantinya data yang diperoleh oleh pelaku digunakan untuk 

digandakan kartunya lalu dananya digunakan untuk ditarik 

tunai atau dibelanjakan, ada juga yang menggunakan jaringan 

IT.
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“Salah satu kasus adalah pencurian data nasabah melalui 

metode skimming. Melalui alat skimming yang di dalam mesin 

ATM. Atas data yang dicuri dan digandakan untuk belanja di 

dalam dan luar negeri dan ditarik tunai,” katanya. (selesai)

RAGAM MODUS PENCURIAN DATA

Duwi, wartawan dari sebuah media menceritakan 

pengalamannya menjadi korban pencurian data. Selama ini ia 

hanya membaca dan mendengar kasus ini dari sosial media,  

dan tak menyangkan suatu saat akan jadi korbannya.

Kisah Duwi berawal pada 

satu sore saat ia menerima 

pesan whatsapp dari nomor 

yang tidak dikenal. Isi pesan 

itu tak lazim,  berisi kode-kode 

transaksi yang tidak ia mengerti. 

Namun dalam pesan aneh itu 

tertera data dirinya seperti 

nama lengkap dan alamat 

juga nomor telefon. Duwi 

mendiamkan pesan tak jelas 

itu. Namun tak beberapa lama, 

ia kembali menerima gambar 

yang sama via whatsapp namun 

dari nomor yang berbeda. Lima 

menit berselang ia kembali 

menerima pesan yang sama dari 

nomor yang berbeda pula. 

Puncaknya adalah ketika tidak lama kemudian, bank 

tempat dirinya membuat kartu kredit menghubungi dan 

mengkonfirmasi beberapa transaksi yang dilakukan dengan 
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menggunakan kartu kredit miliknya. “Dikasih tau ada 

transaksi dari spotify usd200, transaksi lain Rp10 juta sekian. 
Terus ada transaksi dari bukalapak juga,” paparnya.

Terang saja perempuan ini terkejut bukan kepalang. Ia 

merasa tak pernah bertransaksi seperti itu dan sebanyak itu.  

Dia pun langsung meminta pihak bank untuk memblokir 

kartu kreditnya sementara sampai kasus ini bisa diusut.

Ketika ditanya perihal mengapa datanya bisa kecurian, 

wanita berusia 25 tahun ini pun kebingungan, dan mengaku 

tak pernah melakukan pembelian yang aneh aneh dengan 

kartu kreditnya. Double swipe? Walau tak ingat namun Duwi 

tak menutup kemungkinan hal itu pernah terjadi di merchant. 

“Nggak tau ya kenapa ini, dulu waktu double swipe belum 

dilarang pasti pernah lah gesek ganda, hampir semua toko kan 

dulu gesek ganda,” katanya.

Selain itu ia juga menggunakan kartu kreditnya sebagai 

alat pembayaran taksi online, dan sebagai alat pembayaran 

kegiatan lainnya. Tak disangka hal-hal yang terlihat sepele 

membawanya menjadi korban pencurian data nasabah.

Perlu diketahui, kartu kredit memang memiliki resiko 

yang lebih besar dibandingkan kartu debit karena kartu kredit 

rata-rata memiliki limit yang besar.

Irene, perempuan berumur 25 tahun juga pernah merasakan 

pengalaman tidak menyenangkan menggunakan kartu kredit. 

Mulanya ia membuat kartu kredit sebagai alat pembayaran 

taksi online. Beberapa bulan tidak ada masalah, namun bulan 

berikutnya tagihannya membengkak. Dia kaget, padahal selama 

ini ia selalu menghitung pengeluarannya dengan seksama 

hingga tidak mungkin ada kesalahan dalam tagihan.

Setelah diusut, ternyata suatu kali ia menggunakan taksi 

online dari kantor hingga rumahnya di kawasan Bekasi, ketika 
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sampai ia tidak sempat melihat apakah si pengemudi sudah 

mengakhiri perjalanan di aplikasi. Ternyata perjalanannya 

diteruskan oleh sang pengemudi hingga berpuluh-puluh 

kilometer, dan tagihannya baru diketahui pada tagihan akhir 

bulan kartu kreditnya.

Sebagai antisipasi, terdapat beberapa teknik yang umumnya 

dilakukan pelaku pencurian untuk menyalahgunakan data 

kartu kredit nasabah. Dengan mengetahui modus-modus 

tersebut diharapkan dapat meminimalisir resiko masyarakat 

tertipu dan dijebak oleh pelaku kejahatan.

1. Awas Gesek Ganda

Pada hakikatnya ketika melakukan gesek ganda, data-

data di kartu akan tersimpan di pihak merchant. Namun, 
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sebenarnya penyimpanan data oleh merchant itu tidak 

dibolehkan oleh otoritas bank. Penyimpanan data dalam kartu 

oleh merchant tersebut rawan penyalahgunaan, data-data 

tersebut bisa digunakan sebagai dasar pembuatan kartu palsu 

atau dimanfaatkan dalam tindak kejahatan online.

Double swipe juga rawan dengan adanya virus dalam 

sistem komputer merchant. Nantinya, virus itu akan 

mengkloning data capture kartu ke sebuah tempat di luar 

negeri yang berpotensi untuk melakukan pembobolan.

2. Kedok Memperbaharui Data Kartu Kredit

Pelaku akan menelpon dan mengaku sebagai perwakilan 

dari pihak Bank atau surveyor yang ingin memperbaharui 

data kartu kredit. Apabila anda ragu atas kebenaran pihak 

yang menelpon, maka jangan berikan informasi yang diminta. 

Anda dapat langsung menelpon Contact Center Bank penerbit 

kartu kredit terlebih dahulu dan mengecek kebenaran 

informasi tersebut.

Modus ini juga bisa dilakukan via E-Mail, dimana pelaku 

menanyakan hal yang sama seperti diatas. Lagi-lagi jangan 

percaya sebelum Anda melakukan konfirmasi terlebih dahulu 
ke pihak Bank.

3. Transaksi di Toko Online Palsu

Modus lain yang sering digunakan adalah membuat situs 

belanja online palsu. Hindari melakukan pembayaran kartu 

kredit pada situs online yang tidak terpercaya, karena bisa 

jadi tujuan mereka adalah mencuri data kartu kredit. Apabila 

Anda tetap menginginkan membeli barang di situs tersebut, 

bertemulah secara langsung dengan penjual dan lakukan 

pembayaran secara tunai atau melalui transfer.
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4. Skimming

Pada tahun 2014 silam, puluhan nasabah dari salah 

satu Bank BUMN terbesar di Indonesia menjadi korban 

dari kejahatan kartu kredit dengan teknik skimming. 

Teknik skimming dilakukan dengan menggunakan alat 

penyalin informasi. Umumnya, alat ini ditempelkan pada 

mesin ATM Bank. Namun juga dapat dilakukan pada mesin 

EDC kartu kredit dengan metode yang sama.

Apabila pada akhir bulan Anda merasa tagihan kartu 

kredit kamu membengkak karena transaksi yang tidak wajar, 

maka segera laporkan hal tersebut kepada Bank penerbit 

kartu. Pihak Bank akan segera merespon informasi dari kamu, 

dan bila terbukti telah terjadi skimming, maka pihak Bank 

berkewajiban untuk mengganti uang kamu yang hilang.

Hindari untuk menarik uang di mesin ATM terbuka atau 

di tempat terpencil yang tidak ada penjaganya. Biasanya mesin 

ATM seperti itu lebih rawan ditempeli alat skimming daripada 

ATM yang terletak di daerah ramai.

5. Mengunakan Koneksi WIFI Palsu

Kejadian ini memang belum begitu terdengar di Indonesia, 

namun di luar negeri modus seperti ini mulai gencar terjadi. 

Pelaku menggunakan sebuah alat seperti reuter internet, yang 

dapat menciptakan koneksi internet Wi-Fi palsu di gadget 

calon korban. Ketika calon korban telah terkoneksi dengan 

koneksi ini, si pelaku dapat dengan mudah melihat informasi 

yang tersimpan dalam browsing history korban. Salah satu 

informasi yang biasanya dicari pelaku adalah informasi 

transaksi kartu kredit.

Apabila kamu berniat menggunakan koneksi Wi-Fi di Kafe 

atau di tempat publik lainnya, tanyakanlah terlebih dahulu 
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nama koneksi yang memang resmi dari pihak mereka. Hal ini 

untuk menghindari anda terhubung pada koneksi palsu yang 

digunakan oleh pelaku untuk mencuri informasi kartu kredit.

(selesai)
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‘GESEK’ PERSEMBAHAN  
DI RUMAH TUHAN

M
al Kota Kasablanka belum dua jam dibuka untuk 

pengunjung pada Minggu, 8 Oktober 2017. Namun, 

puluhan orang telah membentuk antrean hingga 

mengisi tiga perempat keliling pagar atrium mal. Para remaja 

yang berdiri sambil beraktivitas dengan gawai masing-masing 

di sana, ternyata sedang menunggu untuk bisa membeli 

Bandung Makuta, merek keik milik aktris Laudya Cynthia Bella.

Beranjak ke sisi lain mal, jumlah pengunjung menuju 

counter keik yang sedang naik daun di Instagram itu belum 

seberapa jika dibandingkan dengan jemaat gereja Jakarta 

Praise Community Church (JPCC) yang menunggu waktu 

ibadah tiba. Seorang relawan berbaju putih menyambut jemaat 

yang hendak menaiki eskalator dari lantai tiga ke lantai empat.

“Selamat beribadah, silakan!” ujar relawan tersebut. 

Eskalator di sebelah kiri belum sepadat di sebelah kanan, yang 

membawa turun jemaat dari ibadah sebelumnya.

Jam menunjukkan pukul 13.20 WIB, masih 40 menit lagi 

menuju waktu kebaktian. Namun antrean jemaat di lantai 

empat Mal Kota Kasablanka telah mengular. 

Mereka menunggu pintu gereja dibuka. Sebagian jemaat 

yang telah melewati alat pendeteksi metal (metal detector), 

segera menuju ke meja dengan deretan mesin electronic data 

capture (EDC), sebelum bergabung dengan ratusan jemaat lain 

dalam antrean.
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Seorang ibu datang bersama suami dan anaknya. 

Tanpa bantuan petugas, ia langsung menggesekkan kartu 

pembayaran ke mesin EDC di meja tersebut untuk memberikan 

persembahan. 

Sembari memasukkan nominal transaksi pada mesin, 

ia pun berbincang dengan petugas di sana. Setelah 

menyelesaikan transaksi dan menyimpan kertas struk, ia 

bergegas menghampiri suami, dan anak perempuannya 

yang membawa boneka. Ketiganya berjalan menuju antrean 

di depan pintu masuk ballroom yang digunakan JPCC untuk 

ibadah mingguan.

Petugas membantu jemaat yang belum terbiasa menggunakan mesin EDC untuk 

memberikan persembahan. JPCC menerima semua transaksi dengan kartu Visa dan 

Mastercard. (Dokumentasi pribadi)

Namun tidak semua jemaat terbiasa memakai mesin EDC 

untuk memberikan persembahan. Jemaat yang baru pertama 

kali menggunakan fasilitas elektronik ini untuk bertransaksi, 

akan dibimbing oleh petugas di loket. Setidaknya ada dua 

mesin yang berjejer di setiap counter persembahan.  Petugas 

akan terlebih dulu menanyakan perusahaan dan bank penerbit 
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kartu pembayaran jemaat, sebelum mengarahkan jemaat 

untuk menggunakan mesin EDC. 

“Semua kartu bisa, asalkan dari Visa dan Mastercard,” 

kata petugas itu. Ia pun menjelaskan kepada jemaat, tidak ada 

nilai minimal maupun maksimal transaksi untuk pemberian 

persembahan melalui mesin EDC. 

JPCC pun melalui situsnya, memperkenalkan fasilitas 

elektronik tersebut bagi jemaat baru. Jemaat yang baru pertama 

kali mengikuti ibadah di sana, dipersilakan mengunjungi meja 

penerima tamu  setidaknya 30-45 menit sebelum kebaktian 

dimulai, untuk mendapatkan penjelasan mengenai gereja dan 

kegiatan ibadahnya. Selama ibadah berlangsung, tidak ada 

kantong yang diedarkan untuk pengumpulan persembahan. 

Meski demikian, gereja tetap terbuka menerima persembahan 

tunai dari jemaat.

JPCC menyediakan belasan kotak di luar ruang ibadah 

bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dengan 

uang tunai. Martha Thertina adalah salah satu jemaat yang 

tidak mengantre bersama jemaat lainnya yang melakukan 

transaksi elektronik dengan mesin EDC.

“Saya biasanya ya memberikan persembahan secara tunai, 

karena nominalnya tidak terlalu besar,” kata Martha, 30 tahun, 

yang bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor media ini. 

Namun untuk perpuluhan, istilah lain dari persembahan, yang 

nilainya relatif lebih besar dibandingkan dengan persembahan 

mingguan, ia memilih untuk melakukan transfer tunai ke 

rekening JPCC.

Fasilitas transfer tunai yang biasa digunakan Martha, 

serta penyediaan mesin EDC yang dinikmati jemaat lain di 

JPCC, tidak banyak dijumpai di gereja-gereja lain. Di Gereja 

Katolik Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur, misalnya. 
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Jemaat masih memberikan persembahan secara tunai melalui 

kantong-kantong berbahan beludru yang diedarkan di tengah-

tengah ibadah.

Gereja Katolik Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur, masih menggunakan cara 

konvensional untuk mengumpulkan persembahan. Dua kantong beludru digantungkan 

di setiap ujung bangku dan diedarkan saat ibadah, sebagai wadah uang sumbangan dari 

umat. (Dokumenasit pribadi)

Gereja Katolik umumnya masih menggunakan cara 

konvensional untuk mengumpulkan persembahan dari 

jematnya, termasuk Gereja Katolik Santa Maria Diangkat ke 

Surga, atau yang lebih dikenal sebagai Katedral. Jemaat di 

Katedral Jakarta pun masih harus membuka tas, dompet, atau 

merogoh saku mereka saat paduan suara menyanyikan lagu 

persembahan.

BUDAYA PERSEMBAHAN DI GEREJA

Jemaat di Amerika Serikat mulai terbiasa memberikan 

persembahan rutin dalam ibadah Minggu, sejak pemerintah 

setempat menghentikan sokongan dana pada awal abad ke-19. 

Sebelumnya, gereja-gereja di masa kolonial Amerika memang 
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tidak menggantungkan kelangsungan hidup mereka dari 

sumbangan sukarela jemaat.

Seperti dilansir christianitytoday.com, berbeda dari gereja 

di Eropa, pemerintah Eropa mendirikan gereja-gereja dan 

memberikan dukungan finansial. Kebanyakan negara kolonial 
selalu mendirikan gereja di tempat-tempat yang dikuasainya. 

Karena gereja dianggap memberikan layanan publik, maka 

negara pun ketika itu mengalokasikan dana yang diambil dari 

pajak.

Persembahan, atau yang juga dikenal sebagai kolekte di 

gereja Katolik, berasal dari bahasa Latin, yaitu collecta. Artinya, 

sumbangan untuk makan bersama, rapat, maupun sidang ((P. 

Th. L. Verhoeven, SVD, dan Marcus Carvallo, Kamus Latin-

Indonesia (Ende, Penerbit Ledalero, Maumere 1969), hal. 163.)). 

Seperti dikutip katolisitas.org, kolekte juga dianggap umat 

Katolik sebagai sarana mempererat persatuan antarsesama, 

sekaligus bagian dari doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. 

Gereja saat ini menyediakan berbagai sarana untuk 

mengumpulkan kolekte atau persembahan. Jemaat JPCC 

bisa memanfaatkan fasilitas transfer ke rekening gereja, 

mesin EDC, maupun kotak persembahan. Sementara itu, 

kebanyakan gereja Katolik mengedarkan keranjang atau 

kantong kolekte saat ibadah. GPIB Bukit Moria menerapkan 

kebijakan serupa, dengan menempatkan kotak persembahan 

dan mempersilakan jemaat untuk mengisinya dengan uang 

kolekte saat ibadah berlangsung.

Namun, ada juga cara unik yang diterapkan sebuah 

gereja di Nigeria. Situs Naij.com mengunggah sebuah video 

yang memperlihatkan jemaat suatu gereja di Nigeria yang 

mengumpulkan persembahan mereka ke dalam buah labu 

berselubung kain merah. 
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EDC BUKAN SEKADAR 
GENGSI

S
epasang suami istri yang berusia kira-kira 40 tahunan 

berbincang dengan anak mereka di sofa kantor Jakarta 

Praise Community Church (JPCC). Seorang satpam di 

meja depan menyapa setiap orang yang memasuki ruangan 

di lantai 5 DIPO Tower, Petamburan Jakarta Barat, yang 

bernuansa modern, dengan ornamen huruf-huruf menyala 

merah, layaknya di kafe ibukota. Jauh dari kesan formal.

Family Care Pastor & Service Pastor JPCC yang biasa 

memberikan pelayanan ibadah di Mal Kota Kasablanka, Jussar 

Badudu, bersama manajer keuangan gereja tersebut, Cherry 

Salendu, mengajak berbincang di sebuah ruangan berdinding 

kaca.

Jussar yang mengenakan kemeja lengan pendek abu-abu 

ketika itu, mulai menceritakan sejarah gereja Protestan yang 

kini berhasil merangkul belasan ribu jemaat itu. 

JPCC didirikan pada Juli 1999, dengan jemaat yang 

berjumlah 50 orang. Gereja masih berlokasi di Menara Gracia, 

Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kurang lebih 18 tahun 

berselang, 17.000 orang tercatat sebagai jemaat di gereja ini. 

Jumlah itu merupakan gabungan jemaat yang beribadah 

di JPCC Mal Kota Kasablanka dan UpperRoom Jakarta, 
Kompleks Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.
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Family Care Pastor & Service Pastor JPCC, Jussar Badudu, bersama manajer keuangan 

gereja tersebut, Cherry Salendu. JPCC merupakan gereja yang telah menyediakan 

fasilitas mesin electronic data capture (EDC) bagi jemaatnya. (Dokumentasi pribadi)

Jemaat JPCC berasal dari kalangan keluarga, anak, remaja, 

dewasa muda, orang muda, hingga mereka yang berusia 

lanjut. “Tapi 70 persen lebih, ada di umur rata-rata 22 sampai 

40 tahun,” tutur Jussar.

Sekitar dua hingga tiga tahun setelah didirikan, JPCC 

sebenarnya memberikan fasilitas mesin electronic data capture 

(EDC) untuk memudahkan jemaat memberikan persembahan. 

Pada tahun 2000-2001, baru ada satu mesin EDC yang 

terpasang, di sebuah ruangan kecil di Menara Gracia. Kini 

telah ada belasan mesin gesek kartu transaksi yang disediakan 

gereja tersebut.

Ketika itu, JPCC baru menggandeng satu bank, yaitu PT 

Bank Central Asia Tbk. (BCA) untuk penyediaan fasilitas 

transaksi elektronik tersebut. Seiring berjalannya waktu, gereja 

ini juga bekerja sama dengan Maybank, terhitung September 

2017.

Awalnya, gereja memasang EDC untuk mempermudah 

penghitungan uang tunai. “Supaya kami tidak terlalu banyak 



208  |  LITERASI KEUANGAN

menghitung uang fisik,” kata Cherry. JPCC pun melihat 
masyarakat ketika itu sudah terbiasa dengan transaksi 

elektronik via mesin gesek.

Adanya kemudahan transaksi tersebut tidak terlepas 

dari peran seorang pemimpin jemaat yang bekerja di industri 

perbankan. Jussar menuturkan, gerejanya diuntungan 

ketika itu, karena memiliki seorang pemimpin jemaat yang 

membantu pembukaan rekening dan pemasangan EDC.

“Karena dia bekerja di bank, tidak terlalu sulit untuk 

mengadakan itu, tapi bukan dengan ‘jalan belakang’,” ujar 

Jussar tanpa mengungkap identitas petinggi jemaat yang 

dimaksud.

Setelah mesin EDC terpasang, sosialisasi pun dilakukan 

kepada jemaat melalui pengumuman mimbar gereja secara 

lisan. Pada masa itu, JPCC belum merambah media sosial 

maupun website sebagai sarana komunikasi. 

Dengan adanya EDC, jemaat bisa memberikan 

persembahan dengan bertransaksi menggunakan kartu debit 

atau kredit. Namun, gereja tetap menerima persembahan 

tunai. Secara tertulis melalui warta jemaat, gereja juga 

mengajak jemaat melakukan transaksi non-tunai (cashless) saat 

memberikan persembahan. 

SARANA TRANSAKSI

Jussar mengungkapkan, sebagai suatu organisasi, wajar 

bagi JPCC untuk memanfaatkan EDC sebagai sarana transaksi 

yang memudahkan kedua pihak, yaitu gereja dan jemaat. 

Gereja dipermudah dalam mengelola keuangan.

“Jadi bukan karena mau gaya-gayaan,” ujar Jussar.

Bahkan, ia memberi gambaran, toko-toko kecil juga 
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sudah memakai alat gesek serupa saat ini. Layaknya sebuah 

organisasi, mulai dari toko kecil hingga perusahaan besar, 

melihat pemanfaatan EDC dalam transaksi sehari-hari sebagai 

hal yang wajar.

Selain untuk mengumpulkan persembahan, JPCC juga 

memanfaatkan fasilitas EDC untuk menerima pembayaran 

tiket dari jemaat untuk acara istimewa, seperti konser. Gereja 

ini memang sudah sangat akrab dengan transaksi elektronik. 

Namun, bukan berarti mereka menolak transaksi tunai.

Jemaat yang memilih untuk memberikan persembahan 

dengan uang tunai, bisa melakukannya melalui kotak-kotak 

yang disediakan di luar ruang ibadah. Tidak ada kantong 

maupun keranjang persembahan yang diedarkan selama 

ibadah berlangsung.

Gereja mencatat semua pemasukan, baik melalui transaksi 

elektronik dengan mesin EDC, transfer tunai ke rekening 

JPCC, maupun transaksi menggunakan uang tunai. Cherry 

tidak mengungkapkan besaran kontribusi masing-masing 

fasilitas transaksi. Namun, Cherry menyebut sampai sekarang 

kontribusi terbesar masih datang dari transaksi tunai. 

PANTI ASUHAN JUGA LIRIK EDC

Sejauh ini, transaksi elektronik dengan menggunakan 

EDC belum dijumpai di gereja-gereja selain JPCC. Gereja 

Katolik sudah mulai menjajaki peluang pemakaian fasilitas ini, 

walaupun intensitasnya masih terbatas. 

Umat Gereja Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 

Sabtu sore pekan kedua September 2017, kedatangan Romo 
Dedi Kurniadi, OFM. Dengan mengenakan jubah berwarna 

cokelat sebagai identitas ordonya, Dedi menjadi pastor tamu 

pada misa kali itu.
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Ia berkotbah mewakili Perhimpunan Vincentius 

Jakarta (PVJ) yang sedang menggalang dana untuk anak-

anak penghuni sejumlah panti asuhan yang dinaunginya. 

Khotbahnya segar dan beberapa kali mengundang tawa umat.

“Jangan alasan tidak membawa uang, karena kami 

sediakan mesin EDC di luar gereja,” ucapnya, setengah 

berseloroh.

Keberadaan mesin EDC merupakan hal baru bagi umat 

Gereja Santa Anna. Seusai misa, umat pun mendatangi petugas 

dari Perhimpunan Vincentius Jakarta, yang siap menerima 

sumbangan melalui kartu debit maupun kredit. Karena masih 

belum familiar, beberapa umat menanyakan sejumlah hal 

kepada petugas.

Umat Gereja Santa Anna, Duren Sawit, Jakarta Timur, saat memberikan sumbangan 

melalui EDC. Transaksi elektronik ini merupakan hal baru bagi gereja tersebut. 

(Dokumentasi pribadi).

“BCA bisa? Kalau Mandiri?” tanya seorang ibu berambut 

pendek kepada petugas.

Lantas, si ibu mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya 
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dan melakukan transaksi dengan bantuan petugas tersebut. 

Petugas ini menanyakan nominal yang dikehendaki si ibu. 

Setelah mendapat jawaban, petugas kemudian memasukkan 

angka dengan menekan tombol-tombol pada mesin gesek 

tersebut, sebelum si ibu menekan angka sandi yang disyaratkan 

dalam transaksi elektronik. 

Perhimpunan Vincentius Jakarta mulai memanfaatkan 

mesin EDC sejak 24 Agustus 2013. Yang menjadi pertimbangan, 

saat ini sudah banyak orang yang menggunakan kartu kredit 

atau debit untuk transaksi. 

“Kami melihat kebutuhan umat yang mau menyumbang, 

tetapi tidak membawa dana tunai,” kata Kepala Kantor 

Sekretariat Perhimpunan Vincentius Jakarta, Rina.

Penggunaan EDC pun membawa kemudahan bagi 

yayasan, karena para pengurus tidak perlu membawa-bawa 

uang tunai hasil penggalangan dana, sehingga mengurangi 

risiko keamanan. Selain itu, yayasan berhasil meraih lebih 

banyak sumbangan dengan adanya fasilitas transaksi 

elektronik, dengan kenaikan 10 hingga 20 persen.

Dana yang terkumpul dari transaksi menggunakan EDC 

tercatat sebanyak 10 persen dari total sumbangan. Sementara 

itu, 90 persen lainnya berasal dari transfer ke rekening yayasan 

di bank. 

Perhimpunan Vincentius Jakarta menyalurkan 

sumbangan yang terkumpul ke empat panti asuhan Katolik 

yang dikelolanya, yaitu Panti Asuhan Vincentius Putera, Panti 

Asuhan Vincentius Puteri, Panti Asuhan Desa Putera, serta 

Panti Asuhan Pondok si Boncel. 

UANG TUNAI BERANGSUR DITINGGALKAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan perusahaan 
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teknologi pembayaran global Visa, masyarakat Indonesia 

saat ini membawa lebih banyak kartu pembayaran elektronik. 

Pertimbangannya, penggunaan kartu debit maupun kredit 

sebagai alat transaksi, dinilai lebih aman dan mudah, 

dibandingkan dengan uang tunai. 

Berdasarkan data Visa dalam survei Consumer 

Payment Attitudes Study 2016 tergambar bahwa mayoritas 

penduduk Indonesia memilih transaksi elektronik dengan 

kartu pembayaran. Jumlah masyarakat yang lebih suka 

menggunakan kartu tersebut naik dari 69 persen pada 2015 

menjadi 80 persen pada 2016.

ILUSTRATOR: ADE RH NASKAH: MARIA YUNIAR
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Penelitian itu juga menyatakan 34 persen masyarakat 

Indonesia hanya membawa sedikit uang tunai dibandingkan 

dengan lima tahun sebelumnya. Sebanyak 71 persen dari 

mereka memilih kartu pembayaran. Sementara itu 59 persen 

lainnya menilai tidak aman lagi untuk membawa uang tunai 

saat bepergian.

Jumlah masyarakat yang masih bergantung pada uang 

tunai semakin berkurang, dari 31 persen pada 2015 menjadi 20 

persen pada 2016. Sebanyak 53 persen responden menyatakan 

memiliki lebih banyak kartu pembayaran dibandingkan lima 

tahun sebelumnya.

ERA CASHLESS, BANK TERPIKAT KAUM MUDA GEREJA

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) telah merasakan 

kecenderungan tumbuhnya less-cash society, atau masyarakat 

yang memilih mengurangi transaksi tunai. BCA semula 

mencatat transaksi tunai yang ada di kantor-kantor cabangnya 

mencapai 30 persen. Saat ini jumlahnya menyusut drastis, 

menjadi hanya 3 persen.

“Dalam 10 hingga 12 tahun terakhir, ada kecenderungan 

masyarakat untuk menggunakan channel elektronik,” ujar 

Direktur Transaksi Perbankan BCA, Santoso Liem.

Penggunaan layanan elektronik dalam bertransaksi pun 

telah merambah ke gereja sebagai rumah ibadah. BCA bekerja 

sama dengan sejumlah tempat ibadah, termasuk gereja Jakarta 

Praise Community Church (JPCC) untuk menyediakan fasilitas 

pengumpulan sumbangan maupun kegiatan keagamaan 

lainnya.

Memang, volume transaksi di rumah ibadah tidak 

besar bagi bank, sekitar Rp 200 miliar per tahun, dengan 
menggunakan kartu debit, kredit dan Flazz yang dikeluarkan 
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BCA. Sementara itu, nilai transaksi dari kartu debit, kredit dan 

Flazz secara keseluruhan pada bank yang berdiri tahun 1955 

ini, sebesar Rp 200 triliun per tahun.

Meski demikian, BCA tetap masuk ke merchant-merchant 

rumah ibadah. “Demi administrasi yang lebih nyaman, 

mudah, dan transparan,” kata Santoso. 

Aktivitas transaksi pemberian persembahan jemaat gereja Jakarta Praise Community 

Church (JPCC), di Mal Kota Kasablanka. Gereja menyediakan fasilitas mesin electronic 

data capture (EDC). (Dokumentasi pribadi)

Selain BCA, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank) 

pun menyadari potensi pertumbuhan transaksi cashless. Untuk 

mendorong peningkatan transaksi non-tunai di kalangan 

masyarakat, salah satu strategi yang dijalankan Maybank 

adalah dengan masuk ke komunitas tertentu. JPCC merupakan 

salah satunya.

“JPCC adalah salah satu gereja dengan jumlah kaum 

muda yang cukup besar,” kata Kepala Penjualan Bisnis 

Kartu Nasional Maybank, Steve Marciano Joe.  Penyediaan 

layanan cashless diharapkan sesuai dengan kaum muda yang 

senantiasa memilih kemudahan, kecepatan, dan keamanan 

dalam bertransaksi.

Selain mesin electronic data capture (EDC) bagi JPCC, 
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Maybank juga menyediakan layanan dan produk perbankan 

lainnya.  Sebelum bekerjasama dengan gereja tersebut, 

Maybank pernah menjalin kemitraan dengan komunitas 

keagamaan lain, dengan menghadirkan fasilitas perbankan 

serupa.
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MARSHALL SAUTLAN – Kontan
Jurnalis dari Kontan ini tertarik mengikuti kelas Banking Journalist Academy karena 

ditempatkan di divisi redaksi, kompartemen keuangan khususnya memberitakan 

laporan terkait perbankan. Lahir di Jakarta, 4 agustus 1993, lulusan Universitas 

Multimedia Nusantara (UMN)Fakultas Ilmu Komunikasi .
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KEMBANG KEMPIS BANK 
SYARIAH DI TANAH AIR

R
ay Naviri Sabara (24)  bukan Islam abangan. 

Walau  menggemari Despacito-nya Justin Bieber, 

tapi dia tercatat sebagai anggota dari organisasi 

Muhammadyah.  Tak hanya itu. Ia mengaku separuh dari 

hidupnya didedikasikan untuk mengembangkan dan 

mengedepankan urusan agama.  Tapi untuk urusan rekening 

bank, Ray masih berkiblat pada rekening tradisional dan 
bukan yang berbasis Syariah.

 “Saya tidak punya rekening syariah, karena toh sama 

saja dengan bank kebanyakan,” kata Ray sambil menaikkan 
alisnya. Fakta dirinya tak memiliki rekening syariah bukan 

berarti dirinya tidak tahu menahu soal bank syariah lho. Ray 
bahkan hafal betul soal sejarah bank syariah sampai dengan 

perbedaannya dengan sistem perbankan syariah di negeri 

jiran Malaysia.

Kalau begitu, di mana letak masalahnya?

Ternyata cinta Ray belum bertaut pada bank syariah 
karena alasan kemudahan, fasilitas dan transparansi yang 

menurutnya masih belum maksimal.  Sementara, bank 

konvensional justru sebaliknya. “Kalau bank konvensional 

ATM-nya banyak, teknologinya lebih canggih dan produknya 

lebih lengkap,” tandas Ray dengan gemas. 

Ironis.  Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan 
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penduduk penganut muslim terbesar di dunia disusul 

Pakistan, India, Bangladesh, Mesir dan Nigeria. Menurut 

sensus penduduk tahun 2010,  sekitar 87 persen dari 238  juta 

penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Sayangnya meski 

punya jumlah pemeluk muslim paling jumbo tapi minat 

terhadap keuangan syariah masih minim.

Sinyalemen di atas diperkuat dari hasil survey Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang menyebutkan indeks literasi dan inklusi 

keuangan syariah masih jauh di bawah bank konvensional.  

Data OJK tahun 2016 memaparkan  indeks inklusi dan literasi 

keuangan konvensional masing adalah 65,6 persen dan 29,5 

persen.  Sementara, indeks inklusi dan literasi keuangan 

syariah tercatat masing-masing 11,1 persen dan 8,1 persen. 

Cerita soal Ray yang tidak punya rekening syariah adalah 

gambaran persepsi kebanyakan orang akan layanan perbankan 

syariah di tanah air.  Kenapa keuangan syariah seperti jalan di 

tempat, padahal sudah 25 tahun lebih sejak kehadirannya di 

Indonesia? 

Jika ditarik benang sejarah keuangan syariah, maka 

muaranya adalah pembentukan Bank Muamalat pada tahun 

1991.   Muamalat disokong oleh kebijakan deregulasi 1 Juni 

1983 yang memungkinkan bank umum beroperasi dengan 

mengacu pada sistem syariah yakni sistem bagi hasil. Lima 

tahun setelah deregulasi, tercetuslah ide pendirian Muamalat.  

Pemerintah kala itu memandang  perlu untuk memperluas 

bisnis perbankan guna memobilisasi & menghimpun dana 

masyarakat demi menunjang pembangunan negeri ini. Pada 27 

Oktober 1988, Pemerintah meluncurkan Paket Kebijaksanaan 

Pemerintah Bulan Oktober atau PAKTO 88.

PAKTO 88 adalah payung liberalisasi perbankan,  yang 

memungkinkan pendirian bank-bank baru. Meski sudah ada 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  219

MARSHALL SAUTLAN

PAKTO, toh bank umum berbasis Syariah tidak serta merta 

lahir.  Justru yang awalnya menjamur adalah bank-bank 

perkreditan rakyat (BPR) dengan prinsip syariah di beberapa 
daerah. 

Sebenarnya, agak keliru jika Bank Muamalat disebut 

sebagai bank syariah pertama.  Sejarah perbankan mencatat 

yang lebih dulu mendapatkan izin sebagai bank syariah 

antara lain Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah 
Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 
Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 
Oktober 1991.  Ketiganya beroperasi di Bandung. Lalu disusul 

BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh. 
Tetapi memang,  saat itu belum ada satu pun bank umum 

syariah di Indonesia.

Melihat adanya kekosongan industri perbankan di negara 

yang punya pemeluk Islam terbesar di dunia ini, maka Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sepakat melangsungkan Musyawarah 

Nasional IV tahun 1990.

Hasilnya? MUI membentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Berkat peran MUI bersama dengan Ikatan Cendikiawan 

Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim serta 

didukung  penuh oleh Kementrian Keuangan Republik 
Indonesia yang kala digawangi oleh Menteri J.B Sumarlin,  

lahirlah Bank Muamalat pada 1 November 1991. 

Beberapa bulan kemudian, pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil.  Bisa dibilang, 

ini lah akar atau landasan dasar dari pembentukan perbankan 

syariah dari sisi legal.

Regulasi ini menjadi awal dari era dual banking system 
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di Indonesia, yaitu menjadikan sistem operasional perbankan 

umum dan sistem bagi hasil. Paling tidak, aturan ini tidak 

diutak-atik banyak oleh Pemerintah Indonesia, sampai 

akhirnya pada tahun 1998 kembali lagi dilakukan perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Intinya, 

aturan ini mengizinkan Bank Umum alias Bank Konvensional 

untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).  

Setelah 6 tahun menjadi pemain tunggal, akhirnya 

Bank Muamalat punya pesaing baru: Bank Syariah Mandiri 

(BSM).  Belakangan Syariah Mandiri malah lebih pesat 

pertumbuhannya dibanding sang pelopor.

Usut punya usut, BSM punya sejarah menarik dibalik 

pembentukannya. Lantaran, bank ini berdiri ketika Indonesia 

melewati krisis moneter tahun 1997-1998, persisnya BSM lahir 

di tahun 1999.

Ringkasnya BSM awalnya merupakan bank umum 
bernama PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh 

Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 

Negara, PT Mahkota Prestasi yang juga terdampak dari krisis 

tahun 1998. Pada masa krisis, BSB mencari upaya dengan 

melakukan merger dengan beberapa lain serta mengundang 

investor asing.

Beruntungnya, pada saat yang bersamaan pemerintah 

melakukan penggabungan empat bank besar ; Bank Dagang 

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi 

satu bank baru di bawah bendera PT Bank Mandiri (Persero) 

pada 31 Juli 1999.

Setali tiga uang, kebijakan merger ini turut menetapkan 

Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Tak 

berlama-lama, Bank Mandiri langsung membentuk Tim 
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Pengembangan Perbankan Syariah, jajaran manajemen pun 

lantas mengubah kegiatan usaha BSB menjadi berlandaskan 

prinsip syariah. Lanjut, tanggal 25 Oktober 1999 BSB resmi 

diakui sebagai bank umum syariah oleh Gubernur Bank 

Indonesia (BI), baru selanjutnya berubah nama menjadi PT 

Bank Syariah Mandiri dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 

November 1999.

Kembali ke soal regulasi, pasca diizinkannya bank umum 

memiliki UUS, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan 

baru yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang mengatur 

beberapa ketentuan baru untuk menjaga keamanan nasabah 

dan membedakan bank syariah dengan bank konvensional. 

Undang-Undang Tahun 21 Tahun 2008 panjang lebar 

mengatur soal otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, 

pembinaan dan pengawasan syariah,  masalah pajak sampai 

konversi UUS menjadi bank umum syariah alias BUS.  Ya, 

yang terakhir ini penting diatur supaya bank syariah tidak lari 

dari prinsip keislaman pastinya.
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Kemana arah perkembangan bank syariah ke depan? 

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan 

Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah punya 

jawabnya. Pria bertubuh mungil berkacamata ini hampir 

separuh hidupnya didedikasikan untuk menyusuri jalan 

berbatu bobot, bibit, bebet perkembangan perbankan syariah.

Deden sadar betul, kalau disandingkan dengan bank 

konvensional pastinya bank syariah tidak ada apa-apanya. 

Data menunjukan, sampai akhir Agustus 2017 pangsa pasar 

atau bahasa bekennya market share syariah masih betah di level 

5,44 persen;  itu pun sedikit banyak ditopang oleh konversi 
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Bank Aceh menjadi syariah seutuhnya 1 September 2016 silam 

dari sebelumnya 4,81 persen. 

Di tengah siang bolong di bilangan Cibinong, Jawa Barat, 

Jumat (27/10) Deden mengatakan bahwa regulator sedang 

berjibaku memikirkan cara agar market syariah tidak mandek 

di kisaran 5 persen. Salah satunya adalah, “sudah ada aturan 

yang menyebut setiap UUS diwajibkan untuk menjadi BUS 

tahun 2023 mendatang,” kata dia dengan lantang.

Deden yakin kalau hal ini sudah terealisasi, dipastikan 

pangsa pasar perbankan syariah akan melambung. 

Nah, tapi mantan Direktur Perbankan Syariah PT Bank 

Permata Tbk Achmad K. Permana pernah bilang kalau sistem 

perbankan UUS jauh lebih baik dibanding BUS. Ungkapan 

ini bukan tanpa dasar, kinerja UUS Permata  memang cukup 

baik secara industri. Tercatat sampai dengan bulan September 

2017 secara tahunan total pembiayaan UUS Bank Permata 

melesat 16,34 persen menjadi Rp 12,1 triliun. Itu baru dari segi 
penyaluran dana saja, penghimpunan dana juga tumbuh dua 

digit 10,69 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 13,83 
persen.  Laba bersih UUS Bank Permata naik 593 persen yoy 

di bulan September 2017 menjadi Rp 213,33 miliar. Jumlah 
tersebut sangat jauh dibandingkan rata-rata pencapaian 

kinerja bank syariah secara industri. 

Tidak hanya di Indonesia, menurut Permana skema UUS 

pun diterapkan di negara tetangga seperti Malaysia dan 

nyatanya memang berhasil. Lihat saja, negeri serumpun itu 

punya bank syariah terbesar di Asia Tenggara yaitu Maybank. 

Permana tidak sendiri dalam hal ini. Direktur Perbankan 

Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk Pandji P. Djajanegara juga 

sepakat kalau skema UUS akan lebih baik jika diterapkan di 

Indonesia. “UUS tuh paling bagus, bisa leveraging dengan 
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induk. Skema ini juga menunjukan komitmen bank induk 

buat majukan syariah,” tandas Pandji dalam cerita singkatnya 

di Selasa, (31/10/2017) malam. 

Panji khawatir, jika UUS diubah menjadi BUS yang terjadi 

antara bank induk (bank umum konvensional) dengan bank 

syariahnya saling berebut pelanggan.  Ibarat pepatah: pagar 

makan tanaman. 

Tapi Syariah berskema UUS juga tidak semuanya sukses 

seperti Bank Permata. Ada yang tumbuhnya cepat, ada yang 

lambat, ada juga yang jalan di tempat.  Menurut Deden 

Firman,  cepat lambatnya pertumbuhan sangat tergantung 

pada prioritas dan komitmen masing masing bank dalam 

memajukan syariahnya. Karena, ada saja bank-bank yang 

tidak begitu getol mendorong pertumbuhan UUS dan hanya 

“asal punya” sebagai pelengkap produk saja. Ini juga yang 

menjadi alasan Deden bahwa UUS tidak sepenuhnya akan 

berhasil di Indonesia.  

Berbeda dengan Permana, Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana diungkapkan Deden, sepertinya menghendaki 

Unit Usaha Syariah (UUS) berubah menjadi Bank Umum 

Syariah.  Hasrat pemerintah ini tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2018 soal Perbankan Syariah.  Pada 

bab II dengan jelas dibahas soal perizinan usaha bank syariah, 

serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar 

dan ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini. 

OJK sendiri sebenarnya sudah merancang secara detil peta 

jalan alias road map keuangan syariah sampai 2019. Salah satu 

yang menarik, adalah OJK menginginkan agar seluruh bank 

syariah baik itu BUS maupun UUS supaya memiliki kontribusi 

terhadap aset induk sebanyak 10 persen.

Di sini lah letak anomali permasalahan model mana yang 
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lebih baik antara UUS dan BUS.  Deden mengakui bahwa 

sampai detik ini kontribusi aset terhadap induk yang sudah 

tembuh 10 persen kebanyakan ada di UUS.  Aneh bukan?  

Kalau memang skema UUS berhasil, kenapa harus dipaksa 

jadi BUS?

“Kita ingin sampai 2019 share antara anak usaha 

dengan induk 10 persen, tapi sekarang masih cukup jauh 

perbandingannya malah yang gede persentasenya UUS,” 

pukas Deden sambil menggaruk kepala. Jelas, keputusan 

untuk “memaksa” UUS untuk berkonversi menjadi BUS 

menjadi hal yang rumit dan kontradiktif.

Banyak pihak khawatir, kalau UUS memaksakan diri 

untuk keluar dari induknya – demi menaati UU 21/2018 -- tapi 

belum layak berjalan sendiri malah bisa jadi bumerang untuk 

perekonomian Indonesia. Apalagi, kalau bank itu setengah 

hati dalam menjalankan bisnis syariahnya.

Kepada Kontan, Pandji mengatakan beberapa pemegang 

saham mayoritas di bank yang memiliki UUS sempat 

berbincang dan tengah mengajukan “permohonan” ke OJK, 

supaya jika memang diwajibkan untuk menjadi BUS mereka 

akan sepakat dengan syarat sistem perbankan syariah harus 

dileverage. Pendeknya, BUS rasa UUS. 
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BANK UMUM 
SYARIAH 2014 2015 2016 MAR-17 JUN-17 JUL-17 AGS-17

Pembiayaan 147,944 153,968 177,552 178,081 185.570 183,623 184,354

Dana Pihak 

Ketiga

170,723 174,895 206,407 213,119 224,42 228,08 225,41

NPF 4,95% 4,84% 4,42% 4,61% 4,47% 4,50% 4,49%

Unit Usaha 

Syariah 2014 2015 2016 Mar-17 Jun-17 Jul-17 Ags-17

Pembiayaan 51,385 59,028 70,525 72,455 79,75 80,712 83,847

Dana Pihak 

Ketiga

47,136 56,28 72,928 72,979 77,593 79,558 83,566

NPF 2,55% 3,03% 3,49% 3,50% 2,87% 2,80% 2,78%

SUMBER : SPS OJK, KET : DALAM TRILIUN RUPIAH

  

 
Kelompok Bank

Unit Usaha Syariah (UUS)

14 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 

15 PT Bank Permata, Tbk 

16 PT Bank Internasional Indonesia, Tbk

17 PT Bank CIMB Niaga, Tbk 

18 PT Bank OCBC NISP, Tbk 

19 PT Bank Sinarmas 

20 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

21 PT BPD DKI 

22 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 

23 PT BPD Jawa Tengah 

24 PT BPD Jawa Timur, Tbk 

25 PT BPD Sumatera Utara 

26 PT BPD Jambi 

27 PT BPD Sumatera Barat 

28 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau 

29 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

30 PT BPD Kalimantan Selatan 

31 PT BPD Kalimantan Barat 

32 PT BPD Kalimantan Timur

33 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

34 PT BPD Nusa Tenggara Barat

Kelompok Bank

Bank Umum Syariah (BUS)

1. Bank Aceh Syariah

2. Bank Muamalat Indonesia

3. Bank Victoria Syariah

4. Bank BRI Syariah 

5 PT. Bank Jabar Banten 

6 PT. Bank BNI Syariah 

7 PT. Bank Syariah Mandiri 

8 PT. Bank Mega Syariah 

9 PT. Bank Panin Dubai Syariah

10 PT. Bank Syariah Bukopin 

11 PT. BCA Syariah 

12 PT. Maybank Syariah Indonesia

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
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KAYA POTENSI  
MINIM LITERASI?

M
alam Jumat, di tengah pusat perbelanjaan paling 

ramai di Jakarta, Ray N Sabara (24)dengan nada 

pelan seakan tak mau terdengar oleh orang di 

sekitarnya bertanya, “buat apa sih emang kalau nabung di bank 

syariah? Lagian produknya susah, aksesnya susah, bahasanya 

juga susah,” ungkap dia. Sambil menyedot es teh manis dari 

gelasnya, pria yang baru saja menikah bulan September 2017 

ini mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang, jika seandainya 

bank syariah ingin maju sudah wajib dan selayaknya punya 

keunikan sendiri.

Pendapatnya memang masuk akal, karena selama ini 

bank syariah masih berusaha mengikuti tren yang terjadi 

di konvensional atau induknya. Memang tidak semua, tapi 
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sebagian besar seperti itu. Deden pun mengakui itu.

Oleh karenanya, alih-alih untuk mendorong literasi dan 

inklusi yang masih rendah itu, OJK juga sudah mengeluarkan 

beragam program. Salah satunya melalui Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor untuk keuangan inklusif alias Laku Pandai. 

Layanan ini memungkinkan masyarakat membuka rekening 

tabungan, menabung, dan menarik dana melalui perantara 

agen bank. Sudah pasti dengan adanya program ini bank 

bisa menghemat hampir 4 sampai 10 kali pengeluarannya 

ketimbang membuka kantor baru yang bisa memakan biaya 

sekitar Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar. 

Dengan memakai Laku Pandai alias keagenan , kocek 

yang dirogoh bank untuk memperdayakan satu agen hanya 

sekitar jutaan rupiah. Nah tapi pada faktanya, dari 13 bank 

umum syariah dan 21 unit usaha syariah yang ada di negeri 

ini, baru dua yang punya Laku Pandai yaitu BTPN Syariah 

dan BRI Syariah. 

Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih melalui 

percakapan telepon mengungkapkan bahwa sebenarnya 

pihaknya sudah sangat ingin membentuk agen Laku Pandai 

sendiri. Masalahnya dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 

tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam 

Rangka Keuangan Inklusif menyebutkan, setiap bank yang 

ingin memiliki Laku Pandai baik konvensional maupun 

syariah diharuskan memiliki kantor di wilayah Indonesia 

bagian Timur. Jika tidak, sampai akhir hayat pun tidak akan 

diperkenankan secara regulasi.
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UPDATE PROGRAM 
LAKU PANDAI

DES-15 DES-16 JUN-17

Jumlah Bank 

penyelenggara

7 Bank 

(+BPD 

Kaltim) 

18 BU Konvensional 

dan 2 BU Syariah 

(+Bank Artha 

Graha,  BPD Jatim, 

BPD NTB, dan BPD 

NTT)

20 BU 

Konvensional dan 2 

BU Syariah (+BPD 

Sumsel Babel)

Jumlah agen 

perorangan/ outlet 

badan hukum

60.805 Agen 275.916 Agen*) 368.214 Agen*)

Jumlah outstanding 

rekening

1.216.952 

Nasabah

3.700.215 Nasabah 10.016.355 Nasabah

KET : *)BTPN SYARIAH MASIH MENGGUNAKAN DATA TW II 2016 SUMBER : OJK

Untuk menjawab kegalauan tentang lambatnya 

perkembangan bank syariah, pemerintah baru-baru ini keluar 

dengan sebuah ide pembentukan Komite Nasional Keuangan 

Syariah (KNKS) yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI Joko 
Widodo serta dipimpin langsung oleh beliau.

KNKS yang pembentukannya tertuang dalam Peraturan 

Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2016 ini nantinya 

akan mengumpulkan rekomendasi, masukan dari para 

pelaku industri keuangan syariah serta regulator dan 

mengkordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait 

untuk kemudian merekomendasikan arah kebijakan untuk 

mendorong industri syariah ini. 

Komite ini juga dianggotai oleh lintas kementerian 

dan lembaga antara lain, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri 

Keuangan. Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik 

Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank 

Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin 
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Simpanan dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. 

Ini lah formasi paling strategis menurut Presiden Jokowi 

dalam sepanjang sejarah 25 tahun industri keuangan syariah 

berdiri di Indonesia. Bisa dipastikan, para pelaku usaha, 

regulator serta pengawas syariah tengah menantikan KNKS 

untuk segera dapat aktif beroperasi.

OJK sebagai salah satu anggota yang ada di dalamnya 

juga yakin dengan terbentuknya KNKS ini industri perbankan 

syariah akan lebih pesat pertumbuhannya dalam beberapa 

waktu ke depan. 

“Misalnya OJK mengusulkan agar pajak deposito bank 

syariah lebih rendah dibanding konvensional, kenapa? 

Karena mengacu pada saat reksadana muncul itu kan 

pajak penghasilannya rendah. Nah melalui KNKS ini 

bisa terkordinasi antar lembaga terkait misalnya dengan 

Kementerian Keuangan lewat Dirjen Pajak,” singkat Deden. 

Sayangnya, komite ini masih belum aktif beroperasi lantaran 

tengah menyusun beberapa aturan penunjang seperti 

pendanaan, kepengurusan, dan sebagainya.  

Kondisi iklim ekonomi dalam beberapa tahun tengah 

mengalami perbaikan, hal ini bisa jadi angin segar bagi industri 

perbankan syariah. Apalagi setelah bergabungnya Bank Aceh 

menjadi bank umum syariah pada penghujung 2016 lalu. 

Hanya saja, kalau dilihat sejak awal Bank Muamalat berdiri 

25 tahun lalu belum ada banyak perkembangan signifikan 
dalam pertumbuhan industri bank syariah terutama dari sisi 

pangsa pasar. 

Asal tahu saja, pangsa pasar bank syariah sampai Agustus 

2017 lalu baru sebesar 5,44 persen total aset mencapai Rp 
384,7 triliun. Meski harus diakui pertumbuhan aset ini cukup 

tinggi, pasalnya secara tahunan jumlah aset perbankan syariah 
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melompat 24,2 persen dari periode yang sama tahun lalu atau 

year on year (yoy).

Namun, perlu dipahami juga, kala Bank Aceh belum 

bergabung menjadi bank syariah jumlah aset perbankan 

syariah terhadap industri keuangan nasional baru sebesar 4,86 

persendan kemudian melonjak naik menjadi 5,3 persen saat 

Bank Aceh masuk. Artinya, selama 20 tahun lebih bank syariah 

terjerembab di lingkaran pangsa pasar di bawah 5% dan baru 

berhasil tembus setelah 24 tahun bank syariah didirikan.

Penyebabnya pun beragam, selain masih rendahnya 

tingkat inklusi keuangan dan literasi syariah. Terbatasnya 

teknologi dan tenaga kerja alias Sumber Daya Insani (SDI) 

bankir-bankir syariah masih cenderung kurang mampu 

memuaskan kebutuhan nasabahnya. 

Bayangkan, bank konvensional saja masih enggan 

membuka kantor cabang di Indonesia Timur apalagi dengan 

bank syariah yang modalnya masih minim. Jelas harus 

menghitung besaran cost efficiency. Kalau tidak, bukannya 
untung malah buntung. OJK tidak dapat memaksa suatu bank 

atau perusahaan keuangan untuk melakukan ekpansi bisnis. 

Sejauh-jauhnya yang dapat dilakukan OJK hanya sebatas 

memberikan insentif bagi industri dengan harapan akan 

mendorong minat dari masing-masing jasa keuangan.

Achmad K. Permana, calon nahkoda bank Bank Muamalat 

juga mengaku tidak yakin program laku pandai bisa berjalan 

di Syariah, sekalipun keharusan punya cabang di Indonesia 

Timur itu dihapus. Masalahnya, ada banyak sekali kawasan 

di Indonesia ini yang pemahaman dan keinginannya terhadap 

sektor jasa keuangan, seperti perbankan, masih sangat rendah 

bahkan tidak tahu menahu. Hal-hal ini lah yang sampai ini 

membuat bank syariah enggan mengikuti Laku Pandai, paling 
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tidak tiga bank mengakui itu antara lain Bank Permata, BCA 

Syariah dan BNI Syariah. Padahal ketiga bank ini merupakan 

yang paling vokal kala program ini diluncurkan oleh OJK tiga 

tahun silam.

Sampai saat ini OJK mencatat belum akan ada lagi bank 

syariah yang mau mengikuti program Laku Pandai. Padahal, 

pemerintah sempat menarget sampai pada tahun 2020 

perbankan Indonesia setidaknya harus sudah memiliki 1.000 

agen laku pandai.

Khusus untuk syariah, OJK sebenarnya sudah punya 

stimulus sendiri yaitu Layanan Syariah Bank (LSB) yang sempat 

di singgung. Stimulus ini lebih tepatnya diperuntukan untuk 

BUS agar saling bersinergi dengan induk konvensionalnya. 

LSB memungkin produk bank syariah ditawarkan di seluruh 

cabang induk BUS yang tersebar di Indonesia. Dengan catatan, 

BUS tersebut harus memiliki kantor cabang di wilayah kantor 

regional OJK di Indonesia.

Contoh, kantor regional OJK terbagi menjadi sembilan. 

Untuk Indonesia bagian Timur, kantor regional OJK berada di 

provinsi Makassar. Dus, jika anggapannya induk konvensional 

tersebut punya kantor regional di kawasan itu dan satu kantor 

cabang BUS di Makassar, maka cabang induk bank syariah 

yang ada di Indonesia Timur diperkenankan untuk menjual 

produk-produk anak usaha syariahnya. 

Sampai saat baru Bank Mandiri dan BSM yang sudah 

melakukan sinergi ini dengan anak usahanya.  “Baru BSM 

yang sudah, ini berupa stimulus saja dari kami. Mau atau 

tidaknya kami serahkan ke masing-masing bank,” kata Deden 

cemas.

Menurut Permana, yang juga Sekretaris Jendral Asosiasi 

Bank Syariah Se-Indonesia – apapun program yang dilakukan 
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bank syariah tidak akan mulus selama mereka tidak memiliki 

keunikan dan kedekatan khusus dengan masyarakat muslim 

di Indonesia.  Ia punya ide untuk memenuhi syarat kedekatan 

itu. “Seharusnya agen laku pandai Syariah, diizinkan untuk 

menghimpun tabungan haji, Cuma itu satu-satunya yang 

bisa membantu mendorong kemajuan perbankan syariah,” 

sebutnya.  “Rukun Islam pertama loh itu, mereka (muslin) 
rela jual tanah, jual kerbau, jual apapun yang bisa dijual demi 

menabung,” kata dia melanjutkan.

Cara ini lah yang menurut Permana paling efektif jika 

pemerintah menginginkan untuk mendorong kemajuan 

perbankan syariah paling tidak dari sisi inklusi keuangan. 

Tetapi, mimpi bankir senior ini belum tentu dapat terwujud, 

alasannya karena OJK sang regulator tidak memperbolehkan 

agen laku pandai untuk mengajak masyarakat menabung 

untuk urusan haji. Asbisindo juga bukan tidak pernah 

membicarakan hal ini dengan OJK. Tapi, mental. 

Deden mengatakan kewenangan untuk dana haji tidak 

semerta-merta berada di tangan OJK melainkan dari beberapa 

pihak. Sebut saja antara lain Badan Pengelola Keuangan Haji 

(BPKH), Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. 

Untuk itu sampai detik ini, OJK juga belum dapat mengizinkan 

keinginan para bankir syariah itu. Hanya saja, hal tersebut 

sudah masuk ke dalam pembahasan OJK.
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SEKJEN ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA:

“KAMI INGIN EQUAL 
TREATMENT”

S
eperti apa penyebab masih tidak berdayanya bank 

syariah melawan terpaan arus perkembangan ekonomi 

dari kacamata bankir. Apa solusi yang mampu 

menunjang keberadaan bank syariah di Indonesia. 

Simak pandangan Achmad Kusna Permana, Sekretaris 

Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang 

pernah menjabat sebagai Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank 

Permata Tbk dan calon Direktur Utama PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk, Oktober lalu, berikut nukilannya:

25 tahun bank syariah jalan di tempat, apa penyebabnya?

Kalau dalam kacamata saya, bedanya kita dengan negara 

lain adalah kalau (di Indonesia) berkembangnya itu bottom 

up dan bukan top down. Sebenarnya kami sangat menaruh 

harapan pada Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. 

Kita berharap equal treatment, dalam arti kalau government 

memberikan budget untuk bank konvensional kepada sih 

syariah tidak dikasih? Soal fundingnya juga begitu. Sekarang 

akses kita untuk penghimpunan dana sangat terbatas. Kita 

sangat berharap KNKS jadi milstone pertumbuhan syariah 

karena sudah 25 tahun kita stuck di 5 persen. Harus ada 

terobosan dengan hal hal yang seperti itu jadi ada kebijakan 
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kebijakan yang bisa 

mendukung

Seperti di Malaysia, 

kalau masyarakatnya beli 

mortgage (Kredit Pemilikan 

Rumah) pake syariah maka 
taxnya lebih murah. Itu 

bener bener keberpihakan 

yang ekstrim. 

Sama satu lagi 

misalnya sertifikat halal.  
Kami mengusulkan bagi 

perusahaan yang ingin 

mengajukan sertifikat halal seharusnya diwajibkan memiliki 
simpanan atau portofolio keuangan lain di bank syariah. Tidak 

usah seluruh dananya disimpan di syariah, sebagian kecil saja. 

Bisa bayangkan kalau misalnya perusahaan sebesar Unilever, 

sekian persen saja dari uangnya masuk ke bank syariah...

sebagai syarat pengajuan sertifikat halal. Itukan sudah sangat 
membantu. 

Lagipula, kita sekarang punya kualitas product service dan 

teknologi yang sama dengan bank konvensional. Kalau dulu 

iya memang cabangnya terbatas, ATM terbatas kalau sekarang 

sudah sama. Kecepatannya dan layanan sama. 

Roadmap KNKS akan bergerak di mana? OJK memang 

tidak cukup?

Dia akan menjadi dirijen semua departemen yang terlibat. 

Nanti KNKS akan mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan 

supaya keluar inisiatif yang bisa menumbuhkan keuangan 

syariah.

OJK tidak cukup, memang mereka sih mengeluarkan 
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kebijakan-kebijakan untuk mendorong syariah, Bank Indonesia 

(BI) juga ada, tapi kalau departemen lain tidak support? Ya 

mereka cuek saja. Harus ada kebijakan yang high level.

Semisal, universitas islam negeri di Indonesia, coba lihat 

bank apa yang ada di kampusnya? Apa ada bank syariah? Ya 

paling tidak di situ kan bisa ada kebijakan dari Kementerian 

Pendidikan. Padahal ada jurusan syariah juga. Harusnya 

untuk sesuatu yang bernada ke-Islaman, diharuskan memakai 

bank syariah.

 Memangnya bank syariah bisa menampung kebutuhan 

itu semua?

Makanya harus dua-duanya, antara Funding dan 

Lending harus disupport. Bank Syariah butuh didukung 

supaya penghimpunan dana (funding) dari masyarakat bisa 

terhimpun. Dengan demikian fungsi lending juga maksimal.  

Salah satunya dari sertifikat halal tadi itu. Kalau funding saja 
bank syariah susah, cari dana susah, mau bagaimana? 

Apa mampu bank syariah adu kualitas dengan bank 

konvensional, Non Performing Financing (NPF) saja masih 

tinggi?

Ini karena kita tidak dapat grade A customer akhirnya 

dapat yang kualitas B. Kenapa seperti itu? Jawabannya karena 

ada dua hal, pertama cost of fund kita masih tinggi kalau cost 

of fund kita tinggi pastinya harga jual tinggi. Sementara di 

konvensional CASA (dana murah) sangat tinggi sehingga 

yieldnya rendah, jadi bank syariah tidak bisa bersaing secara 

harga.

Kedua, dari sisi produk. Biasanya nasabah-nasabah besar 

seperti korporasi itu mereka minta hedging (lindung nilai) dan 

produk-produk lain itu bank syariah jelas kalah. Salah satu 

cara supaya bisa dapat nasabah kelas A ya seperti di Bank 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  237

MARSHALL SAUTLAN

Permata, kita gabung dengan konvensional. Caranya, dengan 

kita masukkan produk bank syariah yang memiliki benefit 
lebih besar daripada konvensional.

Tetapi, OJK punya kewajiban UUS harus spin off, 

apakah masih memungkinkan?

Itu alasannya saya memaksa OJK ketika spin off itu harus 

mempertahankan model dual banking system. Karena begitu 

tidak ada, seperti keadaan sekarang konektivitas akan terputus. 

Makanya yang terjadi adalah itu disambungkan kembali atau 

melalui insentif. Misalnya ada bayar membayar antara anak 

perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan begitu secara 

tidak langsung pajaknya juga bisa ditekan.

Sekarang bank-bank yang sudah spin off UUS malah yang 

ada bersaing secara internal antara anak usaha dengan induk. 

Itu sangat tidak sehat. Saya termasuk yang mempercayai UUS 

itu model yang terbaik, secara itu yang terjadi di Malaysia.

NPF di bank syariah nyatanya masih tinggi, apa 

salahnya?

Banyak hal, terutama dari kualitas nasabah. Tapi selain itu, 

ada penyalahgunaan dari segi prinsip bank syariah. Memang 

dikatakan dalam Al-quraan dilarang untuk membangkrutkan 

seseorang. Tapi ini terlalu divulgarkan, karena dalam bisnis 

bank kalau memang bermasalah dan tidak dapat ditolong ya 

wajar dipailitkan.

Justru yang terjadi, orang yang sebenarnya punya aset di 

tempat lain dia berlindung di prinsip itu alias sengaja. Menurut 

saya, dari sisi religius saya setuju dengan itu tapi di sisi lain 

saya tidak setuju karena banyak yang menyalahgunakan hal 

ini. Dalam pengamatan saya selama jadi bankir, banyak yang 

punya intensi ke arah sana dengan alasan “saya bangkrut” 

padahal aset melimpah. Bahwa benar ada yang jujur bangkrut, 
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tapi sepemantauan saya lebih banyak yang tidak. 

Lantas, kalau sudah tahu ada “penyalahgunaan”, kenapa 

bank syariah masih tidak berdaya?

Memang perlu diakui ada kekurangan dari sisi pengetahuan 

alias sumber daya manusia (SDM).  Lalu, karena kita tidak bisa 

diterima di Grade A customer maka turun ke Grade B yang lebih 

rapuh. Ada disrupsi sedikit, kacau. Nasabah-nasabah level 

ini biasanya sudah ditolak di bank-bank besar, lalu datang ke 

syariah dan diterima. Tapi mau bagaimana lagi? Di sisi lain 

bank syariah juga butuh lending nah jadinya terperangkap 

dua-duanya di situ.

Tidak hanya itu, NPF naik secara tidak wajar juga karena 

ada kerjasama internal dari bank dengan nasabahnya sendiri 

atau fraud.

Untuk segmen ritel, apa yang perlu dilakukan supaya 

bisa tumbuh? Secara masyarakat masih enggan punya 

rekening bank syariah.

Dua hal, pertama dari keunggulan produk dan teknologi. 

Sehingga ketika orang ingin buka rekening syariah atau 

pindah ke bank syariah tidak mengalami kendala. Kedua, 

karena tidak dilibatkannya lembaga-lembaga Islam. Seperti 

misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) harusnya dilibatkan, 

karena nasabah di kelas menengah ke bawah itu tidak akan 

mendengar omongannya Permana tapi kalau para Ki’ai yang 

bicara pasti mau.

Saya selalu bilang ke para Ki’ai, yang nantinya di akherat 

bertanggung jawab kalau syariah tidak maju itu ya mereka, 

bukan dari bankir. Nanti di Bank Muamalat saya mau coba 

bangkitkan hal ini, karena sudah terbukti kalau kita jualan 

produk sendiri tidak berhasil, harus pakai lembaga-lembaga 

keIslaman juga. (selesai)
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MELIRIK POTENSI BESAR 
GAMING

SUMBER: THENEWGEEKS 

“G
amal! Kapan belajarnya?! Jangan main terus!,” 

ujar ibu Mary, orang tua dari Gamal, pelajar 

kelas 12 SMA di Bekasi.

Bu Mary sudah berkali-kali mengungkapkan kekesalannya 

ke Gamal. Lantaran, Gamal terlalu sering lalai mengerjakan 

tugasnya dari sekolah dan cuma asyik bermain game di 

smartphone-nya semalaman.  Kebiasaan buruk itu bukan 

sekali dua kali, tapi hampir setiap hari dilakukan Gamal anak 

termasuk kids jaman now. 

Maksud bu Mary, Gamal boleh saja rileks sejenak, namun 

jangan sampai kebablasan. Namun kenyataannya, lebih sering 

bablas bergadget ria, daripada belajar. Alhasil perolehan nilai 
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sekolah Gamal ikut terjun bebas, padahal dia sekarang sudah 

ada di tingkat akhir.

Bu Mary tidak tahu game apa yang membuat Gamal bisa 

keranjingan sampai sedemikian parahnya. Awalnya Gamal 

bukan anak yang gemar main game. Tapi, karena pengaruh  

teman-teman di sekolah, atau mungkin dari teman-temannya 

di dunia maya, akhirnya membuat dia jadi gamer gelap mata.

Gamal, seperti kebanyakan anak-anak generasi zaman 

sekarang, rupanya keranjingan main game Mobile Legends: 

Bang Bang. Mobile game ini sangat populer dan terus 

menempati posisi teratas dalam Top Charts di Play Store dan 

App Store. Di Play Store saja, terhitung sudah diunduh oleh 

lebih dari 50 juta kali di seluruh dunia. 

Mobile Legends adalah multiplayer online battle games 

(MOBA), lima lawan lima dengan cara bermain yang simpel. 

Ada tutorial disediakan bagi gamer yang baru pertama kali 

mencoba. Pemain dapat bertanding dengan pemain yang 

dikenal atau orang yang tidak dikenal dari seluruh dunia. 

Mereka dapat bekerja sama memenangkan pertandingan, 

bahkan disediakan fitur chat in game agar tetap bisa 

berkomunikasi selama game berlangsung.

Desain grafis dan visual ditata dengan cukup apik. Baik 
karakter, map, item, efek skill, dan lainnya cukup nyaman 

dipandang mata, hampir sempurna untuk dikategorikan 

sebagai sebuah mobile game. 

Aktor yang ‘bermain’ pada game sengaja dibuat dari 

berbagai negara. Ada Bruno dari Brazil, Yin Shun Shin dari 

Korea, Kagura dari Jepang, Chou dari Tiongkok, bahkan ada 

karakter dari Indonesia, Gatot Kaca. Seluruh karakter tersebut 

memiliki berbagai skill yang berbeda-beda untuk dimainkan.
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SUMBER: MOBILE LEGENDS (FACEBOOK)

Pamor game ini cukup tinggi di Indonesia. Buktinya, 

kompetisi Mobile Legends South East Asia Cup (MSC) 2017 

digelar di Indonesia pada pertengahan tahun ini.  Menurut 

Mobile Legends, Indonesia dipilih lantaran memiliki 3,5 juta 

pemain aktif harian. Ini angka tertinggi dibandingkan negara 

lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 

Perusahaan game dibalik Mobile Legends adalah Shanghai 

Moonton Technology dari Tiongkok.

Pesaing (game) Mobile Legends di Indonesia adalah 

Arena of Valor/ yang masuk ke Indonesia lewat perusahaan 

publisher Singapura, Garena, pada Juli 2017. Perusahaan ini 

termasuk ke dalam salah satu anak usaha dari Tencent Games. 

Tencent adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar, 

bersaing dengan Alibaba dan Baidu. Lewat anak usahanya, 

Tencent Games dikenal lewat produk mobile game yang 

mereka keluarkan seperti Mobile Area, Strike of Kings, dan 

King of Glory.

Meski keduanya saat ini sedang bersiteru di pengadilan 

Amerika Serikat terkait isu pelanggaran properti intelektual 
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dan hak cipta yang diduga dilakukan Mobile Legends, ternyata 

pamornya di Indonesia cukup kuat. Mereka berlomba-lomba 

menarik anak-anak, remaja seusia Gamal, hingga kalangan 

pekerja untuk keranjingan bermain game tersebut. Pengguna 

rela mengucurkan biaya tambahan untuk membeli item-item 

yang dijual dalam game. Demi meningkatkan peluang untuk 

memenangkan pertandingan, juga prestise. Harganya pun 

bervariasi mulai dari Rp3 ribu sampai Rp1,5 juta.

Penjualan item menjadi salah satu kantong pendapatan 

Mobile Legends. Mengutip dari data statistik yang 

diungkap Prioridata.com, hingga Maret 2017 Mobile Legends 

telah diunduh oleh 31,6 juta kali di seluruh dunia. Total 

pendapatannya mencapai U$5,3 juta sejak pertama kali 

diluncurkan pada November 2016.

Populasi penduduk Indonesia yang hampir mencapai 260 

juta, menjadi nilai surplus bagi siapapun yang berbisnis di 
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sini. Menurut hasil riset lembaga firma game Newzoo di 2016, 
secara demografis jumlah pemain mobile game didominasi 
oleh kalangan laki-laki berusia 21-35 tahun dengan persentase 

27%. Posisi kedua ditempati oleh kalangan usia 10-20 tahun 

sebesar 24%, dan sisanya usia 36-50 tahun.

Untuk perempuan, porsi terbesar juga dipegang oleh 

kalangan berusia 21-35 dengan persentase 18%. Usia 10-20 

tahun sebesar 14% dan 36-50 tahun sebesar 7%. Sehingga bisa 

disimpulkan, kalangan usia 21-35 tahun merupakan lahan 

utama bagi perusahaan game karena mereka merupakan 

orang-orang pekerja yang rela mengeluarkan uang ekstra 

demi game favoritnya.

SUMBER: EMARKETER (DATA DARI NEWZOO)

Secara industri, potensi bisnis game di Indonesia lebih 

‘hijau’ dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara 

karena pertumbuhannya yang cepat. Masih mengacu dari 

sumber yang sama, total pendapatan industri game di 

Indonesia diprediksi mencapai US$879,7 juta di 2017. Angka 
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ini lebih besar dari Malaysia US$586,6 juta dan Singapura 

US$317,6 juta.

Besarnya kue industri game, menjadikan Indonesia sebagai 

negara ke 16 dengan potensi bisnis terbesar dari 100 negara 

yang diriset Newzoo. Negara terbesar yang menduduki posisi 

nomor 1 dan 2 adalah Tiongkok dan Amerika Serikat, dengan 

potensi pendapatan masing-masing sebesar US$27,55 miliar 

dan US$25 miliar.

SUMBER: NEWZOO

Seluruh angka yang cukup menakjubkan tersebut, 

ternyata menurut Ketua Asosiasi Game Indonesia 

(AGI) Narenda Wicaksono porsi yang dinikmati lokal 

kurang dari 10%. “Hmm.. kalau dirunut masalahnya 
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jadi panjang dan enggak kelar-kelar [bahasnya],” terang 

Narenda sambil menghela napas dan tertawa kecil, (9/10). 

Narenda menguraikan satu per satu masalah yang masih 

menghantui pemain game lokal.Pertama adalah kanal 

distribusi yang sudah terlalu didominasi oleh Google Play Store 

dan App Store. Sedangkan untuk game berjenis PC dikuasai 

oleh platform Steam, distributor game digital yang dapat beli 

langsung di sana. Untuk konsol, pasti menggunakan prinsipal 

masing-masing yang beredar saat ini, diantaranya PlayStation, 

Nintendo, dan Xbox.

Dari seluruh kanal distribusi di atas, yang paling cocok 

untuk pasar Indonesia adalah mobile game. Sebab kebanyakan 

orang Indonesia merupakan pemakai baru memakai 

smartphone (mobile-first). Akan tetapi, karena didominasi oleh 

dua pemain besar, panggung untuk pemain kecil jadi kian 

tipis akibat dari tingkat persaingan yang ketat dengan aplikasi 

lainnya.

“Akhirnya untuk mendapatkan exposure harus pasang 

iklan. Lagi-lagi iklan itu tidak murah. Kalau mau pasang 

[iklan] di TV, sudah tahu kan biayanya seberapa banyak. Masih 

banyak perusahaan game yang revenue-nya masih di bawah 

Rp200 juta-an.”

Kedua, masalah belum meratanya kualitas pengembang 

game. Ada yang sangat bagus, ada yang kurang. Akibatnya 

kualitas game yang diciptakan secara rerata masih kalah 

dengan Vietnam. 

Ketiga, tingkat kesudian orang Indonesia untuk membeli 

game premium beserta item-itemnya masih sangat minim. 

Padahal langkah ini adalah salah satu pundi-pundi perusahaan 

game melakukan monetisasi.

Terakhir, membuat game yang berkualitas rupanya bisa 
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menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi perusahaan. 

Sayangnya, membuat game yang berkualitas  tidak ada 

formula pastinya. Pengembang game harus terus memroduksi 

produk baru dan terus pelajari bagaimana hasilnya.

“Untuk mengasah kemampuan coding itu bisa belajar di 

manapun. Tapi untuk mengasah gimana membuat game yang 

bagus, perlu membuat produk terus menerus dan pelajari 

hasilnya sampai nanti sampai ke titik game-nya jadi jackpot. 

Ini akan jadi masalah kalau enggak ada pemodal. Karena ini 

yang akan membuat runaway jadi pendek, akhirnya beralih 

buat advergame.”

Kendati masih menjadi pemain asing di negeri sendiri, 

ada pertumbuhan yang terjadi dalam industri game 

selama beberapa tahun belakangan. Head of Corporate 

Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana 

menuturkan pihaknya telah menyaksikan pertumbuhan 

industri game lokal yang berkualitas tinggi dan dapat diterima 

masyarakat. Contohnya adalah Tahu Bulat, Tebak Gambar, 

dan Warung Chain.

“Mereka tumbuh luar biasa dengan angka pertumbuhan 

yang kuat dalam hal pendapatan dan unduhan,” kata Jason 

tanpa menyebutkan detil angkanya.

Untuk terus mendukung ekosistem game lokal, Google 

Indonesia secara aktif terus melakukan inisiasi lokal dengan 

membuat kegiatan seperti Indonesia Games Contest, Made in 

Indonesia Collection, Ramadan Collection, Independence Day 
Collection, dan koleksi lainnya bermuatan lokal.

Seluruh permasalahan di atas, menurut Narenda, 

membuat mentalitas kewirausahaan pengembang game jadi 

kurang tahan banting. Terutama bagi anak muda yang baru 

lulus kuliah dan memiliki minat jadi pengembang game. 
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Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, 

beralih ke profesi lain karena tidak mampu bertahan dengan 

proses awalnya.

Siklus reproduksi talenta dalam industri ini jadi kurang 

variatif karena ujung-ujungnya diisi oleh pemain veteran dan 

idealis yang mampu bertahan.

“Jadi kayak ayam dan telur. Karena enggak ada yang mau 

danai, nafasnya jadi tidak bisa panjang. Banyaklah cerita yang 

kami dapat akhirnya beralih profesi. Bukan hal yang salah juga 

karena enggak ada yang berani kasih funding sampai produk 

mereka jadi hit.”

Perolehan Pendapatan 10 Perusahaan Game Terbuka Secara Global

SUMBER: NEWZOO

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Dicoding 

-perusahaan di mana Narenda bernaung- untuk membuat 

mobile game yang layak setidaknya membutuhkan waktu 

antara 6 bulan maksimal setahun. Definisi layak itu, setidaknya 
memenuhi semua kriteria minimum. Salah satunya, gameplay, 

storyline, karakter, dan lainnya.

Berbeda dengan industri lainnya, di dalam game berlaku 
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faktor x yang bisa menjadi titik loncatan terbesar bagi suatu 

produk game.

Salah satu contoh game yang menjadi hit karena faktor x 

adalah Angry Birds oleh Rovio. Game tersebut muncul, salah 
satunya karena momentum epidemi flu babi yang merebak 
secara global di 2009. Wabah tersebut melahirkan ide untuk 

menjadikan babi sebagai karakter dan musuh bagi burung, 

karena virus tersebut menyebar lewat perantara babi.

Angry Birds sendiri bukan game pertama yang dibuat 

Rovio, melainkan game ke 52 yang diproduksi Rovio sejak 
berdiri di 2003. Karena faktor x tersebut, membawa kejayaan 

Rovio hingga kini. Awalnya Angry Birds dibuat eksklusif untuk 
platform iOS sebagai game premium, biaya pembuatannya 

sekitar US$136 ribu dengan lama pengerjaan 8 bulan.

“Karena faktor x ini yang membuat game di mata para 

pemodal kurang menarik. Secara fluktuasi sangat tinggi dan 
kurang sustainable. Padahal industri ini rumusnya jelas, game 

bagus, promosi maksimal, uang pasti ada.”

Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di industri 

game, AGI rajin mengadakan program pelatihan bekerja 

sama dengan kampus-kampus demi menghasilkan bibit-bibit 

muda. Maksud dari kegiatan ini adalah AGI ingin memberi 

mereka pengalaman merintis sebuah game dari awal jauh hari 

sebelum mereka lulus kuliah.

Semangatnya adalah ketika mereka sudah lulus sudah ada 

kemampuan untuk membuat game dan mendirikan usaha 

sendiri. Dengan demikian, bisa memperbaiki siklus reproduksi 

pelaku game tidak lagi diisi oleh veteran saja.

Melihat potensi yang cukup besar dari industri kreatif ini, 

aplikasi dan developer game (AGD) menjadi satu dari tiga 

subsektor prioritas yang diangkat oleh Badan Ekonomi Kreatif 
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(Bekraf). Setelah itu ada sektor film, dan musik. Sementara, 
kriya, kuliner, dan fesyen menjadi subsektor unggulan. 

“Tiga subsektor prioritas ini yang paling menderita karena 

ekosistemnya belum terbentuk,” ucap Kepala Bekraf Triawan 

Munaf dalam kata sambutan acara yang digelar Samsung, 

(9/10).

SUMBER: BEKRAF

Bekraf mengangkat tiga subsektor ini karena memiliki 

kesamaan yakni tidak ada formula standar yang membuat 

setiap produk yang dirilis selalu laris di pasar.  Ini yang 

membuat fluktuasinya tinggi dan kurang terlihat nyata 
keberlangsungan bisnisnya di mata pemodal.

Ditambah pula, kontribusinya terhadap total produk 

domestik bruto (PDB) untuk ekonomi kreatif di bawah 1% 

pada tahun lalu. Padahal, pertumbuhan PDB dalam masing-

masing sektor tumbuh sekitar 7% tiap tahunnya. Sebagai 

gambaran, kontribusi aplikasi dan developer game sebesar 

1,77%, musik 0,47%, dan film 0,16%.

Alasan lainnya, Bekraf mengangkat aplikasi dan 

developer game karena industri ini dianggap jadi motor untuk 

mengangkat subsektor ekonomi kreatif lainnya. Misalnya 
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game bisa diperuntukkan dalam dunia hiburan, media iklan, 

edukasi, dan lain sebagainya.

Dari segi pertumbuhan pendapatan pun, industri game 

terus menunjukkan peningkatan yang cukup drastis (lihat 

grafik Newzoo). Namun porsi yang dinikmati lokal sangat 
minim.

“Karena alasan alasan  tersebut, Bekraf memutuskan 

untuk mengangkat aplikasi dan game developer, serta musik, 

dan film masuk ke dalam subsektor prioritas sejak tahun 
lalu. Kami gerak aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan 

yang melibatkan ketiga subsektor tersebut,” ucap Deputi 

Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, (17/10).

Beberapa program yang diinisiasi Bekraf untuk 

memajukan industri game, mulai dari mencetak sumber daya 

alam, membangun infrastruktur, hingga bantuan pendanaan. 

Untuk mencetak talenta berkualitas, Bekraf mengadakan 

Bekraf Developer Day (BDD) bekerja sama dengan perusahaan 

skala global. Tujuannya tak lain ingin mempertemukan pelaku 

usaha dengan perusahaan agar terjadi kolaborasi bisnis.

Dalam kurun waktu dua tahun, BDD telah hadir di 14 kota, 

dihadiri lebih dari 10 ribu pengembang dan menghasilkan 

lebih dari 1.300 aplikasi. Dari total tersebut, sekitar 338 aplikasi 

adalah game. Program lainnya Bekraf turut berpartisipasi 

lewat kegiatan Samsung Developer Academy Indonesia. 

Di sana telah mendidik 5 ribu orang dan menghasilkan 900 

aplikasi lokal.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem 

ekonomi kreatif, Bekraf mendorong seluruh kota di Indonesia 

mengikuti program Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota 

Kreatif Indonesia (PMK3I). Program ini ditujukan untuk 

mendorong peningkatan kontribusi PDB ekonomi kreatif yang 
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dilakukan langsung oleh pemerintah daerah.

Setiap kota diwajibkan untuk memilih satu dari 16 

subsektor yang diandalkan. Nanti Bekraf akan lakukan 

penilaian dan verifikasi tersendiri dan memberikan sejumlah 
insentif untuk menunjang kegiatan subsektor tersebut. 

Misalnya bantuan pengadaan kantor dan pusat kegiatan.

Kota yang sudah memutuskan diri untuk fokus ke 

subsektor AGD adalah Malang. Penilaian Bekraf untuk 

memilih AGD untuk Malang karena subsektor ini telah 

tumbuh dan terus berkembang sejak 2011. 

Di sana, jumlah pelaku AGD mencapai lebih dari 2.200 

pelaku, 6 komunitas, 96 pengusaha, 4.800 lulusan akademik, 

dengan kegiatan tahunan skala nasional dan operasi bisnis 

skala internasional. Diperkirakan jumlah tenaga yang terserap 

saat ini sekitar 2.200 orang dengan pertumbuhan sebesar 20% 

per tahun.

Secara ekonomi, sektor AGD memiliki indikasi forward 

linkage pada kegiatan bisnis di subsektor unggulan lainnya, 

yaitu kuliner dan animasi, film & video. Serta, backward linkage 

pada penyerapan tenaga kerja terampil dan terdidik dari 

universitas maupun sekolah kejuruan. “Kami juga tantang 

mereka, setelah fokus ke subsektor AGD berapa kontribusi 

PDB yang bisa mereka berikan ke Malang, berapa tenaga kerja 

yang bisa diciptakan. Sebagai gantinya, kami beri insentif 

berupa bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur 

untuk dukung sektor AGD.”

Kota lainnya yang sudah menetapkan fokus ekonomi 

kreatif adalah Semarang, yang memilih fesyen, Banda Aceh 

dan Pekalongan memilih kriya. Sleman, menurut Hari, meski 

belum memutuskan, kemungkinan besar akan jadi kota kedua 

setelah Malang yang fokus ke AGD.
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Dengan adanya berbagai upaya positif dari Bekraf, AGI, 

maupun Google untuk memajukan pemain game lokal, 

artinya masih ada secercah harapan untuk Tahu Bulat dan 

kawan-kawannya untuk terus eksis di Tanah Air, menghadapi 

terjangan dari Mobile Legends dan cs-nya. (selesai)
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GAMING INDUSTRY:

DIGEMARI TAPI SULIT 
DIMODALI

I
ndustri game masih dianggap menjadi barang asing 

di mata pemain jasa keuangan, mulai dari perbankan 

hingga modal ventura. Jangan herang jumlah pembiayaan 

untuk modal kerja bagi industri ini masih minim. Kalaupun 

ada, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Gaming 

Industry harus mengandalkan modal dari asing untuk terus 

mengembangkan usahanya. 

Bisnis game yang memiliki faktor X (faktor ketidakpastian) 

dianggap menjadi bumerang bagi pemain jasa keuangan lokal. 

Ketidakpastian yang dimaksud adalah: meski produk sudah 
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di buat sesuai riset pasar dan memakai talenta berbakat, masih 

memiliki kemungkinan besar untuk gagal. Apalagi sebaliknya.

Keunikan dan ketidakpastian pasar dan keuntungan 

membuat hanya sedikit pemodal yang berani terjun. 

Beberapa nama perusahaan modal ventura lokal yang sudah 

berinvestasi di perusahaan game adalah Ideosource dan 

Maloekoe Ventures. Untuk modal ventura asing ada Discovery 

Nusantara Capital (DNC).

SALAH SATU GAME PRODUK TOUCHTEN

Berbeda dengan perbankan, pembiayaan melalui Modal 

Ventura dilakukan melalui penyertaan saham.  Jadi, modal 

tunai disuntikkan dan ditukar dengan sejumlah saham 

kepemilikan.

Ideosource pernah berinvestasi putaran seri A untuk 

perusahaan game lokal Touchten dengan nilai yang 

dirahasiakan di 2011. Investasi tersebut adalah kick off 

Ideosource sejak pertama kali berdiri. Meski nilai investasi 

tidak disebutkan, namun kisaran nilai investasi seri A US$1 

juta-US$4 juta (Rp13 miliar-Rp52 miliar).  Seluruh sumber 
dana investasi yang digunakan Ideosource berasal dari dana 

keluarga lokal dengan nama dirahasiakan.

Managing Director Ideosource Andi S Budiman 
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menuturkan pihaknya memilih Touchten sebagai investasi 

perdana karena pada saat itu baru Touchten satu-satunya 

yang memiliki mobile game dengan jumlah unduhan lebih 

dari 1 juta kali. Hal ini melatarbelakangi Ideosource untuk 

berkeyakinan bahwa Touchten memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan bisnisnya lebih besar.

Founder Touchten pun punya trik tersendiri untuk 

membuat perusahaan mampu bertahan. Salah satunya 

berkolaborasi dengan brand terkenal, dengan menggabungkan 

variasi game dari digital sampai kartu berbentuk fisik. Lalu 
dipasarkan dengan penggabungan online dan offline (O2O).

“Dari situ kami berkeputusan bahwa perusahaan ini 

punya up side bisnis yang tinggi. Benar kejadian dalam tiga 

tahun mendatang, saat mereka berhasil mendapat investor 

dengan nilai valuasi 7 kali lipat dari saat kami masuk,” kata 

Andi.

Touchten terhitung menjadi perusahaan game lokal 

teraktif yang mendapatkan pendanaan dari investor. Namun 

seluruhnya berasal dari asing, yakni perusahaan teknologi 

konglomerat Jepang Cyber Agent Ventures, perusahaan 

animasi Jepang TMS Entertainment, private equity UOB 

Venture Management, perusahaan mobile game Jepang Gree, 

modal ventura dari AS 500 Startups, dan DNC.

Modal ventura asing yang terhitung menjadi investor 

teraktif berinvestasi di perusahaan game lokal adalah DNC. 

Ada tiga perusahaan game lokal yang masuk ke dalam 

portofolio DNC, yaitu Touchten, Toge Productions, dan 

Arsanesia.

DNC fokus ke investasi tahap awal (seed stage). Biasanya 

besaran nilai investasi dalam tahap ini US$50 ribu-US$1 juta 

(Rp650 juta-Rp13 miliar). DNC adalah perusahaan patungan 
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antara Hangzhou Zhexin IT Co., Ltd. (Zhe Xin IT) dengan 

Project Discovery Ltd. dan Qomolangma Ltd. yang didirikan 

September 2016. DNC didirikan khusus berinvestasi di sektor 

game di Asia Tenggara, dengan fokus utama di Indonesia. 

Tim DNC.

Zhe Xin IT adalah anak usaha dari Zhejiang Jinke 

Entertainment Culture Co., Ltd. Pada awalnya Zhe Xin IT 

adalah perusahaan game yang berdiri pada tahun 2010. 

Seluruh dana investasi DNC berasal dari kombinasi antara 

Limited Partner dan Angel investor.

Sebagai modal ventura yang paham dengan siklus 

perusahaan game, Managing Partner DNC Irene Umar 

menjelaskan alasan DNC terjun ke sektor ini.  Ia menjelaskan, 

selain karena ada hubungan dengan afiliasi perusahaan game, 
juga karena tidak ada modal ventura yang mau fokus investasi 

ke industri game.  Yang terakhir ini, menurut DNC justru 

sebuah peluang.

Lagipula, dia menilai DNC sebagai perusahaan yang 
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memiliki kemampuan transfer pengetahuan dari jaringan 

investor - yang mereka miliki - ke para talenta lokal. Ditambah, 

ada potensi pesat untuk sektor game di Indonesia, didukung 

oleh bonus demografi yang besar. Oiya, yang juga penting 
adalah para personil DNC gemar bermain game.

“Ketika kami memutuskan bahwa DNC khusus investasi 

ke game, banyak yang bilang kami itu gila. Sebab pada saat 

itu, banyak perusahaan game yang tidak tahu bagaimana cara 

kerja VC (Venture Capital – Red) dan sebagainya. Kami harus 
melakukan edukasi bahwa VC adalah elemen penting yang 

sempat hilang pada tahun lalu dalam ekosistem game. Kami 

pun bangga dapat masuk mengisi kekosongan gap tersebut,” 

terang Irene.

Dalam mengukur portofolio perusahaan yang akan 

diinves, ada beberapa parameter keuangan yang dipakai 

DNC. Diantaranya pendapatan, operating expenditure (opex), 

arus kas, dan laba bersih. Semua parameter ini dilihat secara 

historis maupun proyeksi yang harus sesuai dengan rencana 

bisnisnya. 

Intinya, sambung Irene, arah perusahaan harus didorong 

oleh visi founder yang kemudian diterjemahkan ke dalam 

rencana bisnis. Tujuannya untuk menentukan langkah 

apa yang diambil selanjutnya dan sesuai tujuan mereka. 

“Semuanya akan berakhir ke keuangan mereka. Kuncinya, 

ada di founder itu sendiri.”

Menurutnya, perusahaan hanyalah kendaraan dan motor 

penggeraknya berasal dari orang-orang di dalamnya. Oleh 

karena itu, DNC cenderung melihat secara dekat karakter 

founder dan mencoba untuk memahami visi mereka, menilai 

kemampuannya untuk mengeksekusi dan tingkat kemampuan 

yang dapat mereka hadapi dalam kesuksesan.
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Jadi ide itu sesuatu yang murah karena yang terpenting 

adalah eksekusi. Menaiki tangga menuju kesuksesan lebih 

mudah daripada mempertahankannya.

“DNC bercita-cita ingin mendukung perusahaan portofolio 

kami ke puncah. Tapi akan terserah mereka apakah bersedia 

untuk tetap melangkah atau tetap di posisi puncak.”

Pelaku jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan 

maupun modal ventura lokal, masih enggan mempercayakan 

uangnya di perusahaan game. Alasannya klasik, karena bank 

menyalurkan dana masyarakat, sehingga perlu rekam jejak 

perusahaan dan sudah memiliki cash flow yang lancar sebagai 

jaminan keberlangsungan usaha. Tak ketinggalan, perlu aset 

fisik sebagai jaminan utamanya.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengaku belum 

memberikan kredit untuk perusahaan game. Menurutnya, 

kredit itu prinsipnya adalah menggunakan dana masyarakat 

untuk membantu masyarakat yang mau berbisnis. Untuk itu 

perlu ada prinsip bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki 

pengalaman di bisnis tersebut, ada jaminan cukup, referensi 

bisnis dari temannya.

]

Bantuan Pendanaan Dari Bank Minim

SUMBER: BEKRAF 
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“Jadi memang ketat [persyaratannya]. Kalau industri 

kreatif tersebut memenuhi persyaratan akan kita berikan. 

Sayangnya belum banyak,” tutur Jahja.

Meski bukan bergerak di ekonomi kreatif, salah satu 

perusahaan digital yang pernah ‘lulus’ dan mendapatkan 

kredit dari BCA adalah Tiket.com. Jahja menuturkan Tiket 

mendapat kredit sebesar Rp100 miliar dengan mengagunkan 
laporan keuangan yang diakumulasi selama tiga tahun.

“Tiket.com pakai agunan kok laporan keuangan dan 

account. Mereka dapat kredit bukan untuk jangka panjang. 

Mereka itu agak unik karena 80% penjualan mereka melalui 

channel BCA, untuk kartu kredit, transfer dan lainnya. 

Fasilitasnya juga lebih banyak sebagai overdraft untuk weekend 

dan hari libur.”

Bank Mandiri juga berpendapat sama. Perusahaan game 

dianggap memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi. 

Kendati demikian, perseroan terus membuka kemungkinan 

untuk menjadikan perusahaan game sebagai debitur. Asalkan 

perusahaan tersebut memiliki kejelasan bisnis, pasar, dan 

domisili usaha. Malah, perseroan membuka kesempatan 

kolaborasi B2B untuk para perusahaan game dalam hal sistem 

pembayaran. Misalnya, co-branding kartu, pembayaran dengan 

mesin EDC, atau lainnya.

“Bank Mandiri apabila diposisikan sebagai 

technical aqcuiring, kami bisa bantu. Tidak harus selalu 

bentuk loan, jadinya ini saling win win,” kata  Senior 

Vice Presiden Bank Mandiri Rahmat Broto Triaji. 
Senada dengan Bank Mandiri,  Bank Permata berkeyakinan 

bahwa industri kreatif, terutama digital adalah industri yang 

mempunyai prospek baik di masa yang akan datang. “Kami 

terus mempelajari industri semacam ini dari waktu ke waktu. 



262  |  LITERASI KEUANGAN

Bila dipandang layak, maka kemungkinan akan dibiayai,” 

ucap Direktur Ritel Bank Permata Bianto Surodjo.

       

Usaha Kuliner, Salah Satu Subsektor Ekonomi Kreatif yang Sudah Mendapat Fasilitas 

Kredit dari Bank. Sumber Pixabay. 

Sedikit berbeda dengan BNI. Kendati belum terjun ke 

perusahaan game untuk memberikan kredit, namun perseroan 

mengaku akan perlahan-lahan masuk ke sektor industri 

kreatif. Sejauh ini sektor yang sudah masuk dalam portofolio 

BNI didominasi oleh kuliner, kerajinan, dan fesyen. Total 

kredit yang telah disalurkan BNI untuk sektor tersebut sebesar 

Rp3,5 triliun per Juni 2017 dengan total debitur 5 ribu orang.

“BNI sudah bekerja sama dengan beberapa startup 

berbasis digital untuk membiayai kegiatan usahanya, a.l 

TaniHub dalam membiayai penjual yang tergabung dalam 

e-commerce Tokopedia dan Lazada. Skema unik yang akan kami 

kembangkan ke subsektor lainnya adalah perfilman, desain, 
dan lainnya,” terang Direktur Perencanaan & Operasional BNI 

Bob Tyasika Ananta.

Dari data terakhir yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan 
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(OJK), realisasi penyaluran kredit dari perbankan untuk 

ekonomi kreatif sebesar Rp121 triliun atau 2,87% terhadap 
total kredit perbankan Rp4.213 triliun sepanjang September 
2016.

Klasifikasi Kendala yang Dihadapi Pelaku Ekonomi Kreatif 
SUMBER: BEKRAF

Bagi modal ventura lokal, industri game belum begitu 

menarik karena bisnisnya yang unik, cenderung riskan untuk 

dimasuki karena perlu orang yang benar-benar paham dengan 

industri tersebut.

Wakil Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup 

Indonesia (Amvesindo) Donald Wihardja mengatakan tidak 

banyak investor lokal yang paham dengan siklus bisnis 

dari perusahaan game. Hal ini yang mengakibatkan banyak 

perusahaan game lokal akhirnya melarikan diri ke modal 

ventura asing untuk mendapatkan bantuan pendanaan.

“Karena untuk investasi ke sektor manapun butuh 

ahli yang paham, sehingga tidak banyak perusahaan 

game yang menerima funding dari ventura lokal. Buat 

game itu sama seperti artist yang produksi film, jadi lebih 
unsur gamblingnya kalau enggak ngerti,” ujar Donald.  

Dia menambahkan, di Indonesia itu lebih banyak perusahaan 

game yang bertindak sebagai publisher, membawa game dari 
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luar untuk dipasarkan di Indonesia. Bagi investor itu bukan 

sesuatu yang bernilai tinggi karena posisinya mereka hanya 

menjadi penyokong dana untuk kegiatan pemasaran.

Amvesindo melihat tren modal ventura saat ini lebih 

banyak yang fokus pendanaan untuk sektor financial technology 

(fintech) dan layanan e-commerce.

Untuk menstimulasi industri kreatif, sejak pertengahan 

tahun ini Bekraf mendapat persetujuan dari pemerintah untuk 

memberikan dana hibah bersumber dari kantong Bekraf 

sendiri lewat program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP). 

Bekraf mengalokasikan dana hibah senilai Rp10,8 miliar untuk 
pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, aplikasi dan 

developer game (AGD).

Dread Out, Salah Satu Produk Game PC Tembus Pasar Internasional. 

SUMBER: DIGITAL HAPPINESS

BIP adalah skema bantuan modal nonperbankan berupa 

penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap yang 

difasilitasi Bekraf. Besaran dana hibah yang diberikan berkisar 

antara Rp90 juta sampai Rp200 juta tergantung hasil penilaian. 
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Dari total aplikan yang masuk, Bekraf menyaringnya 

dan memutuskan ada 34 perusahaan yang menerima dana 

hibah. Rinciannya terdiri dari 19 perusahaan dari kuliner 
dan 15 perusahaan dari aplikasi dan developer game. Rata-
rata berlokasi di Pulau Jawa, Makassar, dan Balikpapan. 

Beberapa nama perusahaan game yang mendapat BIP 

adalah Ekuator Games (kreator game PC Celestian Tales), 

Digital Semantika Indonesia (kreator game PC DreadOut). 

“Kita bayarkan 40% dari nilai assesment, lalu dievaluasi untuk 

kemudian ditentukan pencairan berikutnya. Evaluasi itu 

dilakukan pada November 2017.”

Tak berhenti di sini, Bekraf akan melanjutkan program 

ini pada tahun depan. Hanya saja Hari enggan menyebutkan 

nominal dana hibah yang diajukan ke pemerintah. Lewat 

inisiasi nyata lewat BIP ini diharapkan bisa menimbulkan efek 

domino di industri jasa keuangan dan membuka mata tentang 

nyatanya potensi industri game di Indonesia. Kita tunggu 

kabar-kabar baik ke depannya. (selesai)
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BERDARAH-DARAH BANGUN 
PERUSAHAAN GAME

SUMBER: PIXABAY

S
eperti yang ditulis dalam tulisan sebelumnya, bisnis 

game memang gambling.  Ada faktor X yang menjadi 

penentu sukses atau tidaknya suatu produk. Modelnya 

sama seperti saat membuat film dan lagu.  Agar semakin 
paham dengan industri game, coba simak prinsip dasar 

bagaimana perusahaan game melakukan monetisasi.

Ambil contoh terdekat dari mobile game kekinian seperti 

Mobile Legends yang sedang digandrungi Gamal dan orang 

Indonesia lainnya. Game ini memanfaatkan in app purchase 

untuk monetisasinya. Caranya dengan membuat item dan fitur 
dalam setiap hero yang disematkan. Sistem pembayarannya 
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menggunakan diamond atau dari poin yang dikumpulkan 

setiap kali bermain.

Harganya bervariasi, yang termurah dengan 250 diamond 

perlu merogoh kocek Rp75 ribu, 500 diamond Rp149 ribu, 
hingga yang termahal 5 ribu diamond Rp1,49 juta. Lewat cara 
ini, perusahaan game mendapat keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan porsi yang sudah disetujui dengan Android/

iOS. Kisarannya untuk perusahaan game sebesar 70%, untuk 

Google 30% bila memakai Android.

Ada cara lain mendapatkan keuntungan bila memasarkan 

produk lewat mobile, yakni iklan. Salah satu platform yang 

menyediakan layanan ini adalah Admob dari Google. Rumus 
kasar yang bisa diterima perusahaan lewat iklan adalah Daily 

Active User (DAU) x Session x Harga Iklan / 1.000.

DAU adalah berapa banyak orang yang memainkan/

membuka aplikasi dalam sehari. Session itu berapa kali 

pemain membuka aplikasi dalam sehari. Sedangkan harga 

iklan adalah biaya yang dibayarkan untuk perusahaan dari 

aktivitas iklan di aplikasi.

Cara monetisasi terakhir dari mobile game adalah 

membuat game berbayar. Jadi sekali bayar, pengguna akan 

dapat mengunduh aplikasi secara eksklusif.

Sumber pendapatan lain bagi perusahaan game adalah 

memproduksi game premium untuk PC dan konsol. Untuk 

game PC bisa dijual lewat platform Steam. Sedangkan konsol 

bisa dijual secara digital atau fisik lewat prinsipal masing-
masing, yakni Nintendo, Xbox, dan PlayStation.

Cara monetisasi di atas hanya berlaku ketika perusahaan 

menjual produk game buatan mereka sendiri, atau lebih 

mudah disebut dengan business to consumer (B2C). Perusahaan 

sebenarnya juga bisa mengambil proyek lepas untuk klien 
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(B2B), ini disebut advergame.

Terakhir, perusahaan juga bisa menjual merchandise 

karakter game yang mereka buat. Cara ini bisa dilakukan jika 

karakter game sudah kuat dan berbekas di benak pengguna. 

Ambil contoh termudah adalah karakter Angry Birds. 

Merchandise karakter ini beragam mulai dari T-Shirt, gelas, 

mug, gantungan kunci, topi, hingga pakaian dalam pria 

maupun wanita.

Meski industri game kurang mendapat bantuan pendanaan 

dari pemodal lokal, tapi bagi orang-orang sudah sedari awal 

punya passion kuat dengan bisnis ini, halangan apapun akan 

diterabas termasuk soal pemodalan.

Foto Tim Toge Productions

SUMBER: TOGE PRODUCTIONS

Dari tiga perusahaan game yang ditemui penulis, ketiganya 

memang pada akhirnya mendapat investasi dari modal 

ventura, supaya bisa ekspansi bisnis.  Tapi, semua pendiri 

punya pengalaman sama ketika mengawali bisnisnya. Yaitu, 



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  269

MARSYA NABILA

merogoh kocek sendiri saat awal bisnis berdiri. Sayangnya, 

mereka enggan memberi tahu penulis detil pendapatan yang 

mereka peroleh saat ini dengan berbagai alasan. Namun, 

mereka bersedia menceritakan perjalanan saat merintisnya.

Toge Productions adalah perusahaan game indie yang 

didirikan Kris Antoni dan Jonathan M Gunawan sejak 2009. 

Keduanya tertarik terjun ke industri ini karena sempat 

mengambil waktu senggang di luar jam kantor ikut kompetisi 

game.

Sejak itu, mereka sadar bahwa industri game ini ada 

pasarnya. Kebetulan jenis game yang tenar pada saat itu adalah 

game flash. Model bisnisnya, kreator menawarkan produknya 
ke situs marketplace khusus game flash untuk di lelang (bidding) 

dan masuk sebagai koleksi konten. 

Ketika pemilik marketplace tertarik, artinya game tersebut 

laku terjual dengan harga bidding. Konsep setiap marketplace 

berbeda-beda, ada yang diperuntukkan untuk konten 

eksklusif, ada yang tidak. Nama-namanya seperti Flash Game 

Licence dan Kongregate.

Game flash pertama yang dibuat Toge adalah Days 2 Die 

di 2009, terjual dengan harga US$3 ribu (kurs dollar Rp10 ribu) 
dan proses pengerjaan selama tiga bulan. Perolehan ini tentu 

membawa untung bagi mereka berdua, sebab modal awal 

yang dialokasikan untuk Days 2 Die sekitar Rp20 juta. Itu 
berasal dari masing-masing sisa tabungan.

Kemudian, Toge mulai menyeriusi bisnis game dengan 

rajin membuat game flash. Seluruh hasil penjualannya, kembali 
diputar untuk produksi game baru yang lebih ambisius. 

Untungnya, game berikutnya dari Toge nilai jualnya lebih 

besar, sehingga menghasilkan profit sekitar Rp1 juta-Rp2juta. 
Di tahun kedua, Toge sudah bisa merekrut orang baru.
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“Modalnya hanya dari tabungan untuk hidup dan laptop 

masing-masing yang sudah punya. Kita selalu usaha untuk 

selalu irit, bahkan pernah makan indomie saja selama tiga 

bulan,” terang Kris.

Infectonator, Salah Satu Game Terkenal dari Toge

SUMBER: TOGE PRODUCTIONS

Penjualan utama Toge adalah produk B2C, membuat game 

premium khusus untuk PC dan konsol. Sasaran pengguna Toge 

adalah internasional, bukan lokal. Dengan cara itu, menurut 

Kris, justru perusahaan bisa lebih sustain karena bisnis game 

premium lebih jelas dan tidak serumit mobile game.

Toge sempat mengambil bisnis advergame untuk B2B. 

Namun terpaksa dihentikan karena penghasilan yang didapat 

kurang sesuai dengan jerih payah.

Agar Toge tetap bertahan, perusahaan berusaha untuk 

menekan beban ongkos operasional dengan meminimalkan 

jumlah karyawan. Makanya, kualitas karyawan yang dicari 

Toge adalah multi skill. Mereka bisa bantu untuk musik, desain, 

art, dan lainnya.

“Kita selalu berusaha setiap merekrut orang harus 
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kalkulasi gajinya, apakah make sense dengan budget yang ada. 

Apakah bisa di-cover dengan tenaga yang kita punya sekarang. 

Kalau ternyata [budget] enggak cukup, ya lakukan sendiri. Jika 

memang benar-benar butuh baru hire orang.”

Dengan memutar keuntungan saat merintis Toge, Kris 

mengaku tidak pernah memiliki rencana untuk mengambil 

pinjaman dari pihak manapun. Entah itu bank ataupun ke 

orang tua sendiri. Sebab, hal ini sama saja menambah risiko.

“Jujur saja, kami rada anti dengan minjem ke bank karena 

itu nambah risiko. Kami lebih suka manage dari apa yang kita 

punya. Jangan sampai ada kondisi terpaksa pinjam. Syukurnya 

itu belum pernah terjadi di Toge.”

Kris pun menggambarkan struktur keuangan yang 

dimiliki Toge dengan proses produksi game. Setiap Toge ingin 

membuat proyek baru, pihaknya membuat estimasi berapa 

lama proses pembuatannya. Misal estimasi yang dibuat adalah 

6 bulan, maka Toge harus menyiapkan gaji karyawan dan 

biaya operasional kantor sesuai rentang waktu tersebut.

Karena ada faktor X, kemungkinan proyek bisa molor 

maka perlu ada buffer. Toge mengalikan estimasi awal hingga 

dua kali lipat. Sehingga dapat estimasi akhir, satu tahun 

proyek game harus selesai. Selama setahun, sedari awal Toge 

sudah memastikan budget-nya telah siap.

“Kita selalu coba untuk tetap slim dan small. Semakin 

banyak orang belum tentu buat proyek cepat selesai. Malah 

bisa buat biaya makin besar. Banyak yang enggak sadar, di 

industri kreatif itu mindset-nya jangan kayak buat pabrik. 

Bukan berarti ada dua orang bisa buat puisi lebih cepat.” 

Untuk proses pengerjaan game, dimulai dari pemilihan 

tema. Toge selalu berusaha untuk menghindari tren dan 

mengambil dari sisi lain. Toge jarang sekali melakukan riset 
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pasar untuk mencari tahu kemauan pasar seperti apa.

Ambil contoh untuk game Infectonator, membawa 

karakter zombie lantaran alasan pribadi Kris yang penyuka 

makhluk tersebut. Permainan ini mengandaikan diri Anda 

sendiri sebagai penyebar wabah untuk menyerang seluruh 

manusia. Tujuan akhirnya semua manusia musnah dan 

menjadi zombie.

Cara memainkannya, Anda hanya cukup tap layar 

smartphone dan melakukan beberapa upgrade untuk pasukan 

zombie. Game ini pertama kali rilis sebagai game flash, lalu di 
port ke mobile game pada 2012. Untuk proses pembuatannya 

sendiri di mulai pada 2011.

“Infectonator itu game paling populer di Toge. Itu game 

yang benar-benar di luar tren dan genre manapun. Kebetulan 

iseng mau buat game yang simpel, gak perlu mikir. Lalu dapat 

inspirasi saat main game flash, cara mainnya reaksi berantai, 
tapi itu bom. Itu lucu sih, akhirnya kita brainstorming untuk 

mengembangkan lebih lanjut.”

Suasana Kantor Toge Productions

SUMBER: TOGE PRODUCTIONS

Saat membuat Infectonator, belum ada tambahan karyawan 
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selain Kris dan Jonathan. Awalnya membuat minimum viable 

product (MVP) berisi inti dasar game sebelum ditambah fitur 
lainnya sehingga menjadi versi penuh. Berangkat dari MVP, 

Toge ingin melihat respons pasar apakah orang suka dan 

bagaimana masukannya.

Setelah berhasil membuktikan banyak pengguna yang 

memberi masukan, Toge mulai menambah fitur-fitur tambahan 
yang terbagi menjadi beberapa milestone. Setiap milestone 

membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 2-3 bulan. Tujuan 

pembagian milestone ini, Toge mau membuktikan apakah fitur 
yang satu per satu ditambahkan ini bisa diterima pengguna 

atau tidak. Bila tidak, Toge bisa atasi risikonya sedini mungkin. 

Intinya, proses pengerjaan game tidak boleh melebihi budget 

yang sudah ditentukan sejak awal proyek dimulai.

Untungnya karena dipecah-pecah menjadi milestone, Toge 

punya kesempatan untuk spin off-kan menjadi game tersendiri. 

“Berkat ada milestone, menjadikan rate of failure kami tidak 

tinggi. Dari semua proyek, yang fail atau enggak kelar sekitar 

30% dari total produk. Untungnya begitu.”

Kris mengklaim Infectonator masih menjadi produk game 

terbesar yang memberikan pendapatan ke perusahaan, meski 

sudah lama dirilis. Meski tidak disebutkan pendapatan terkini 

dari game tersebut, namun dia menggambarkan pada tahun 

pertama dirilis pendapatan kotornya mencapai Rp2 juta. 
Angka tersebut berasal dari in app purchase dan pembelian 

aplikasi di iOS.

Adapun jumlah unduhan Infectonator itu 

sendiri di Google Play telah mencapai 5 juta kali. 

“Dengan perbanyak produk berkualitas, kita ingin produk 

punya tale yang panjang dan terus make money, seperti 

Infectonator itu. Satu game bisa terus make money sampai lima 
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tahun kemudian, lalu diakumulasi dengan game lainnya itu 

akan cukup menghidupi Toge. Dari segi effort, maintenance-nya 

tidak tinggi karena kami perlakukan game sebagai produk, 

bukan servis.”

Untuk menambah sumber pendapatan, kini Toge 

menambah divisi bisnis baru yakni publisher game mulai 

pertengahan tahun ini pasca DNC masuk sebagai investor.  

Ada tujuh game dari perusahaan game lokal yang menjadi 

mitra Toge, beberapa diantaranya Ultra Space Battle Brawl 

(Mojiken Studio), My Lovely Daughter (GameChanger Studio), 

Hellbreaker (Tahoe Games), dan MagiCat (Kucing Rembes).

Untuk model bisnis sebagai Toge Publisher, perusahaan 

memberikan bantuan pendanaan sebesar 50% dari total budget 

perusahaan game. Kemudian Toge akan bantu pemasaran dan 

konsultasi. Pembagian komisi antara Toge dengan perusahaan 

game, sekitar 30-70 atau 50-50 tergantung kesepakatan.

Foto Tim Arsanesia

SUMBER: ARSANESIA

Secara total, Toge telah memproduksi sekitar 30 game. 
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20 diantaranya adalah game flash, dan sisanya adalah game 
premium untuk PC dan konsol. Sebenarnya sebagian game 

tersedia versi mobile yang dipublikasi lewat pihak ketiga. 

Mobile game yang hadir dalam versi aplikasi diantaranya 

Infectonator Hot Chase dan Infectonator.

Beda perusahaan beda strategi, kalau perusahaan game 

asal Bandung Arsanesia sempat menawarkan bisnis servis B2B 

untuk mendapatkan arus kas. Arsanesia didirikan oleh Adam 

Ardisasmita beserta tiga kawannya pada April 2011.

Awal mulanya berdiri karena kampus Adam, Institut 

Teknologi Bandung (ITB) menggelar kompetisi kerja sama 

dengan Nokia membuat mobile game dengan sistem operasi 

Symbian di 2010. Adam pun tertarik. 10 ide terbaik mendapat 

hadiah sebesar US$4 ribu dan tim Adam terpilih jadi salah satu 

pemenang.

Aplikasi yang dia buat adalah Gamelan Player, game 

simulator alat musik tradisional Gamelan asal Sunda dikemas 

dalam bentuk digital untuk ponsel Nokia. Aplikasi tersebut 

kemudian di bawa ke Singapura untuk showcase. Responsnya 
terlihat dari awal peluncuran sekitar 80% unduhan berasal 

dari luar negeri dari perolehan 200 ribu unduhan.

Setahun berikutnya, Arsanesia kembali melanjutkan 

kolaborasi dengan Nokia dengan meluncurkan mobile 

game Temple Rush: Prambanan. Temanya masih membawa 
budaya lokal, kebetulan pada saat itu marak terjadinya klaim 

budaya Indonesia oleh Malaysia. Adam dan tim pun mulai 

berkomitmen untuk menyeriusi dunia kewirausahaan di 

industri game dengan membentuk badan hukum di 2013.

“Saya termasuk salah satu kelompok yang mendapat 

stimulus awal dari Nokia untuk terjun di dunia game. Mereka 

kasih stimulus dengan mengeluarkan jutaan Euro untuk 
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developer game lokal upgrade pengetahuan, dapat bantuan 

dana, dan exposure-nya,” kata Adam.

Menurut Adam, apa yang dilakukan dari Nokia pada 

waktu itu, merupakan stimulus terbesar yang membuat 

perusahaan game lokal tetap bisa bertahan hingga kini. Setelah 

Nokia diberitakan diakuisisi Microsoft, banyak studio game 

berguguran karena mereka tidak mempersiapkan rencana 

bisnis yang matang. Seolah-olah, dukungan yang tadinya 

melimpah tiba-tiba hilang begitu saja.

Syukurnya Arsanesia sudah mempersiapkan diri dengan 

terjun sebagai perusahaan yang menyediakan jasa servis untuk 

korporat (B2B), semenjak rutin berkolaborasi dengan Nokia. 

Dengan bekal pengalaman tersebut, Arsanesia menawarkan 

servis advergame ke korporat sejak 2011 hingga 2014 untuk 

tetap menghidupi perusahaan.

Roly Poly Penguin, Salah Satu Mobile Game dari Arsanesia

SUMBER: ARSANESIA

Saat fokus ke B2B, Adam sempat mengajukan kredit 

ke bank. Proposalnya hampir disetujui bank. Arsanesia 

menggunakan invoice dari klien sebagai agunan. Namun 

akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengambil. 

Pertimbangannya karena kebutuhan dana selain diarahkan 
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untuk menyelesaikan permintaan klien juga ada keinginan 

pengembangan produk B2C. “Kami percaya masih perlu 

tambahan ilmu dan dari B2B itu salah satu solusinya. Jadi win 

win, kita bisa belajar sekaligus dibayar.”

Biaya yang sudah dikucurkan untuk membuat Roly Poly 
sebesar Rp250 juta dengan rentang waktu pembuatan selama 
satu tahun. Seluruh anggaran tersebut habis untuk membayar 

gaji karyawan sekitar 8 orang terdiri atas animator, artist, 

programmer, game designer, magang, serta memakai jasa sound 

effect game dari pihak ketiga. 

Sedangkan untuk ongkos pemasaran, lebih banyak 

memakai strategi organik dengan memanfaatkan media 

sosial, cross promotion dengan pengembang game lainnya. 

Tak hanya itu, strategi pemasaran Arsanesia lebih diarahkan 

meningkatkan visibilitas produk dalam Google Play, misalnya 

muncul dalam Features dan Editors Choice. 

Cara tersebut dinilai lebih efektif, murah, dan Arsanesia 

bisa mendapatkan user yang lebih berkualitas karena potensi 

untuk meng-uninstall (churn rate) rendah.

“Dari hasil perolehan di B2B, kami tabung profit sedikit 
demi sedikit untuk modal mengembangkan produk B2C. 

Ternyata Roly Poly Penguin enggak hit, setelah sekian lama 

kami tidak buat produk. Akhirnya agar perusahaan tetap 

berjalan, kami terpaksa jalanin B2B lagi.”

Kemudian di 2016, Arsanesia bertemu dengan mitra yang 

tertarik dengan mobile game dan peduli dengan edukasi anak. 

Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membentuk 

unit usaha baru, Arsa Kids. Ada tujuh produk dari Arsa Kids 

yang sudah dirilis, seperti Pippo Belajar Alfabet, Pippo Belajar 

Bentuk, Pipo Belajar Rasi Bintang, dan Pipo Belajar Binatang.

Di saat yang sama, Arsanesia berhenti melayani bisnis B2B 
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dan fokus mengembangkan Arsa Kids. Untuk monetisasinya, 

seluruh mobile game yang dibuat Arsanesia menggunakan 

in app purchase. Agar Arsanesia dapat terus mengembangkan 

produk B2C, sejak pertengahan tahun ini perusahaan 

mendapat investasi tahap awal dari DNC dengan nominal 

dirahasiakan. Arsanesia akan gunakan dana tersebut untuk 

menemukan produk B2C yang tepat dan bisa menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan.

“Sebelum DNC masuk, lebih dari 90% [revenue] dari B2B. 

Kami sekarang sudah tidak lakukan B2B sama sekali, makanya 

unit B2C harus perform banget. Ini yang menantang karena 

ibarat kata B2C adalah nature dari perusahaan game.”

Keluarga Besar Agate Studio

SUMBER: AGATE STUDIO

Hampir mirip dengan perjalanan Arsanesia, Agate 

perusahaan game yang sama-sama berasal dari Bandung, juga 

harus menempuh jalur B2B sejak pertama kali dirintis pada 2009.  

Agate mulai dirintis ketika 18 orang mahasiswa tingkat tiga 
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di ITB, termasuk Arief Widhiyasa (CEO Agate) dan Aditia 

Dwiperdana (Serious Games Studio Head Agate) tertarik ikut 

beberapa kompetisi membuat game di 2008. Namun tidak ada 

yang menang. Meski demikian, justru membuat mereka jadi 

tertarik untuk mengembangkan studio game lokal.

Di tahun yang sama, tim Agate mendapat kesempatan 

untuk ikut memamerkan game buatannya di Indonesia Game 

Show Jakarta. Pengunjung booth yang memainkan game 

Agate ternyata responsnya sangat positif, memicu semangat 

untuk menyeriusi bisnis ini lebih dalam.

“Menurut pengunjung perasaan mereka saat main game 

sangat senang. Ini jadi titik balik kami bahwa buat game itu 

bukan untuk menyenangkan diri sendiri saja, tapi bisa buat 

orang lain ikut bahagia,” kata Aditia.

Alhasil, tim pun mulai meresmikan Agate menjadi studio 

di April 2009. Namun dengan catatan, apabila dalam jangka 

waktu tiga tahun tidak menghasilkan penghasilan terpaksa 

akan ditutup. Sebab rata-rata dari mereka belum mendapat 

restu dari orang tua.

Modal mendirikan studio itu berasal dari patungan 

masing-masing pendiri, total dana yang didapat sekitar Rp120 
juta. Agate mulai produksi 40 game flash dan menjualnya ke 
berbagai portal marketplace, namun hanya 18 diantaranya yang 

laku. 

Salah satu game perdana Agate, English Defendant laku 

dengan harga US$500, dengan kata lain tidak balik modal. 

Sampai akhirnya dana operasional habis. Sebab lebih dari 

separuh modal habis untuk sewa rumah beserta perabotannya 

memakan biaya sekitar Rp100 juta.

Seluruh founder pun terpaksa harus digaji sebesar Rp50 
ribu selama enam bulan dengan waktu kerja hingga 15 jam 



280  |  LITERASI KEUANGAN

sehari. Akhirnya Agate memutuskan untuk coba dirikan divisi 

advergame (B2B, B2B2C dan B2G) demi memutar arus kas. 

“Digaji Rp50 ribu itu karena ada dua alasan, kita butuh 
latihan manajemen untuk beneran gaji tiap bulan. Lagipula 

kami masih dapat uang saku dan tinggal dengan orang tua. 

Kedua, karena kita tidak mau jadi software house yang kumpul 

bila ada proyekan saja. Selama ngerjain proyek itu enggak jelas 

entitasnya. Kita memang ingin Agate jadi mata pencaharian 

yang layak.”

Founder baru bisa digaji sesuai standar UMR setahun 
kemudian, setelah Agate terjun ke advergame. Proyek pertama 

yang dikerjakan Agate adalah membuat game untuk Microsoft 

dengan menggunakan teknologi Silverlight. Nilai proyeknya 

sekitar belasan juta, sayang Aditia enggan membeberkan 

detilnya.

Sejak terjun ke advergame, Agate mulai bisa membayarkan 

gaji sesuai UMR. Mulai dapat mengembangkan tim, sebab 
tujuan Agate didirikan adalah wadah yang menampung 

talenta dengan kesamaan visi. Orang lokal dapat bekerja di 

perusahaan game, tanpa harus ke luar negeri dengan standar 

gaji yang tidak terlalu besar.

“Kita ngejar-nya bukan per orang bisa digaji besar, tapi 

bisa menampung orang lebih banyak. Sejauh ini bisnis terus 

berkembang dan total tim ada 120 orang. Itu pun masih kurang 

karena banyak servis yang akhirnya tidak bisa diambil karena 

overload.”

Divisi advergame di Agate akhirnya menjadi trademark di 

benak pemain industri. Puluhan klien sudah ditangani, mulai 

dari perusahaan agency, EO, FMCG, hingga untuk keperluan 

kampanye presiden. Nilainya bisa mencapai ratusan juta 

tergantung kompleksitasnya. Komposisi pendapatan Agate 
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bisa dibilang imbang 50-50 antara advergame dan produk B2C.

Dungeon Chef, Mobile Game Khusus Diluncurkan Untuk Pasar Jepang

SUMBER: AGATE STUDIO

Agate pun terbilang cukup sering mengajukan pinjaman 

kredit ke bank. Namun selalu ditolak karena tidak memiliki 

aset yang bisa dijadikan agunan. Kendati, Agate sudah 

menyodorkan invoice perjanjian bisnis yang pasti dibayarkan 

klien. 

Suasana kantor Toge

SUMBER: TOGE PRODUCTIONS

Aditia mengaku Agate pernah hampir mendapat fasilitas 

KUR ritel dengan plafon yang dibutuhkan sebesar Rp500 
juta, tapi tidak jadi karena prosesnya sudah terlanjur ditutup. 



282  |  LITERASI KEUANGAN

Kendati sudah terjun ke advergame, tidak lantas Agate 

meninggalkan “khitah-nya” sebagai perusahaan game. Di 

2010, Agate tetap produksi mobile game dengan memakai 

metode monetisasi in app purchase. 

Sumber pendanaannya berasal dari subsidi perolehan 

profit dari bisnis B2B. Dari seluruh produk B2C yang dirilis 
Agate, at least seluruhnya berhasil Break Even Point (BEP). 

Walaupun, belum ada yang benar-benar cetak profit hingga 
berkali-kali lipat.

Dalam manajemen pembuatan game, Agate selalu 

melakukan riset pasar, bagaimana visibilitas dan proyeksi 

sebelum membuat minimum viable product (MVP). Kemudian 

rilis dengan versi Beta Plus untuk dievaluasi selama tiga bulan 

dengan merilis langsung ke pengguna atau negara tertentu 

demi melihat traksi. Dari situ Agate baru bisa memastikan 

apakah produk tersebut layak dilanjutkan atau tidak.

“Dulu sih kita idealis, sekarang enggak. Kalau awal idealis 

tapi dapat dibuktikan lewat validasi bagaimana kenyataan di 

pasarnya bagaimana, itu bisa. Kita pernah buat game yang 

selesainya sampai setahun. Jadinya malah backfire, tren sudah 

terlalu banyak berubah. Sekarang kita mulai gesit untuk 

develop produk.”

Selain memutar profit sendiri, Agate mendapat tambahan 
dana segar dari empat angel investor lokal di 2011. Mereka 

kenal dengan tim Agate secara personal dan percaya dengan 

apa yang ingin dilakukan. Kemudian di tahun lalu, Agate 

mendapat investasi berikutnya pra seri A dari modal ventura 

lokal Maloekoe Ventures senilai Rp13 miliar.

Bila ditotal hingga kini, Agate sudah merilis lebih dari 200 

game dan dimainkan oleh lebih dari 5 juta pengguna, baik di 

Indonesia maupun secara global. 
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Ada beberapa mobile game terbaru Agate diantaranya 

Fantasista, Love Spice, Dungeon Chef, Kuis Iseng, Trio Lestari, 

dan Juragan Terminal, sebagian diantaranya khusus dirilis 

untuk pasar lokal maupun internasional. 
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SUDAH JATUH TERTIMPA 
TANGGA PULA

Haru Biru Andi Taru Dirikan Educa Studio

SUMBER: EDUCA STUDIO

A
ndi Taru begitu begitu terkejut ketika istrinya, Idawati, 

mengabarkan dirinya terkena PHK.  Pemutusan 

hubungan kerja itu membuat masalah rumah tangga 

mereka semakin runyam. Pasalnya, bisnis Andi, developer 

game online, lagi mandek dan terancam bangkrut. Kejadian 

ini terjadi sekitar lima tahun lalu di kota kelahiran pasang 

pengantin baru itu, di Salatiga.

Dalam beberapa hari, gelar pengantin baru berubah 

menjadi pasangan suami istri pengangguran. Keran sumber 

penghasilan keduanya macet. Yang tersisanya hanya 

tabungan yang mereka punya. Dalam keadaan terjepit, konon 

otak manusia menjadi lebih kreatif. Survival Spirit. Keduanya 

memutar otak bagaimana menciptakan sumber penghasilan 

baru.
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Andi memang penggemar game sejak jadi mahasiswa 

Teknologi Informasi di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Tapi itu sekadar melampiaskan hobi saja, belum 

ada niatan untuk menjadikannya sebagai sumber mata 

pencaharian utama.

Setelah diskusi panjang lebar dengan istri,  keduanya 

sepakat untuk membangun game khusus anak. Alasannya 

simple.  Saat itu belum banyak produk game edukasi khusus 

anak beredar di pasaran.  Pasangan ini melakukan riset, game 

anak seperti apa yang mau dibuat. 

Pangsa pasar game edukasi cukup luas. Jenjangnya mulai 

dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai kuliah. Idawati  

- yang juga lulusan Teknologi Informasi - menyarankan Andi 

menciptakan game untuk yang paling ‘dini’ baru perlahan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

Keduanya lantas berbagi tugas. Andi jadi bagian coding, 

sementara istrinya bagian riset dan desain.  Ruang tamu 
berukuran seadanya diubah menjadi kantor kecil. Kelak, 

ruang ini yang menjadi cikal bakal  Educa Studio lahir dan 

terus berkembang menjadi Developer Game berukuran besar. 

Sepanjang tahun 2012, Andi dan Idawati bertahan hidup 

dari sisa tabungan sembari terus merintis bisnis game mereka.

Untuk proses pembuatan game pertama memakan waktu 

selama tiga bulan. Biayanya ditekan seminim-minimnya.  

Untuk tetap hidup, keduanya mematok dana Rp 10 ribu untuk 
makan berdua. Aset terbesar dan terutama adalah kedua laptop 

yang mereka miliki. Yang pasti tidak ada Wi-Fi di ruang tamu 

mereka. Syukurlah, internet tidak begitu diperlukan karena 

sesekali saja dibutuhkannya.

Demi menghemat budget, orang orang terdekat dikerahkan 

sebagai talent.  Sang adik menjadi voice talent pada game. Lalu 
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untuk urusan music dikerjakan oleh teman sendiri. Bila ditotal, 

biaya yang dihabiskan untuk buat produk pertama sekitar Rp9 
juta. Lumayan murah.

Tiga bulan kemudian, tepatnya tanggal 1 Oktober 2012 

mobile game pertama Andi – Ida rilis di Google Play. Namanya 

Marble, kepanjangan dari Mari Belajar Sambil Bermain. 

Sebelumnya, Marbel sudah ada versi PC di 2011 tapi keduanya 

memutuskan untuk fokus ke mobile game, sebab di sanalah 

pasar yang belum tersentuh.

Versi pertama game Marble ini sangat simpel. Hanya ada 

dua menu, play dan learn. Untuk menu learn, ada kartu yang 

bisa digeser-geser dan ditebak itu huruf apa. Pasca game Marble 

dirilis, dapat diterima dengan baik oleh pengguna.  Keduanya 

memanfaatkan semua masukan dari para pengunduh untuk 

terus memperbaiki kualitas.

Karakter-karakter Educa Studio

SUMBER: EDUCA STUDIO

Mumpung pasar mobile game anak belum banyak, pasutri 
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pecinta dunia game ini memutuskan untuk berani mengambil 

pinjaman ke bank. Orang tua pun merestui bahkan mendukung 

dengan memperbolehkan keduanya menjaminkan sertifikat 
rumah sebagai agunan.

Bank yang bersedia memberi pinjaman adalah BRI dengan 
plafon Rp200 juta dan bunga 9% per bulan untuk tenor dua 
tahun.

Langkah pinjam ke bank ini diakui Andi cukup nekat.  

Karena akan lebih ‘mudah’ jika mereka mencari investor 

modal ventura atau angel investor.  Apalagi, pada waktu 

itu bisnis game edukasi anak masih dianggap sebelah mata 

karena tidak seksi.  Apa mau dikata, keduanya memang 

membutuhkan dana segar dalam waktu cepat. Dan, jawaban 

untuk kebutuhan tersebut yang ada di depan mata ketika itu 

adalah BANK. 

“Sejak dapat pinjaman, ada kelegaan sekaligus tanggung 

jawab berat yang harus saya tanggung. Ada sertifikat rumah 
yang harus segera ditebus, kalau Educa Studio tidak jalan bisa 

fatal dampaknya. Beruntung pada awal-awal kami dibantu 

orang tua mengangsur kredit, jadi kami saling patungan,”kata 

Andi mengenang masa masa sulitnya.

Kebetulan, orang tua Andi punya mimpi ingin punya 

perpustakaan dan sekolah. Keduanya memang berprofesi 

sebagai guru.   Andi melihat keinginan orang tuanya itu 

sebagai sebuah impian untuk dikejar lewat bisnis barunya 

Educa Studio. 

“Saya bertekad untuk segera mempercepat pembuatan seri 

Marble berikutnya, langsung rekrut tim untuk meningkatkan 

kualitas game. Dari awalnya cuma saya dan istri, akhirnya 

ada tambahan orang yang khusus menangani musik, art, dan 

programmer,”paparnya.
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Tahun berikutnya, Educa fokus pada produksi mobile 

game edukasi. Jumlah produk yang dirilis sekitar lebih dari 

100. Perhitungannya, dalam sebulan kami merilis delapan 

game baru. Kami manfaatkan iklan Admob (Advertising 

Mobile by Google) untuk strategi monetisasi dalam seluruh 

produk.

Pelajar Sekolah Dasar Memainkan Salah Satu Game dari Educa Studio

 SUMBER: EDUCA STUDIO

Pendapatan Educa perlahan meningkat dan mampu 

menutupi operasional sekaligus melunasi kredit bank. Dari 

1.000 view  mereka mendapat penghasilan antara US$0,1-

US$0,5. Banyaknya produk yang dirilis bila diakumulasi 

dengan perolehan iklan, hasilnya lumayan menutupi biaya 

perusahaan.  Selain membayar hutang bank, Andi dan Ida 

mulai memperbaharui dan mempercanggih peralatan mereka. 

Sebenarnya, selain mengandalkan iklan, Educa juga 

memakai in app purchase. Hanya saja strategi ini tidak begitu 

berjalan karena sejak awal fokus Educa adalah aplikasi gratis. 

Sehingga untuk mendorong orang untuk berbayar agak 
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terlambat.

Kondisi keuangan di Educa Studio pada tahun 2014 mulai 

stabil, pendapatan sudah miliaran. “Kalau boleh dihitung-

hitung pertumbuhan Educa Studio secara keseluruhan 

mencapai 3 kali lipat per tahunnya,”kata Andi berbinar.

Game pertama keluaran Educa Studio Marbel Huruf, 

terbukti jadi penyokong utama hingga kini dengan total 

unduhan sampai 3,5 juta kali. Basis penggunanya meningkat 

pesat. Di awal 2015, Educa mulai cetak profit. Angsuran lunas 
dan kantor berpindah dari ruang tamu Andi – Ida ke kantor 

yang lebih layak.

Tim Educa Studio

SUMBER: EDUCA STUDIO

Fokus Educa Studio kini mulai bergesar. Hal ini 

disesuaikan dengan kondisi industri dimana kompetitor 

mulai bermunculan. Kini  Andi lebih berkonsentrasi menjaga 

pengguna yang sudah ada, bagaimana memperkecil tingkat 
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churn dan kaitannya dengan meningkatkan kualitas game. 

Churn Rate adalah persentase dari subscriber yang tidak 

melanjutan berlangganan. 

“Rencananya kami akan mulai merambah pengembangan 
produk untuk segmen umur pelajar menengah pertama. 

Selama ini kebanyakan produk untuk usia prasekolah sampai 

sekolah dasar,”kata Andi.  

Educa hingga kini sudah merilis 215 edugames di Google 

Play. Sekitar 80% pengguna Educa berasal dari Indonesia, 

sisanya dari Malaysia.
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PENTING ENGGAK PENTING 
CROWDFUNDING

S
iang itu, cuaca di ponsel menunjukkan angka 35 derajat 

celcius. Tapi panasnya udara terasa seperti menusuk 

kepala. Perjalanan Jakarta-Surabaya memang hanya 

sekitar satu jam menggunakan transportasi udara. 

Hanya saja, perjalanan kali ini tak berhenti sampai di 

Bandara Internasional Juanda. Ada sebuah dusun yang akan 

dikunjungi, yakni Dusun Jati Kapur, Kecamatan Tarokan, 

Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Budi Utomo atau lebih dikenal dengan nama Cak Budi, 

sudah siap dengan Avanza hitamnya untuk mengantarkan 

raga ini menuju lokasi tersebut. Lina, sang istri juga turut 

mendampingi.

Perjalanan dari Bandara Juanda ke Dusun Jati Kapur sekitar 

tiga jam lamanya. Medan yang kami lewati juga tak mulus, 

sepanjang jalan banyak ditemukan lubang dan bebatuan. 

Hampir setiap hari Cak Budi melewati jalan seperti ini. 

Dulu sebelum ada Avanza, dia bahkan bisa menggunakan 

sepeda motor atau menumpang truk untuk menuju lokasi. 

“Ini masih lebih mendingan, beberapa lokasi yang saya 

temui mobil pun tak bisa masuk,” kata Cak Budi sembari 

menyetir, Sabtu (14/10/2017). 

Sepanjang perjalanan, Cak Budi dan Lina banyak bercerita 

mengenai awal mula mereka bisa menjalankan kegiatan sosial 
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seperti yang tengah digeluti saat ini.

Sekitar pertengahan tahun 2015,rasa iba Cak Budi muncul 

kepada seorang nenek yang dia temui di sekitar Pasar di Kota 

Malang, Jawa Timur. Lalu dia foto nenek itu dengan kamera 

ponsel dan diunggah ke akun instagramnya (@cakbudi_). Saat 

itu, tak ada niatnya untuk menggalang dana. 

“Tapi tiba-tiba banyak yang DM [Direct Message] ke 

saya, minta nomor rekening, mau nyumbang, katanya. Saya 

kasihlah nomor rekening saya via DM juga,” ujarnya. 

Esok harinya, Cak Budi kembali mendatangi lokasi 

tersebut di waktu yang sama. Namun, nenek tersebut tak 

tampak. Dia menunggu di lokasi itu hampir seharian. Semua 

pedagang sekitar juga tak tahu identitas nenek tersebut. 

“Malamnya baru saya ketemu. Saya lihat nenek itu lagi 

sibuk mungutin sayur-sayuran yang jatuh dari truk. Karena 

kalau di pasar sini, semua barang itu kan datang malam hari,” 

Cak Budi menceritakan. 

Tak mau kehilangan kesempatan, Cak Budi saat itu 

mendatangi nenek dan menanyakan identitasnya. Diketahui, 

namanya Mbah Tamiyem, usianya sekitar 83 tahun, seorang 

janda dengan empat orang anak. Namun, keempat anaknya 

kini mengikuti suaminya masing-masing, dan merantau ke 

berbagai kota. 

“Saat ditanya si mbah kemana anaknya, dia bilang sudah 

enggak tinggal di sini, ada yang [bilang] pindah ke Yogyakarta, 

ke Madiun, pokoknya mencar. Si Mbah Tamiyem ini sendiri, 

suaminya meninggal sudah lama,” kata Cak Budi. 

Kondisi Mbah Tamiyem saat itu cukup memilukan, 

katanya. Badannya kurus kering, hanya berbalut kain dan 

kebaya lusuh. 

“Saya ikutin Mbah Tamiyem waktu itu sampai ke 
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rumahnya. Ternyata rumahnya juga cuma sepetak. Saya foto 

lagi, saya posting di instagram itu. Ada lagi yang DM minta 

nomor rekening.”  

Selama seminggu saat itu instagramnya dipenuhi dengan 

pemberitahuan. “Banyak yang komentar di foto minta 

rekening, banyak yang nanya alamat, saya bales satu-satu,” 

katanya. 

Selama seminggu, dana yang terkumpul untuk Mbah 

Tumiyem sbesar Rp3 juta. Cak Budi langsung memberikan 
dana itu ke Mbah Tumiyem. 

“Sebagai bukti bahwa dananya sudah saya berikan ke Si 

Mbah, saya posting lagi foto waktu saya datang ke rumah Si 

Mbah,” jelasnya. 

Sejak saat itu, Cak Budi mengaku banyak diminta orang 

untuk kembali posting foto serupa. “Udah mulai saat itu, saya 

banyak DM, mereka mau menyumbang. Akhirnya siapa saja 

yang saya kira memang perlu dibantu ya saya bantu, saya 

posting,”

TERSANDUNG KASUS 

Kegiatan Cak Budi tersebut berlangsung setiap hari, 

sampai pada Mei 2017, dia menjadi perbincangan para warga 

Internet (warganet). Publik menganggap penyaluran donasi 

tak transparan.

Selain itu, kejadian tersebut juga disebabkan oleh 

pengakuan Cak Budi tentang pembelian mobil Fortuner dan 

iPhone 7 yang menggunakan uang donasi. Alasannya, untuk 

kebutuhan operasional. 

“Waktu itu memang karena ada orang yang enggak suka 

sama saya. Saya disangka pakai uang donasi buat kepentingan 
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pribadi, lah padahal ini kan buat operasional. Masa saya tiap 

hari bantu orang tapi sayanya sendiri kewalahan. Handphone 

saya untuk berkomunikasi sudah elek mbak, mobil juga 

enggak ada. Saya kira wajar untuk operasional,” jelas Cak 

Budi. 

Namun, akibat gunjingan dari para warganet terkait 

hal itu, Cak Budi juga sempat dipanggil oleh Menteri Sosial 

Khofifah Indar Parawansa. Tak lama setelah itu,  akhirnya Cak 
Budi menjual kembali barang-barang yang sudah dia beli. 

“Ya sudah, daripada panjang akhirnya saya jual lagi 

Fortuner dan iPhone 7 saya waktu itu. Hasilnya saya 

sumbangkan ke Dompet Dhuafa dan Aksi Cepat Tanggap,” 

kata dia. 

Uang sebesar Rp1,2 miliar hasil sumbangan yang 
telah dikumpulkan tersebut juga akan digunakan untuk 

membangun rumah singgah lansia yang belum punya tempat 

tinggal. 

Belajar dari kasus tersebut, Cak Budi mendirikan komunitas 

Suami Istri Bahagia atau disingkat Suisba, yakni sebuah 

komunitas sosial yang tersebar di banyak kota di Indonesia, 

selain di Jabodetabek, ada juga di Surabaya,Bandung, Kediri, 

Bali, Semarang, Serang, Jogja, Riau, Tanggerang, dan Solo . 

“Suisba Peduli itu gerakan sosial, untuk membantu 

dan mencarikan donasi yang membutuhkan uluran tangan 

donatur,” katanya. 

Dengan Suisba ini, seluruh donasi yang masuk lebih 

transparan dan akuntabel. Sebab, ada beberapa orang yang 

secara kusus dia gaji untuk mengurus keuangan tersebut.

“Ya tapi ada saja orang yang masih mau berbagi. Kali 

ini lebih profesional, orang yang menyumbangkan dananya, 

kami sertakan formulir, orang yang akan saya bantu juga 
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suruh tanda tangan,” jelasnya. 

Meskipun di dalam hati kecilnya ada pergolakan batin, 

namun hal ini dilakukan Cak Budi agar lebih baik. “Kadang 

saya suka enggak enak, ini mbah-mbah suruh cap jempol 

sana sini, isi formulir, ya tapi gimana, ini demi tranparansi,” 

katanya. 

***

Tiga jam perjalanan ke Dusun Jati Kapur akhirnya sampai. 

Selain bercerita dengan Cak Budi dan istrinya, sepanjang 

perjalanan juga didengarkan musik khas Jawa Timur melalui 

radio tape di mobilnya. 

Kegiatan Cak Budi melalui Suisba di Dusun Jati Kapur ini 

adalah memberikan sembako dan bantuan kepada beberapa 

lansia. Ada sekitar 30 lansia yang mendapatkan bantuan 

dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp30 juta. 

“Alhamdulillah dananya ini dari beberapa orang yang 

menyumbang, enggak besar memang tapi cukup untuk 

membantu,” katanya. 

Salah seorang lansia yang mendapat sembako dan 

bantuan tersebut, Tukinah, 70 tahun, mengaku senang dan 

bersyukur bahwa di usianya saat ini masih ada orang lain 

yang memperhatikan. 

“Terima kasih, saya ucapkan syukur kepada Allah, Cak 

Budi, mba Lina sudah mau membantu kami. Dana ini akan 

saya gunakan untuk makan sehari-hari,” kata Tukinah.

Sementara itu, Cahyo yang berumur 70 tahun juga 

mengaku senang mendapat bantuan dari Cak Budi. Bahkan 

dia meminta Cak Budi rutin mengadakan kegiatan ini. 

“Semoga sering-sering saja bagi sembako dan uang seperti 
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ini,” katanya. 

Kegiatan sosial di Dusun Jati Pukur berlangsung selama 

kurang lebih dua jam. Kami pamit dengan para lansia di sana. 

Saya kembali diantar Cak Budi dan Lina menuju Bandara 

Internasional Juanda. Guyuran hujan menemani perjalanan 

balik kami.  

BANTU SESAMA

Koko Triantoro, seorang guru di SDN Embacang Lama, 

Dusun Napal Maling, Musi Rawa Utara, Sumatera Selatan, 
harus rela berjalan kaki dan melewati sungai setiap harinya 

demi mengajar para siswa di sana.

Sebenarnya, ada dua alternatif perjalanan untuk menuju 

sekolah tersebut, jalur yang mudah dan cepat dapat melalui 

perahu motor dan melewati sungai atau dapat juga ditempuh 

dengan jalan kaki. 

Jalur menggunakan perahu motor sekitar 10 menit dengan 

ongkos Rp15.000 pada umumnya dan Rp5.000 untuk pelajar. 
Tapi jumlah perahu yang lewat sangat terbatas. 

Masyarakat biasanya menumpang perahu petani-petani 

karet. Karena keterbasan perekonomian, anak-anak SDN 

Embacang Lama ini lebih memilih untuk berjalan kaki ke 

sekolah yang ditempuh dengan waktu 25-30 menit. Mereka 

harus melewati hutan-hutan, sejauh kurang lebih 3 km.

Kondisi jalan yang kurang baik karena hanya jalan 

setapak, menjadi salah satu hambatan yang membuat siswa 

jarang masuk sekolah saat musim hujan, karena jalanan akan 

menjadi licin dan banyak pacet, yakni hewan semacam lintah. 

Salah satu lembaga sosial kemanusiaan, Insan Bumi 

Mandiri, berinisiatif menggalang dana untuk membantu 
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Koko dan siswa SDN Embacang Lama memiliki perahu motor 

melalui kitabisa.com.

Hingga 1 November 2017, dana yang terkumpul sekitar 

Rp534 juta dari target Rp600 juta atau telah mencapai 91 
persennya. Ada 1.709 donatur yang menyisihkan uangnya 

untuk membantu Koko dan para siswa tersebut. 

“Ya kami hanya ingin membantu mereka. Jadi awalnya 

memang ada rekan kami yang membaca salah satu media 

online tentang kondisi SD itu, lalu dia berangkat ke sana, 

Akhirnya kami galang dana di kitabisa.com,” ujar Direktur 

Utama Insan Bumi Mandiri, Ridwan Mochammad Hilmi saat 
dihubungi, Senin (20/10/2017).

Lain lagi kisah  Moyang Kasih Dewimerdeka, yang 

memiliki seorang teman yang terkena lupus dan kesulitan 

dengan biaya pengobatan yang menggila. Agar beban 

temannya yang sakit itu sedikit berkurang, Moyang dan 

beberapa teman satu lingkarannya memutuskan urun dana.

Dari urun dana kecil-kecilan itu, dana sekitar Rp6 juta 
terkumpul. Namun, Moyang dan teman-temannya kemudian 

sadar, kekuatan mereka dengan jumlah yang hanya belasan, 

tidak akan mampu menanggulangi kebutuhan biaya 

pengobatan teman mereka yang sakit.

Pada Juli tahun lalu, Moyang mencoba memanfaatkan 

sebuah situs bernama Kitabisa.com. Dalam lamanan tersebut, 

Moyang menceritakan apa yang terjadi pada temannya, yaitu 

proses pengobatan yang sudah dijalani dan yang dibutuhkan, 

juga perkiraan biaya pengobatan. Dia menargetkan dana 

terkumpul Rp50 juta dalam 31 hari.

Setelah detail cerita termaktub dalam laman itu, Moyang 

dan teman-temannya menyebarkan tautan ke teman-teman 

mereka yang lain. Segala media sosial digunakan, Facebook, 
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Twitter, dan Instagram. Dalam beberapa jam, kabar itu 

menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi pemberitaan 

media massa.

Hanya butuh waktu dua hari saja untuk mengumpulkan 

donasi Rp 30 juta. Itu baru yang donasi online via Kitabisa, 

belum lagi donasi offline yang langsung masuk ke rekening 

Moyang yang nilainya kini juga menyentuh angka Rp 30 juta. 
Pada hari kelima, jumlah donasi di Kitabisa sudah mencapai 

Rp43,5 juta atau 86 persen dari total dana yang dibutuhkan. 

Namun, tak semua cerita berakhir dengan mulus. 

Misalnya saja, Livia Agatha, seorang mahasiswa Universitas 

Multimedia Nusantara. Dia dan teman-temannya waktu itu 

membuat sebuah proyek film pendek sebagai tugas akhir. 
Untuk membuat film pendek itu, mereka membutuhkan dana 
sekitar Rp 30 juta. Mereka membutuhkan bantuan untuk 
membiayai setengahnya dari total dana proyek itu.

Melalui laman Kitabisa, Livia menjelaskan rencana 

pembuatan filmnya. Rincian dana yang diperlukan juga ikut 
dicantumkannya, tak ketinggalan, garis besar cerita dalam 

film berjudul Senja Bersemi itu juga ikut digambarkan.

“Donasi yang terkumpul kami gunakan untuk dana 

produksi Senja Bersemi yang kami rencanakan akan berjalan 

di akhir Juli,” tulis Livia. 

Para donatur itu juga akan mendapat sejumlah reward atau 

tanda balas jasa yang bentuknya disesuaikan dengan jumlah 

donasi. Ada yang ditulis dalam credit film, ada juga yang 
mendapat cindera mata.

Namun, 16 hari menjelang tenggat waktu, donasi yang 

terkumpul hanya Rp200 ribu, jauh dari target Rp11 juta, dan 
Rp100 ribu berasal dari tim Livia. Padahal kampanye itu sudah 
dilakukan selama satu bulan.
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Efektivitas pengumpulan dana pada laman dana 

urunan memang beragam. Hal itu sangat bergantung pada 

konten yang ditulis pengumpul dana, jenis proyek, dan profil 
orang yang menggalang dana. Jika yang menggalang dana 

banyak dikenal orang, maka pengumpulan dana akan bergulir 

lebih cepat.

Kampanye Moyang-Insan Bumi Mandiri dan Livia 

adalah dua jenis laman dana urunan yang berbeda. Moyang 

melakukan donation-based crowdfunding atau urunan dana 

berbasis donasi. Sedangkan Livia berada di jalur reward-based 

crowdfunding atau urunan dana berbasis penghargaan.

Model yang dilakukan Moyang dan Insan Bumi Mandiri 

tidak jauh beda dengan konsep sedekah. Para donatur tidak 

mengharapkan kompensasi apapun dari dukungannnya atas 

proyek pengumpulan dana tersebut.

Sementara model dana urunan yang dilakukan Livia 

biasanya memberikan penghargaan nontunai kepada para 

donatur. Bentuknya bisa berupa barang, plakat, ataupun 

bentuk-bentuk ucapan terima kasih lainnya. Dana urunan jenis 

ini sebelumnya pernah sukses mendanai sebuah film komersil 
yang disutradarai Sammaria Simanjuntak pada 2012.

Film itu berjudul Demi Ucok. Sammaria memulai proses 

urunan dana sejak Januari 2012. Mereka, para donatur akan 

terdaftar sebagai co-producer. Nama mereka dicantumkan 

dalam poster dan credit film. Sammaria dan timnya berhasil 
mengumpulkan Rp1 miliar lewat jalur ini.

Waktu itu, dia tak menggunakan laman dana urunan, 

melainkan membuat laman sendiri untuk proses urunan dana. 

Kesuksesan Sammaria tentu juga didukung oleh namanya 

yang sudah cukup besar, dan didukung kesuksesan film 
perdananya berjudul cin(T)a.



302  |  LITERASI KEUANGAN

Mengenal Laman Dana Urunan 

M
eyakinkan orang untuk mendanai 

suatu usaha bukanlah hal yang mudah. 

Investor pasti akan berhitung dengan 

cermat dan tak mudah mengucurkan uang dalam 

jumlah besar untuk mendanai suatu usaha. 

Namun zaman telah berganti, termasuk soal 

celah mencari pendanaan. Saat ini, ada opsi lain 

pendanaan melalui sebuah laman atau situ dana 

urunan (crowdfunding) bagi mereka yang ingin 

mengembangkan suatu usaha. 

Laman dana urunan ini bisa mempertemukan 

kreator dengan warganet di seluruh dunia, untuk 

kemudian secara urunan memberikan pendanaan. 

Situs semacam ini, membantu kreator 

mempublikasikan apa yang hendak mereka 

buat, bagaimana prospek barang atau konten 

yang hendak mereka buat. Warganet dunia yang 

nantinya memutuskan untuk membantu atau 

tidak suatu usaha. Jika mereka menganggap 

sebuah kampanye di laman dana urunan 

merupakan sebuah hal positif, maka akan akan 

memberikan bantuan dalam bentuk uang. 

KICKSTARTER

Di Amerika Serikat (AS), laman dana urunan 
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yang paling besar yaitu Kickstarter, berdiri tahun 

2009. Saat pertama kali didirikan, banyak yang 

beranggapan bahwa laman tersebut tak akan 

bertahan laman. Dan pada saat itu, masih banyak 

orang meragukan cara kerja laman dana urunan.

Namun, Kickstarter berhasil menangkis 

keraguan masyarakat. Pada tahun 2010, majalah 

Time menobatkan Kickstarter sebagai “Best 

Invention 2010” dan kemudian “Best Website 

2011” setahun berikutnya. 

Setelah itu Kickstarter sangat berjasa dalam 

mengorbitkan Pebble Smartwatch, game Star 

Citizen, permainan kartu Exploding Kittens, game 

Ouya dan Pono media player.

Pada tahun 2016 saja, Kickstarter berhasil 

mengumpulkan dana hingga 1,3 miliar dolar AS 

atau sebesar Rp17,5 triliun. 

Kampanye yang dilakukan Kickstarter juga 

beragam, mulai dari membuat kantor, game, 

konser musik, hingga program yoga dengan 

selebritis. Hampir 50 persen proyek tersebut 

merupakan jenis hiburan dan investasi, hanya 28 

persen yang masuk kategori sosial dan lainnya. 

Pada awal didirikan, pihak Kickstarter 

mengutip dana 3 persen dari setiap proyek yang 

berhasil emncapai target. Namun, perlahan hal 

itu dikurangi. Hingga pada tahun ini, Kickstarter 

tidak mengenakan biaya apapun, baik buntuk 
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penggalang dana ataupun proyek yang telah 

tercapai. 

KITABISA.COM

KitaBisa adalah salah satu laman dana 

urunan pertama yang ada di Indonesia. Didirikan 

pada tahun 2013, KitaBisa mengizinkan Anda 

untuk memasukkan proyek di bidang teknologi, 

kreativtas dan bisnis UKM. KitaBisa juga akan 

mengirimkan laporan menyeluruh mulai dari 

financial sampai perkembangan proyek yang 
telah didanai.

Pendiri KitBisa.com, Muhammad Alfatih 

Timur, mengatakan hingga saat ini dana yang 

terkumpul dalam laman tersebut sekitar Rp165 
miliar, terdiri dari 7.128 proyek, dan terdapat 

457.394 orang yang bergabung untuk menggalang 

dana. 

Dari proyek tersebut, dia mengakui bahwa 

tak semua proyek bisa memenuhi target. Jika 

demikian, hal itu akan tergantung keputusan 

si penggalang dana, apakah akan menambah 

waktu kampanye atau dana tersebut diserahkan 

langsung ke penerima. 

“Kalau nanti dana dalam proyek itu 

tidak tercapai, nanti kembali lagi tergantung 

si campaigner, akan diserahkan sejumlah 

dana yang sudah terkumpul, atau menambah 
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waktu campaign. Nantinya, orang yang sudah 

menyumbang dana itu juga akan tetap kami 

informasikan, seperti apa perkembangannya,”ujar 

Alfatih saat dihubungi, Jumat (6/10/2017). 

Selama 2016 saja, Alfatih mengatakan, dana 

yang terkumpul mencapai Rp61 miliar dan terdiri 
dari 192 kampanye atau proyek. 

Adapun kampanye urun dana terbesar 

selama 2016 adalah Masjid Chiba di Jepang, yang 

mencapai Rp3,2 miliar. Beberapa kampanye 
populer lainnya adalah Banjir Garut dengan nilai 

Rp883 juta, Rio Haryanto dengan nilai Rp273 juta, 
dan Shelter Garda Satwa Indonesia dengan nilai 

Rp285 juta. Sementara tokoh publik yang menjadi 
campaigner di KitaBisa antara lain Ridwan Kamil, 
Dian Sastro, dan Rhenald Kasali. 

Setiap proyek yang berhasil mencapai target, 

KitaBisa akan memungut 2,5 persen untuk urunan 

medis, 5 persen dari dana tersebut untuk proyek 

lain Hal ini dilakukan untuk biaya operasional. 

Namun, khusus untuk proyek darurat seperti 

bencana alam, pihaknya membebaskan pungutan 

tersebut. 

“Kalau darurat bencana alam, kami free,” 

jelasnya.

Sementara itu, salah satu orang yang telah 

menyumbang Masjid Chiba di Jepang pada 

KitaBisa pada tahun lalu, Adinda Ade Mustami, 
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seorang karyawan swasta, mengatakan bahwa 

hingga saat ini dirinya masih menerima laporan 

pembangunan masjid. 

“Sampai sekarang masih ada email kok, 

laporannya gimana, padahal nyumbangnya 

waktu itu tahun lalu aja. Misalnya, perkembangan 

masjid ini sekarang gimana, dibuat apa, semacam 

itu,” jelasnya. 

Bahkan menurut Adinda, jika menyumbang 

untuk orang yang menderita suatu penyakit, 

laporan tersebut rutin dilakukan hingga orang 

tersebut sembuh. 

“Bahkan misalnya, operasi nih, setelah 

orang itu operasi, kita masih dapat update email 

perkembangannya seperti apa, sampai orang itu 

benar-benar sembuh,” katanya. 

Sementara sejak tahun ini, kampanye dengan 

nilai terbesar adalah untuk Pesawat R80 dengan 
dana terkumpul sebesar Rp4,4 miliar, terdiri 
dari 11.813 donatur. Dan para campaigner untuk 

proyek ini terdiri dari berbagai kalangan, di 

antaranya Sudirman Said, Najwa Shihab, hingga 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Sudirman Said yang ditemui di kawasan 

Cikini, Jakarta, mengatakan, bahwa ini merupakan 

momentum Indonesia untuk mendorong karya 

Anak Bangsa. 

“Jika pesawat R80 tidak terwujud, pembuatan 
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pesawat terbang di bumi Indonesia akan berakhir. 

Tidak ada sumber daya manusia terbarukan, tidak 

ada motivasi,” kata Sudirman. 
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TARIK ULUR ATURAN  
DANA URUNAN

S
eiring makin banyaknya laman dana urunan atau 

crowdfundingdi dunia, nilai uang yang berhasil 

dikumpulkan dari pendanaan model ini juga terus 

tumbuh berkali-kali lipat. Berdasarkan data Bank Dunia 

hingga 2016, lebih dari 500 ribu laman dana urunan di dunia. 

Dana yang berhasil dikumpulkan seluruh laman dana 

urunan di dunia pada tahun 2016 mencapai 96 miliar dolar 

AS atau setara dengan Rp 1.296 triliun (kurs Rp 13.500). Nilai 
tersebut melonjak 16,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp218 
triliun dari tahun sebelumnya. 

Sementara khusus di Asia Tenggara, nilainya mencapai 5 

miliar dolar AS atau sekitar Rp67,5 triliun. Sedangkan yang 
paling besar terdapat di Amerika Serikat (AS) sekitar 23 miliar 

dolar AS atau mencapai Rp310 triliun. 

Dalam laporannya, Bank Dunia mencatat, potensi dari 

dana urunan hingga tahun 2025 bisa mencapai 200 miliar dolar 

AS atau sekitar Rp 2.700 triliun di seluruh dunia. 

Jika melihat secara khusus di Indonesia, ada beberapa situs 

dana urunan yang memiliki fokus berbeda-beda. 

Beberapa yang cukup populer selain KitaBisa.com adalah 

Wujudkan, GandengTangan, Indves, Crowdtivate, dan 

Ayopeduli. Ada yang fokus pada urunan dana berbasis donasi, 

ada juga yang berbasis investasi, pinjaman, atau penghargaan. 
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Ada yang fokus pada kegiatan sosial, ada juga yang 

menaruh perhatian pada proyek kreatif dan permodalan 

usaha mikro.

Crowdtivate misalnya, laman ini lebih fokus pada proyek-

proyek kreatif. Ini adalah laman dana urunan asal Singapura 

yang pada akhir tahun 2014 masuk ke pasar Indonesia. 

Perusahaan rintisan atau start up ini lebih mengkhususkan 

pada proyek-proyek pembuatan komik, film, buku, atau ide 
kreatif lainnya.

Indonesia juga memiliki laman dana urunan yang 

berbasis pinjaman atau lending-based crowdfunding bernama 

GandengTangan. Pada laman ini, memungkinkan para 

penggagas proyek meminjam dana dari publik yang nantinya 

akan dikembalikan ketika proyek berjalan dan mendapat 

profit.

Platform ini biasanya memotong biaya administrasi dari 

total dana yang berhasil dikumpulkan. Kitabisa mengenakan 

dana 2,5 persen untuk urunan di bidang darurat medis dan 5 

persen untuk sektor lain. Khusus untuk bencana alam, Kitabisa 

tak mengenakan potongan apapun.

Berdasarkan data Bank Dunia, kategori proyek yang 

paling sering muncul dalam laman dana urunan pada 2016 

adalah proyek sosial yang sifatnay donasi. Sebanyak 30 persen 

inisiatif merupakan persoalan sosial. Sektor sosial ini juga 

lebih cepat mendapat dukungan dari para donatur.

Sementara itu sektor bisnis dan wirausaha mendapat 

porsi 16,9 persen. Di posisi ke tiga ada sektor film dan seni 
pertunjukan yang mendapat porsi 11,9 persen. Musik hanya 

mendapat bagian 7,5 persen. Sedangkan energi dan lingkungan 

lebih kecil, 5,9 persen. Sisanya merupakan inisiatif lain-lain di 

luar kategori itu.
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Traksi dari crowdfunding mulai menguat sejak peluncuran 

ArtistShare pada 2003. Ini adalah sebuah platform urunan 

dana bagi para musisi untuk menghasilkan karya. Lalu 

muncul IndieGoGo pada 2008, Kickstarter pada 2009, dan 

Microventures pada 2010.

ATURAN

Hingga saat ini, hanya beberapa negara yang mengatur 

laman dana urunan. Contohnya Turki, Inggris, Amerika 

Serikat, dan Eropa. 

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Pemerintah Turki 

memberikan insentif pajak bagi para investor yang 

menanamkan dananya ke laman dana urunan. Adapun 

insentif yang diberikan tersebut sekitar 75 persen dari dana 

yang mereka investasikan. 

Jika mereka berinvestasi lebih dari dua tahun, bukan hanya 

ke laman dana urunan, tapi juga ke kementerian di Turki, dan 

organisasi pembangunan lainnya, maka pemerintah akan 

memberikan kebebasan membayar pajak. 

Pemerintah Turki juga membatasi maksimal dana 

operasional yang dipungut perusahaan dana urunan tersebut 

maksimal 5 persen. 

Di Inggris, AS, dan Eropa juga hampir sama. Pemerintahnya 

menerapkan batas maksimal pungutan dana operasional 

sebesar 5 persen dari setiap proyek yang terkumpul. 

Sementara di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagai regulator belum megatur kegiatan ini. Ketua Dewan 

Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan bahwa 

pihaknya masih melakukan kajian terkait dana urunan. 

“Belum, kami masih kaji bagaimana ke depan, berapa 
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maksimal dana kutipan itu nanti,” kata Wimboh usai 

konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di Gedung 

Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (31/10/2017). 

Dia pun berharap kajian tersebut selesai dalam waktu 

dekat. “Ya nanti pokoknya lihat, mudah-mudahan selesai 

cepat,” ujarnya. 

Berkembangnya dana urunan ini memang tidak menutup 

kemungkinan munculnya berbagai tindak penyalahgunaan. 

Bank Dunia mencermati masih ada beberapa risiko dari 

adanya dana urunan. Risiko itu mencakup, pertama, pencucian 

uang. 

Menurut laporan Bank Dunia tentang dana urunan tahun 

2016, beberapa orang sering menggunakan laman dana urunan 

untuk melakukan pencucian uang. Sebab, dana urunan hingga 

saat ini belum bisa memverifikasi asal muasal dana yang 
masuk dalam urunan. 

Kedua, perjanjian legal. Rata-rata laman dana urunan 
tidak menyediakan perjanjian legal atau dokumen yang sah 

menyatakan bahwa dana yang digunakan itu bukan berasal 

dari hasil tindak kejahatan. 

Ketiga, verifikasi. Penyedia jasa dana urunan seharusnya 
melakukan verifikasi, baik kepada penggalang dana ataupun 
orang yang akan mendapat dana tersebut. Ini hal penting yang 

kadang luput untuk dilakukan.
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MELAWAN LIMA  
JURUS SAKTI FRAUD

S
ejarah perbankan Indonesia tak lepas dari patgulipat 

tindak kecurangan atau sering disebut fraud.  Peristiwa 

terbesar yang, bisa disebut mega skandal, tentu saja 

skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesi) yang 

menyeret puluhan bankir besar tanah air. 

Dalam industri perbankan, fraud dapat diartikan sebagai 

tindakan yang disengaja, untuk melanggar ketentuan internal 

yang meliputi kebijakan, sistem dan prosedur; yang berpotensi 

merugikan bank baik material maupun moril. Ada beberapa 

faktor penyebab terjadinya fraud antara lain, tekanan atau 

pressure, kemudian adanya kesempatan atau opportunity, dan 

rasional. 
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Ketika ditemui, Ketua Umum Perhimpunan Bank 

Nasional (Perbanas) yang juga menjabat sebagai Direktur 

Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartika Wirjoatmodjo, 

membeberkan 5 jenis fraud yang terjadi dalam perbankan. 

Pertama,  fraud dalam perkreditan dimana debitur 

melakukan penggelembungan & manipulasi pada laporan 

keuangan. Debitur membuat kesan usahanya sangat perform 

dan layak mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Modus 

ini biasanya terbongkar saat kondisi ekonomi sedang lesu. 

Pasalnya, bank akan curiga, kenapa perusahaan yang diakui 

sehat & kuat tetiba rontok dan mengalami kredit macet? 

Mengapa rapuh tidak seperti isi laporan keuangan?

“Biasanya debitur ini menggelembungkan volume laporan 

keuangannya, jadi membuat kondisi seakan baik-baik saja. 

Tapi ketika kondisi ekonomi menurun, tiba-tiba penjualan 

debitur ini malah anjlok, dan kalau diteliti ada laporan 

keuangan yang direkayasa di tahun sebelumnya,” terang pria 

yang akrab disapa Tiko ini.

Modus tipu tipu seperti di atas dialami Bank Mandiri 

cabang Bandung, yang tertipu manajemen PT Tirta Amartha 

Bottling Company (TAB). Perusahaan air minum kemasan 

itu melakukan manipulasi laporan keuangan demi mendapat 

fasilitas kredit modal kerja Rp 880,6 miliar, perpanjangan dan 
tambahan plafon LC sebesar Rp 50 miliar, serta kredit investasi 
sebesar Rp 250 miliar selama 72 bulan dari Mandiri. Dan, 
berhasil. 

Perubahan laporan keuangan ini menurut Tiko diduga 

didalangi oleh auditor PT TAB.  Debitur yang berdomisili 

di Bandung tersebut mulai mendapatkan kredit dari bank 

berlogo pita emas ini dari 2011 sampai 2012, sebelum akhirnya 

terbongkar. Sampai saat ini, kasus yang telah merugikan 
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negara sekitar Rp 1,4 triliun tersebut masih dalam tahap 
penyidikan.  Kredit fiktif banyak terjadi di bank yang terlalu 
mempercayakan urusan survey dilapangan kepada satu orang 

karyawan saja. 

Lonjakan kredit macet memang menimpa banyak bank 

sepanjang tahun lalu, tak terkecuali bank pelat merah. 

Beberapa kredit macet diduga terjadi lantaran tindakan fraud. 

Itu sebabnya bank diminta memperketat prosedur persetujuan 

kredit, salah satunya lewat konsep ‘Know your customer.’

Tiko mengaku, modus seperti yang dilakukan TAB cukup 

banyak dialami Bank Mandiri selama lima tahun terakhir. 

Pihaknya pun turut menggandeng Kejaksaan Agung untuk 

menyelesaikan kasus kasus tersebut. 

Modus fraud kedua yaitu calon debitur yang memiliki 

kecenderungan untuk mempailitkan sendiri perusahaannya. 

Kegiatan seperti itu dilakukan ketika ekonomi melemah 

dengan harapan bisa terbebas dari jeratan kredit bank dan bisa 

melepas asetnya dengan harga yang murah.

Tentu kita masih ingat kasus PT Rockit Aldeway yang 
berusaha mempailitkan dirinya dengan mengikuti skema 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pemilik 

perusahaan bahan bangunan tersebut, Harry Suganda (HS), 

diduga sengaja memailitkan perusahaan setelah mendapat 

kucuran kredit. Akibat langkahnya itu, sebanyak tujuh bank, 

termasuk Bank Mandiri, mengalami kerugian dengan nominal 

total Rp 836 miliar. Kepolisian pun sudah menetapkan HS 
sebagai tersangka.

Mempailitkan sebuah perusahaan sendiri kini menjadi 

tren untuk bisa terlepas dari tagihan kredit perbankan. Bank 

Mandiri juga saat ini sedang menangani kasus kepailitan dari 

debitur.
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“Ada beberapa nasabah yang dari awal niatnya tidak 

baik. Mereka pada waktu sudah mendapatkan kredit 

menyalahgunakan dananya dan memailitkan dirinya sendiri,” 

kata Tiko.

Selanjutnya, modus ketiga adalah pemalsuan dokumen, 

dalam modus ini banyak yang melakukan pemalsuan bilyet 

deposito. Pemalsuan bilyet ini biasanya dilakukan oleh “orang 

dalam” bank untuk memperkaya dirinya sendiri. Seperti yang 

dialami oleh bank yang fokus pada perumahan, PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dengan modus 

penggunaan bilyet deposito fiktif pada akhir tahun lalu. Kasus 
tersebut merugikan lima nasabah BTN dengan nilai mencapai 

Rp 258 miliar.

Direktur Utama BTN, Maryono menjelaskan bahwa, kasus 

diketahui setelah BTN menerima laporan mengenai kegagalan 

pencairan deposito sebelum jangka waktu pencairan. Dalam 

hal ini, pihak BTN melakukan verifikasi dan investigasi 
terhadap laporan tersebut. 

Hasilnya, BTN menemukan bahwa bilyet yang digunakan 

merupakan bilyet fiktif. Penggunaan bilyet fiktif tersebut 
dilakukan oleh oknum yang bersekongkolan dengan pihak 

internal BTN. Maryono memastikan, salah satu Kepala Kantor 

Kas BTN dan beberapa pegawai bawahannya terlibat dalam 

kasus tersebut.

Selain itu, Tiko menyebut modus fraud keempat adalah 

kejahatan berupa phising atau pencurian identitas kartu kredit 

dan skimming. Modus ini biasanya dilakukan dengan kloning 

melalui mesin ATM, nantinya data yang diperoleh oleh 

pelaku digunakan untuk digandakan kartunya lalu dananya 

digunakan untuk ditarik tunai atau dibelanjakan, dan sebagian 

ada juga yang menggunakan jaringan IT dalam melakukan 
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modus ini.

“Salah satu kasus adalah pencurian data nasabah melalui 

metode skimming. Melalui alat skimming yang di dalam mesin 

ATM. Atas data yang dicuri dan digandakan untuk belanja di 

dalam dan luar negeri dan ditarik tunai,” papar Tiko.

Tiko menjelaskan, phising merupakan penipuan atau 

kejahatan yang biasanya melalui email dengan pelaku seolah-

olah adalah institusi keuangan yang meminta data atau 

informasi keuangan, misalnya nomor rekening, nomor kartu 

kredit, bahkan PIN kartu.

“Misalnya ketika penjual diam-diam menggesekkan kartu 

ke mesin dan menyimpan data kartu. Data inilah yang dipakai 

untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik 

kartu, ini biasa disebut skimming,” jelas dia.

Kemudian, dengan perkembangan teknologi informasi 

saat ini, modus kelima adalah dengan pemalsuan tampilan 

e-banking. Caranya dengan memodifikasi tampilan e-banking 

agar serupa dengan aslinya, kemudian menipu nasabahnya 

ketika memasukkan password dan username-nya untuk 

digunakan pelakunya memindahkan dana dari rekening 

korban. 

“Ada juga e-banking dan ada pihak-pihak yg bisa 

mengkloning tampilan internet banking kita sehingga tiba-

tiba ada orang yang membuka internet banking dilihatnya 

screennya sama padahal screen itu palsu, sehingga bisa 

mencuri password dan menggunakannya untuk mengambil 

uang nasabah,” Ungkap Tiko.

Salah satu pelaku fraud itu biasanya adalah pejabat 

yang bisa dibilang golongan atau kelompok yang memiliki 

strata tinggi, memiliki pendidikan tinggi, selalu dipandang 

terhormat dan memiliki kekuasan serta kewenangan. Sehingga 
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mempunyai cara yang cerdik dan tidak terdeteksi dengan 

mudah, memanfaatkan kesempatan, regulasi dan kontrol, 

membuat jaringan yang sangat komplek dan saling berkaitan 

satu sama lain dan melibatkan banyak orang biasanya, sangat 

sulit dipertanggung jawabkan dimata hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah memproses 126 

kasus kejahatan perbankan dalam tiga tahun terakhir. Tindak 

pidana perbankan yang mendominasi adalah yang terkait 

dengan kredit, antara lain pembobolan data kartu kredit, dan 

salah pencatatan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru 

Kristiyana memaparkan, berdasarkan data statistik, kejahatan 

perbankan yang terjadi sejak OJK mulai beroperasi penuh 

pada 2014 sampai semester pertama 2017 itu meliputi kasus 

perkreditan 75 kasus (59%), penyalahgunaan dana atau aset 

bank 30 kasus (24%), penggelapan dana nasabah 9 kasus 

(7%). Kemudian 6 kasus pendanaan (5%, dan 6 kasus window 

dressing (5%).
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Sementara itu, Peneliti Institute for Development of 

Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara 

ketika ditemui mengungkapkan bahwa 80% dari tindak fraud 

perbankan melibatkan pihak internal. “Saya sih curiga kalau 

setiap fraud itu disebabkan oleh internal karyawan yang level 

Manager ke atas ya,”

Mengenai data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang 

menyatakan bahwa 90% Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
ditutup karena fraud, Bhima menanggapinya dengan menghela 

nafas. Menurut dia, sebagian besar alasan BPR melakukan fraud 

karena paling lemah pengawasannya dibandingkan dengan 

bank umum. Selain itu juga terlihat dari susuran direksinya 

yang diisi oleh sanak keluarga dan kerabat dekat. Ini membuat 

kejahatan dalam BPR sangat mudah sekali dilakukan dengan 
kongkalikong.

“Banyak juga disalahgunakan untuk keperluan Pilkada 

(pemilihan kepala daerah), jadi ada campur tangan orang 

dalam karena pengawasan internalnya lemah,” terang Bhima.

Yang membuat BPR banyak yang tutup juga karena 
merasa terdesak dengan banyaknya bank umum yang mulai 

masuk ke desa, menjangkau pasar di desa terpencil. Hal ini 

yang mengakibatkan BPR kalah berkompetisi yang akhirnya 
memberikan kredit kurang berhati-hati dan dengan cara tidak 

sehat.

Kompetisi yang semakin ketat membuat fraud cukup 

banyak terjadi di BPR. Misalnya, demi memenuhi ketentuan 
batas minimal pengucuran kredit (Legal Lending Limit) maka 

banyak kredit yang tidak boleh disalurkan tapi tetap saja 

diberikan meskipun risikonya besar. Banyak juga pemberian 

kredit fiktif dan pelarian dana deposito yang dilakukan 
internal bank.
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Di sisi lain, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus 

Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya menambahkan, 

modus operandi kejahatan dalam perbankan yang banyak 

ditangani oleh Bareskrim Polri ada dua, pertama, pegawai 

bank membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau 

dalam proses laporan. Kedua, pegawai bank meminta atau 

menerima imbalan uang atau barang berharga dari debitur 

untuk kepentingan pribadi atau keluarga dalam rangka 

pemberian fasilitas kredit dan sejenisnya.

Menurut data Bareskrim Polri, kasus fraud perbankan 

oleh pihak internal lebih bayak dengan menggunakan modus 

pencatatan palsu. Agung juga memberi tahu, total kerugian 

yang dialami dalam fraud perbankan bervariasi. Besarnya 

kredit yang diberikan kepada debitur mulai dari Rp 50 miliar 
sampai dengan Rp 600 miliar.

Saat ini, kasus yang sedang ditangani Tipideksus 

Bareskrim Polri di antaranya mengubah, mengaburkan, 

menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya 

suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan yang 

terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank 

Jatim).

“Kalau kasus dengan modus mempailitkan diri, ada 8 bank 
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yang menjadi korban perusahaan mempailitkan diri, dengan 

modus perusahaan mengajukan kredit modal kerja, setelah 

kredit cair kemudian menyatakan tidak mampu bayar dan 

mempailitkan diri,” papar Agung dengan raut wajah serius.
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MEMPERTANYAKAN KINERJA 
OTORITAS JASA KEUANGAN

I
ndustri keuangan perbankan masih memerlukan perhatian 

khusus dari pengawas atau regulator terkait. Seperti seorang 

anak yang harus dididik orangtuanya, untuk diajarkan hal-

hal yang baik, dan mencegahnya dari kemungkinan menjadi 

korban para pelaku kejahatan. Ketika Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan 

kepada industri perbankan mengenai manajemen risiko, 

niscaya tindakan kejahatan dalam perbankan dapat termitigasi.

Masalahnya adalah, apakah saat ini OJK sudah melakukan hal 

tersebut kepada industri perbankan?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru 

Kristiyana menjawab dengan tegas: “Sudah” atas pertanyaan 

di atas. Pria yang sebelumnya pernah menjadi Deputi 
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Pengawas Perbankan IV di OJK ini sepakat bahwa pembenahan 

pengawasan internal sangat dibutuhkan agar kasus penipuan 

dalam sektor perbankan makin berkurang.

Regulasi yang diterapkan OJK kepada perbankan, kata 
Heru, lebih bagus dibandingkan regulasi perbankan di Eropa, 

bahkan Amerika Serikat (AS) serta Jepang. Pengawasan di 

Indonesia dinilai lebih rigid. Namun, meski menurutnya 

regulasi dan pengawasan sudah memadai, tetap terjadi 

tindakan kejahatan perbankan. Sebab, hal itu juga tergantung 

dari kualitas sumber daya manusia di internal bank dan 

regulator.

Pada November 2016 lalu, sebagai upaya pencegahan dan 

penanganan dugaan tindak pidana perbankan, OJK menggelar 

acara sosialisasi “Penanganan Dugaan Tindak Pidana 

Perbankan dan Forum Anti Fraud” serta meluncurkan Buku 

“Pahami dan Hindari” (Buku Memahami dan Menghindari 

Tindak Pidana Perbankan).

Kegiatan dan peluncuran buku ini dilakukan untuk 

memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan 

kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan 

dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk 

dan jasa keuangan, khususnya Perbankan.

Sosialisasi dan peluncuran buku “Pahami dan Hindari” 

ini dilakukan selain untuk melindungi konsumen perbankan 

juga untuk menghindari dampak pada reputasi bank sebagai 

lembaga kepercayaan sehingga diperlukan upaya-upaya 

pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan, agar iklim 

perbankan tetap kondusif.

OJK bersama aparat penegak hukum dan industri 

perbankan juga terus menjalin kerjasama dan koordinasi, 

untuk pencegahan terjadinya dugaan tindak pidana perbankan 
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maupun proses penanganan dugaan tindak pidana perbankan.

“Kan kalau misalnya ada pemeriksaan ditemukan fraud, 

teman-teman di Departemen Investigasi pasti melakukan 

investigasi atas dasar temuan pengawas. Mereka melakukan 

analisis dan pemeriksaan menentukan kasus ini termasuk 

tipibank atau tipikor. Kalau tipibank, OJK juga ada mekanisme 

penyidikan kemudian proses ke penyidik atau ke kejaksaan,” 

papar Heru.

OJK juga melakukan diskusi dengan Forum Anti Fraud 

yang beranggotakan kurang lebih 40 bank umum yang 

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarbank dalam 

pencegahan dan penanganan fraud di industri perbankan.

Melalui forum ini, OJK akan memperoleh lebih banyak 

informasi modus fraud di perbankan dalam rangka mendukung 

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan di sektor perbankan. 

Heru melanjutkan, jika ada karyawan bank teridentifikasi 
melakukan fraud, maka oknum tersebut akan diblacklist dari 

seluruh perbankan nasional. Dijamin ia tak akan diterima 

di bank manapun. Hukuman tegas ini ternyata belum 

memberikan shock therapy dan membuat orang takut. 

Nyatanya di lapangan, masih ada saja karyawan internal yang 

melakukan fraud

“Tergantung ya, kalau diserahkan ke penyidik kan harus 

lihat dulu kesalahannya; kalau tipibank ada pasal-pasal yang 

menyatakan berapa tahun maksimal ditahan. Kalau tipikor 

tergantung kesalahannya berat atau ringan, tapi pengawas 

juga melakukan fit and proper untuk menentukan kesalahan 

dia sampai mana. Bisa diblacklist itu 5-10 tahun, atau 20 tahun 

gak boleh bekerja di bank, itu sanksi dari kami,” papar Heru 

lebih lanjut.
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Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics 

and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, 

penyebab masih banyak terjadinya tindakan kejahatan dalam 

perbankan adalah karena internal audit dan pengawasan 

internal yang belum berjalan. Lemahnya pengawasan ini yang 

lantas memungkinkan terjadinya fraud dengan memanfaatkan 

celah teknologi informasi (TI) seperti saldo nasabah yang 

tiba-tiba menghilang, sebagian besar dilakukan oleh internal 

karyawan bank.

Masalah lainnya adalah, OJK sebagai regulator pengawas 

perbankan dinilai belum optimal dalam melakukan fungsi 

pengawasan. Dengan kecenderungan pengawasan yang 

lemah, OJK juga tidak rutin mengawasi bagaimana setiap 

bank melakukan implementasi manajemen risiko.

“Sebenarnya tidak ada perbaikan dalam perbankan 

nasional setelah 5 tahun OJK beroperasi.  Ada kelemahan di 

SDM (sumber daya manusia) OJK. SDM saat ini sedikit dan 

masih kurang kompetensi. Belum lagi karena jumlah bank saat 

ini banyak, tapi pengawas di OJK tidak mencukupi,” ungkap 

Bhima.

Faktor lainnya, belum ada sinergi dan koordinasi antara 

OJK dan perbankan saat ini dalam mencegah terjadinya fraud. 

Sebab, kebanyakan kasus fraud itu dilaporkan setelah terjadi 

masalah, bukan sebelum adanya masalah yang teridentifikasi.

Memang secara jumlah kasus, fraud perbankan menurun 

jumlahnya. Tetapi dari segi nilai kerugian malah meningkat. 

Tindakan preventif atau pencegahan tidak dilakukan dengan 

baik, ini menyebabkan internal karyawan bisa melakukan 

fraud. “Sepertinya tindakan early warning system tidak 

berjalan,”katanya menyangkankan. 

“Kalau early warning system jalan, kalau ada hal yang gak 

beres itu harusnya langsung dilaporkan ke manajemen. Dari 
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manajemen lapor ke OJK, nah ini gak terjadi, yang terjadi 

ketika ada kasus baru dilaporkan,” terang Bhima yang mulai 

panas.

Untuk melengkapi infrastruktur etik dan mendeteksi 

adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, 

perbankan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran 

melalui Whistle Blowing System (WBS). WBS adalah sarana 

pelaporan bagi kalangan internal suatu bank khususnya dan 

masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan 

yang melanggar kode etik.

Sehingga, apabila terjadi fraud dalam perbankan, artinya 

WBS tidak bekerja dengan baik. Hal itu biasanya disebabkan 

oleh ketakutan dari karyawan internal untuk melaporkan ke 

manajemennya jika melihat atasannya yang melakukan fraud.

Untuk itu, Bhima memberikan masukan, sebaiknya OJK 

memberikan fasilitas pengaduan langsung dari karyawan 

bank kepada OJK, tidak perlu dilaporkan oleh level manajer. 

Selain itu, BI checking juga dinilai perlu dimaksimalkan 

penggunaannya, sebagai cara mencegah tindak kejahatan 

perbankan.

“Jadi nih harusnya OJK buka pengaduan yang langsung 

link dari karyawan bank yang melihat tanda-tanda tidak baik. 

Karena kalau dia melapor ke manajemen dulu, pasti dia akan 

dipindah tugas, ke Papua misalnya, jadi takut melaporkan 

kebenaran. Ini yang belum terlaksana di OJK,” jelas Bhima.

Sementara itu, dari kacamata Ekonom PT Bank Permata 

Tbk Josua Pardede, SDM baik dari bank maupun pengawas 

juga harus diperketat dan ditingkatkan kualitasnya. 

Dikarenakan, jumlah bank yang sangat banyak untuk diawasi, 

maka SDM OJK pun juga seharusnya diperbanyak.

“Masalah pengawasan kalau kualitas SDM ditingkatkan, 
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semestinya dengan aturan Built In akan meningkatkan self 

control. Manusianya juga harus ditraining, bagaimana untuk 

mencegah fraud, dan sertifikasi manajemen risiko pun perlu 
didorong dari lini perbankan, supaya punya perspektif sama 

bagaimana menghadapi risiko,” jelas Josua ketika ditemui.

Meskipun jumlah fraud yang masih cukup tinggi, Josua 

percaya bahwa setiap bank sudah melakukan monitoring yang 

baik. Adanya kasus fraud dari internal itu dianggap karena 

memang sudah memiliki niat jahat dari awal.

Tidak hanya para ekonom dan pelaku perbankan, bahkan 

komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) concern akan 
tingginya aksi kejahatan perbankan nasional. DPR mengimbau 
kepada bank BUMN (bank usaha milik negara) menekan kasus 

fraud. Himbauan ini keluar setelah munculnya beberapa kasus 

fraud perbankan seperti Rockit Aldeway dan pemalsuan bilyet 
deposito BTN.

Melchias Marcus Mekeng, Ketua Komisi XI DPR 
mengimbau bank BUMN melakukan tindakan kesadaran 

anti fraud (anti fraud awareness). OJK juga diminta harus 

mengedukasi bank untuk dapat menjalankan pengawasan 

dan membina perbankan menjadi bank yang sehat. Untuk itu, 

sangat dianjurkan melakukan uji kompetensi kepada pegawai 

baik bank maupun OJK, agar tindak pidana perbankan tidak 

semakin banyak terjadi. 

“Tingkatkan kompetensi SDM, kerjakan program 

pencegahan fraud, buat daftar risiko, sehingga programnya 

harus hidup. OJK juga harus mengedukasi dan mengawasi 

perbankan supaya sehat,” ungkap Mekeng.

Tidak hanya untuk pengawas bank umum, pengawas 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) paling dianggap memiliki 
rapor merah. Sebab, jumlah BPR terlalu banyak dan sulit untuk 
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diawasi. Minimnya literasi tentang tata kelola yang baik atau 

good corporate governance (GCG) dan manajemen risko juga 

membuat banyak BPR melakukan fraud. Dia menambahkan, 

tiga fraud yang sering dilakukan, yakni fraud pencurian (theft), 

penyembunyian (concealment), dan pengalihan (conversion) 

barang curian dalam bentuk lain.

“BPR kan banyak dan kecil-kecil, sehingga OJK harus 
perhatikan itu. BPR harus diliterasi tentang GCG, manajemen 
risiko, perizinannya harus benar, dan orangnya harus 

kompeten supaya tidak ada fraud,” tambah Mekeng.

Semoga, ke depan kinerja regulator, khususnya OJK 

akan lebih baik dalam melakukan pengawasan sektor jasa 

keuangan, tidak hanya untuk perbankan, tapi juga sektor jasa 

keuangan lainnya. Seperti kasih Ibu sepanjnag masa, agar 

tindak kejahatan bisa segera ditekan.

.
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ADA APA DENGAN ROCKIT?

“B
anyak kasus fraud yang ujungnya melakukan 

tindakan mempailitkan diri sendiri itu juga 

sebenarnya melibatkan pihak internal bank,” 

ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim 

Polri Brigadir Jenderal Agung Setya dengan santai ketika 

ditemui di kantornya.

PT Rockit Aldeway, perusahaan yang bergerak dibidang 
batu split dan dikomandoi oleh Harry Suganda (HS), berhasil 

membobol uang sebesar Rp 836 miliar dari beberapa bank. 
Rockit disebut menerima fasilitas kredit dari tujuh bank dengan 
memalsukan dokumen kredit seperti invoice dan purchase order 

(PO) sebagai syarat pencairan kredit.

Kasus tersebut bermula pada saat HS mengajukan permin-
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taan kredit modal kerja pada bank dengan dokumen palsu itu. 

Usut punya usut, ternyata dia memperoleh pinjaman kredit 

tersebut setelah berhasil mempengaruhi karyawan internal 

bank dengan memberikan imbalan.

Adapun daftar bank penyalur kredit ke Rockit Aldeway 
di antaranya, Bank Mandiri memberikan kredit sebesar Rp 
249,3 triliun, Bank QNB Kewasan sebesar Rp 150 miliar, BNI 
sekitar Rp 148 miliar, Bank Muamalat sebesar Rp 100 miliar. 
Kemudian, Bank Commonwealth memberikan kredit sebesar 

Rp 90 miliar, Bank HSBC Indonesia sebesar Rp 49,7 miliar, 
serta Bank Ekonomi Raharja menyalurkan kredit sebesar Rp 
48 miliar.

“Jadi seharusnya manager bank itu mengecek berkas-

berkas yang dibutuhkan dari HS, tapi dengan iming-iming 

imbalan, disetujui lah permintaan kredit itu,” kata Agung usai 

melakukan rapat rutin penyidikan.

Untuk melancarkan aksinya, bahkan Harry turut merayu 

salah seorang manajer representatif di salah satu manajer bank 

dengan memberikan uang pelican senilai Rp 700 juta. Siapa 
yang menolak jika dikasih uang sebesar itu? Alhasil, penyidik 

pun menetapkan Harry dan sang manajer inisial D ini sebagai 

tersangka dan keduanya pun ditangkap pada Februari 2017.

“Jadi misal dia memeroleh platform kredit Rp 200 
miliar dari Bank Mandiri, tidak dicairkan sekali, tapi harus 

berdasarkan purchase order (PO) yang diajukan. PO yang 

diajukan HS ini ternyata palsu. Dia mengajukan 10 seakan-

akan ada 10 perusahaan yang memesan ke Rockit, dan ternyata 
dokumennya palsu,” terang Agung.

Latar belakang pekerjaan Harry sebelumnya adalah 

mantan pegawai bank dan memiliki posisi cukup tinggi. Hal ini 

menyebabkan dengan mudah dia menggasak kredit perbankan. 
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Dia memperoleh fasilitas kredit dari tujuh bank tersebut 

sekitar tahun 2015, kemudian Harry mengajukan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada akhir 

tahun 2015. Selang sehari dari pengajuan permohonan, hakim 

PKPU langsung mengabulkan permintaan Harry. Sehingga 

perusahaan tersebut dapat lolos dari kewajiban untuk 

melunasi kredit yang ditagih bank.

Sekitar satu bulan kemudian,  Rockit kemudian dinyatakan 
pailit . Harry bak seorang kancil yang cerdik,  menyiapkan 

cara untuk menyelamatkan aset yang dimilikinya dengan 

membuat surat perusahaan di Singapura.

Sebagai korban pembobolan bank, Direktur Utama Bank 

Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan kronologis 

pembobolan kredit tersebut. Berawal di tahun 2015, Harry 

mengajukan pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp 250 
miliar yang dibayarkan secara bertahap. Pinjaman ini disebut 

akan dipakai Rockit Aldeway untuk ekspansi usaha di bidang 
batu-batu split untuk disuplai ke perusahaan pengolahan 

tambang.

Fasilitas kredit pertama cair sebesar Rp 5 miliar untuk 
modal usaha, hingga pinjaman cair secara bertahap mencapai 

Rp 250 miliar. Bank Mandiri mengaku memberi kepercayaan 
kepada perusahaan tersebut lantaran sudah melalui cek dan 

ricek dengan melihat laporan keuangan Rockit yang bagus 
pada saat itu. Dalam sistem BI checking juga aman, di mana 

diketahui BI checking merupakan salah satu acuan bagi industri 

jasa keuangan untuk mengetahui rekam jejak calon debiturnya.

Di sisi lain, Kurator Rockit Aldeway, Yana Supriatna 
mengaku saat ini kasus Rockit Aldeway sudah ditangani 
pihak Kepolisian. Sebagai Kurator, dia tidak mau mengganggu 

proses yang sudah masuk ke tahap penyidikan. 
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Kurator lainnya, Bobby Manalu ketika dihubungi 

menjelaskan, soal bank dibobol debitur sama sekali tak ada 

urusannya dengan pailit dan PKPU. Keduanya memiliki 

mekanisme berbeda.  Lagipula, bank tak mungkin memberikan 

kredit kepada debitur yang berstatus pailit. Kalaupun dana 

bank cair maka pastilah ada aksi kongkalikong antara debitur 

dan pegawai bank. Nah, kalau sudah ada kerjasama seperti 

ini maka ranah hukumnya menjadi tindak pidana perbankan, 

bukan kepailitan.

Kepailitan dan PKPU tak mungkin bisa dimanipulasi oleh 

debitur nakal seperti HS, untuk berbuat kriminal. Mekanisme 

pailit dan PKPU dilakukan secara terbuka di pengadilan niaga. 

Tata cara dan prosedurnya sangat kaku dan jelas. Dokumen 

fiktif yang dipakai tak mungkin tiba-tiba menjadi dokumen 
asli dan riil ketika prosedur PKPU dan pailit berjalan. 

 “Bank kan industrinya memang mencairkan kredit, 

artinya dia punya segala macam resources untuk memastikan 

penyaluran kredit benar. Masa bisa dengan gampang 

dikadalin debitur, ini bank yang tutup mata atau ada main 

mata dengan debiturnya? Atau memang murni bank yang gak 

proper menyalurkan kredit hanya demi ‘kredit harus cair?’,” 

jelas Bobby dengan nada suara agak tinggi.

Lebih lanjut, Bobby memaparkan, setiap tahun proses 

penyelesaian kepailitan menjadi salah satu parameter Bank 

Dunia dalam memberikan peringkat kemudahan berusaha suatu 

negara. Pada 2017, terkait penyelesaian kepailitan, peringkat 

Indonesia melorot dua peringkat, dari posisi ke-74 menjadi 

ke-76. Posisi ini turun tiga peningkat dibandingkan periode 

2015. Pemerintah pun bergerak cepat melakukan pembenahan 

sekaligus revisi terhadap seluruh aturan kepailitan, termasuk 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
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Keberadaan debitur nakal menurut dia merupakan 

suatu keniscayaan. Namun, melepaskan tanggung jawab 

pelaku perbankan dan menyalahkan pranata PKPU dan 

pailit adalah sebuah kesalahan. Kalau ada debitor yang 

melakukan tindak pidana, memang sudah seharusnya segera 

dieliminasi. Antisipasi untuk terulangnya kejadian serupa pun 

perlu dipikirkan, bukan melempar kesalahan untuk sekadar 

menutupi kelemahan yang mengangas.(selesai)
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KONTRIBUSI NAIK, 
KOPERASITETAP BERGIGI

M
eski sumbangan koperasi terhadap produk domestik 

bruto atau PDB diklaim meningkat, namun dalam 

tiga tahun terakhir pemerintah memilih untuk 

menutup 40.013 koperasi bermasalah. Perlu pembenahan yang 

serius agar koperasi semakin berkontribusi bagi kesejahteraan 

masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Kemenkop dan UKM) dan Badan Pusat Statistik, 

konstribusi koperasi diklaim meningkat dari 1,71 persen 

menjadi 3,99 persen pada 2016. Demikian pula dalam paparan 

3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung 

Gede Ngurah Puspayoga menambahkan, rasio kewirausahaan 

nasional tumbuh dari 1,65 persen pada 2014 menjadi 3,01 

persen pada 2016.

Dengan PDB Indonesia sebesar Rp 12.000 triliun, 
kontribusi koperasi sekitar Rp 478,8 triliun. Jika dibandingkan 
dengan industri perbankan maupun pasar modal, skalanya 

masih jauh lebih kecil. Aset industri perbankan saat ini sudah 

mencapai Rp 7.000 triliun. Sementara, kapitalisasi pasar modal 
telah mencapai Rp 6.666 triliun.
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Sementara itu, sejak 2014 hingga Oktober, 40.013 koperasi 

telah ditutup pemerintah. “Selama 35 tahun saya di Kemenkop 

dan UKM, belum pernah disuruh menutup koperasi. Dulu 

menutup koperasi itu tabu. Dengan ‘bersih-bersih’ itu menjadi 

usaha pemerintah untuk mereformasi koperasi,” kata Deputi 

Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring, 

di Jakarta.

Dari pendataan yang dilakukan Kemenkop dan UKM, 

jumlah koperasi di Indonesia mencapai 212.000 unit. Dari 

jumlah itu, sekitar 30 persen atau sekitar 62.000 unit koperasi 

dalam kondisi mati suri. Itulah yang disebut koperasi papan 

nama. Koperasi semacam itulah yang kini tengah dievaluasi 

dan hingga saat ini sudah dibubarkan 40.013 unit.

Saat ini tercatat 153.171 unit koperasi aktif berdasarkan 

sistem dalam jaringan (online) yang dimiliki Kemenkop dan 

UKM. Ke depan, koperasi tersebut akan didorong untuk 

dibenahi manajemennya. Caranya adalah dengan memberikan 

nomor induk koperasi (NIK) agar kinerjanya dapat diketahui. 

Dalam proses itu, tidak tertutup kemungkinan akan ada 

penutupan koperasi atau sebaliknya membuka koperasi baru.
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Menurut Meliadi, pemerintah akan lebih berorientasi 

pada kualitas koperasi dibanding jumlahnya. Jumlah koperasi 

sedikit tidak masalah, namun berkualitas. “Yang penting 

jumlah anggotanya banyak. Lalu juga akan fokus agar koperasi 

sekarang berbasis teknologi informasi,” ujar Meliadi.

Salah satu bentuk membaiknya koperasi, lanjut Meliadi, 

dapat dilihat dari naiknya kontribusi koperasi terhadap PDB. 

Ke depan, jika kualitas koperasi semakin membaik, diharapkan 

kontribusi koperasi terhadap PDB akan lebih besar lagi. Salah 

satu caranya adalah dengan mendorong penyaluran kredit 

usaha rakyat (KUR) melalui koperasi.Untuk itu, koperasi 
tersebut dituntut memiliki sistem yang dapat diawasi otoritas 

keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam catatan Kemenkop dan UKM, sampai saat ini ada 2 

koperasi yang menyalurkan kredit ultra mikro (Kumi), yakni 

Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dan Koperasi Abdi Kerta 

Raharja. Komida telah menyalurkan Rp 17,59 miliar kepada 
7.184 orang anggota. Sedangkan Koperasi Abdi Kerta Raharja 
telah menyalurkan Rp 10 miliar kepada 4.501 orang anggota. 
Adapun rencana penyalur Kumi adalah 60 koperasi.
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Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik 

Universitas Gajah Mada (UGM) A Tony Prasetiantono 

mengatakan, data kontribusi koperasi terhadap PDB yang 

meningkat dari 1,71 persen menjadi 3,99 persen atau sekitar 

Rp 480 triliun dari PDBcukup masuk akal. “Tapi memang 
masih jauh di bawah aset perbankan yang sudah mencapai Rp 
7.000 triliun,” kata Tony.

Menurut Tony, menjadikan koperasi sebagai penyalur 

KUR dapat menjadi salah satu solusi untuk memajukan 
koperasi. Namun, sebaliknya hal itu bisa menjadi bumerang 

jika koperasi penyalur KUR tidak kompeten dan profesional. 
Dikhawatirkan koperasi malah kedodoran jika tidak memiliki 

kapasitas untuk menyalurkan dana dalam jumlah besar.

Secara terpisah, Direktur Direktur Institute for 

Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri 

Hartati mengatakan, kenaikan kontribusi koperasi terhadapt 

PDB tersebut perlu untuk dilihat lagi.

“Kenaikan dari 1,71 persen menjadi 3,99 persen itu 

mestinya dihitung berdasarkan jumlah badan usaha 

koperasinya. Apalagi mendapat fasilitas dari pemerintah 

untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi anggota 
koperasi,” kata Enny.

Namun demikian, menurut Enny, yang lebih mendasar 

dari itu adalah memastikan tata kelola koperasi selaras dengan 

prinsip koperasi, seperti one man one vote. Harapan para pendiri 

bangsa ingin agar koperasi menjadi salah satu pilar bangsa di 

bidang ekonomi tidak berjalan sesuai harapan. Koperasi tidak 

tumbuh dari sebuah gagasan untuk mengembangkan ekonomi 

bersama, namun hanya dipandang sebagai kumpulan modal. 

Menurut Enny, Kemenkop dan UKM tidak cukup hanya 

melihat secara administratif berdasarkan adanya rapat 
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anggota tahunan (RAT). Lebih dari itu, pemerintah mesti 
memastikanbahwa modal koperasi tidak hanya dimiliki 

segelintir orang atau pemodal, termasuk penyelewengan 

wewenang oleh pengurusnya.

“Kalau sudah menerbitkan izin bahwa badan usaha itu 

koperasi, maka pemerintah harus menjamin bahwa koperasi 

itu dikelola dengan prinsip dan tata kelola koperasi, tidak 

hanya formalitas saja,” kata Enny. 

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) 

Suroto berpandangan, kontribusi koperasi terhadap PDB 

merupakan bentuk pengakuan pada koperasi. Namun 

demikian, hal itu hanya berdasarkan tinjauan ekonomi saja. 

Akibatnya, hal itu akan bermuara pada pembedaan atau 

bahkan dikotomi antara koperasi beraset besar dengan 

koperasi berkualitas.

“Koperasi itu menempatkan manusia di atas modal. 

Dalam koperasi, konsep demokrasi ekonomi ada, yakni satu 

orang satu suara,” kata Suroto.

Maka, menurut Suroto, melihat kontribusi koperasi tidak 

bisa melulu dilihat dari sisi aset, tetapi mesti melihat aspek 

pemberdayaannya. Keuntungan koperasi tidak melulu soal 

kemudahan meminjam uang, tetapi juga pemberdayaan 

individu, hingga kekeluargaan. 
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KOPERASI JADI TARUHAN

D
ari survei sederhana penulis terhadap 29 orang 

berusia 30-32 tahun, hanya seorang yang mengaku 

menjadi anggota koperasi. Lainnya mengaku tidak 

tahu atau belum pernah bersentuhan dengan koperasi. Yang 

menarik, salah satu reponden memiliki pandangan negatif. 

Dia memandang koperasi sebagai lembaga yang rawan 

penipuan meski dirinya belum pernah mencoba menjadi 

anggota koperasi.

Lukman (31), seorang karyawan bank swasta memilih 

untuk menjadi anggota koperasi. Rekening bank yang 
dimilikinya hanya digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas 

gaji dari bank tempatnya bekerja.

“Kalau untuk pinjam uang, saya pinjam di koperasi. 

Alasannya, perhitungan bunganya jauh lebih kecil dibanding 

bunga bank karena menurun mengikuti jumlah sisa pinjaman,” 

kata ayah dari satu anak itu.

Alasan Lukman berkebalikan dengan Anto (32). Menurut 

Anto, banyak terjadi penipuan berkedok koperasi. Dari cerita 

yang ia dengar, dana milik anggota koperasi dibawa lari 

pengurus atau diselewengkan oleh pengurus. “Daripada kena 

penipuan, mendingan tidak usah jadi anggota koperasi,” kata 

Anto.

Cerita Anto seakan dibenarkan Enik (59), seorang 

pengurus sebuah koperasi, sebut saja Mawar, di Madiun, Jawa 

Timur.Dua tahun lalu, ketika Enik terpilih menjadi salah satu 
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pengurus, kondisi keuangan Koperasi Mawar yang didominasi 

pegawai negeri sipil (PNS) itu kacau. 

“Laporan keuangannya tidak jelas, sementara sebagian 

uang anggota tidak ada atau tidak bisa dipertanggungjawabkan 

karena digunakan pengurus sebelumnya,” tutur Enik.

Meskipun akhirnya seluruh anggota Koperasi Mawar 

sepakat tidak membawa kasus tersebut ke pihak berwenang, 

menurut Enik,sebagian besar anggota merasa sakit hati. 

Kemudian mereka memilih untuk keluar dari keanggotaan 

koperasi. Dari sebelumnya 500-an anggota, berkurang hingga 

separuhnya. Dari aset yang dikelola sebelumnya sebesar Rp 5 
miliar, menyusut hingga menjadi sekitar Rp 1,5 miliar.

Kasus termutakhir adalah Koperasi Simpan Pinjam 

Pandawa Mandiri Groupdi Depok, Jawa Barat. Tidak main-

main, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 1,5 triliun 
dengan jumlah korban mencapai 5.469 orang dari total nasabah 

yang mencapai 30.000. Mereka diiming-imingi dengan suku 

bunga 10 persen per bulan, jauh lebih tinggi dari suku bunga 

deposito yang hanya 5 persen, itu pun per tahun. 

Ketua Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi Tongam L 

Tobing mengatakan, kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa 

Mandiri Grup menyebabkan kerugian yang sangat besar. 

Dalam kasus tersebut, koperasi hanya menjadi kedok untuk 

pengumpulan dana masyarakat. 

“Koperasinya ada, tetapi tidak menjalankan prinsip 

koperasi seperti anggota untuk anggota. Lalu juga merekrut 

orang-orang di luar anggota koperasi. Koperasi ini ada yang 

tidak berizin, ada pula yang berizin,” kata Tongam.

Menurut Tongam, dari total kasus yang ditangani Satgas 

Waspada Investasi, kasus penipuan berkedok koperasi 

jumlahnya sekitar 12 persen.Meski pengawasan koperasi 
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menjadi wewenang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Kemenkop dan UKM), pihaknya akan terlibat jika 

ada laporan dari masyarakat. Untuk itu, masyarakat diharapkan 

langsung curiga jika ada tawaran untukberinvestasi dengan 

iming-iming bunga di luar kewajaran atau lebih tinggi dari 

bunga bank.

(

SUMBER: SATGAS WASPADA INVESTASI, PER AGUSTUS 2017)

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM 

Meliadi Sembiring mengakui, adanya koperasi bodong telah 

membentuk citra atau persepsi negatif terhadap koperasi. 

Oleh karena itu, kegiatan ‘bersih-bersih’ yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk menutup koperasi yang tidak aktif 

merupakan salah satu cara menekan penipuan.

“Secara eksternal, kami ikut dalam Tim Waspada Investasi. 

Secara internal, di Kemenkop dan UKM dibentuk Deputi 

Pengawasan. Deputi ini akan mengawasi, semisal ada gelagat yang 

kurang baik dapat langsung mengambil tindakan,” kata Meliadi.
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(Sumber: Satgas Waspada Investasi, per Agustus 2017)

‘REBRANDING’ KOPERASI

Menurut Meliadi, untuk menarik masyarakat untuk 

kembali berkoperasi, maka perlu upaya untuk mengubah citra 

negatif yang melekat pada koperasi. Meliadi menyebutnya 

sebagai ‘rebranding’ koperasi. Tujuannya agar anak muda 

atau generasi milenial memiliki pemahaman baru tentang 

koperasi, tidak hanya sebagai toko untuk membeli alat tulis di 

lingkungan sekolah.

Caranya, lanjut Meliadi, adalah dengan mengembangkan 

jenis usaha koperasi dari yang saat ini kebanyakan berjenis 

usaha simpan pinjam. Langkah lainnya adalah dengan 

memasukkan unsur teknologi di dalam pengelolaan koperasi, 

semisal melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Menurut 
Meliadi, secara umumsemua koperasi telah melakukan 

komputerisasi untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. 

Sementara itu, menurut Ketua Asosiasi Kader Sosio-

Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto, persepsi kebanyakan 

masyarakat tentang sebuah koperasi adalah berjenis simpan 

pinjam. Sementara, adanya penipuan berkedok koperasi oleh 

segelintir orang semakin menyudutkan koperasi sebagai 



344  |  LITERASI KEUANGAN

sarang atau tempat penipuan. Akibatnya, kamu muda pun 

semakin menjauhi koperasi. Koperasi dianggap usang dan 

tidak modern.

“Untuk rebranding, jika biasanya produk koperasi hanya 

simpan pinjam, maka ke depan harus masuk ke sektor riil,” 

ujar Suroto.

Hal itu, lanjut Suroto, harus dilakukan secara simultan. 

Pemerintah sebagai regulator membuka kesempatan seluas-

luasnya serta mempermudah masyarakat untuk membentuk 

koperasi. Kemudian, pemerintah mesti mendorong 

terbentuknya koperasi, semisal dalam program dana desa, 

badan usaha yang dibentuk di desa jangan perseroan terbatas, 

melainkan koperasi. Dengan demikian, yang nantinya akan 

menikmati manfaat tidak hanya segelintir elit desa, melainkan 

seluruh warga desa.

Menurut Suroto, praktik koperasi sudah jamak dijalankan 

di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat maupun 

Eropa Barat yang dipandang sebagai negara kapitalis. 

Di Amerika Serikat, salah satu perusahaan listrik, yakni 

National Rural Electric Cooperative Association merupakan 
sebuah koperasi. Demikian pula di Spanyol, Mondragon 

Cooperation yang termasuk perusahaan terbesar kesepuluh di 

Spanyol merupakan koperasi. Sebaliknya, di Indonesia yang 

mengatakan bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian, 

koperasinya masih terbelakang.

“Kita sangat tertinggal dalam wacana maupun tindakan. 

Kita lebih suka dengan jargon, bukan dalam tindakan,” ujar 

Suroto.

Pada akhirnya, sesuai prinsip koperasi, modal bukanlah 

yang utama karena hanya menjadi‘kendaraan’ saja. Dengan 

prinsip satu orang satu suara, yang utama dalam koperasi 

adalah orangnya.
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KOPERASI: DARI, OLEH,  
DAN UNTUK ANGGOTA

Ketika utangtidak menjadi beban, membangun keluargasejahtera 

bukanlah impian. Bermodal kepercayaan, pinjaman diberikan. 

Bahkan, makin banyak pinjaman, penghargaan jadi ganjaran. 

Karena itulah, mereka pun enggan berpaling dari credit union.

S
iang itu, ditemani sebuah televisi 14 inchi, Kusmiyah (59) 

sesekali melayani pembeli. Ada yang membeli tempe, 

sayur mayur, bumbu dapur, hingga es batu. “Kalau 

siang seperti ini sudah enggak terlalu ramai,” kata Kusmiyah.

Enam tahun lalu, Kusmiyah menggelar sayurannya 

di pinggir jalan di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan. 

Sebelum subuh, sayur mayur digelar. Menjelang siang, lapak 

ditutup dan pindah ke lokasi lain. Kini, dia bersama anak dan 

menantunya telah mampu menyewa rumah petak berukuran 

2,5 meter kali 5 meter.

Di bagian depan rumah yang berimpitan dengan gang 

selebar 2,2 meter, sebuah meja kayu menjadi displayaneka 

rupa sayur mayur, ikan asin, dan beragam bumbu dapur.Di 

bagian dalam, tersusun rak berisi minyak goreng, gula, dan 

bahan sembako lainnya. Tak lupa sebuah kulkas berisi aneka 

minuman dan televisi 14 inchi.

Kusmiyah menuturkan, perubahan mulai terasa ketika 

dia bergabung dengan Koperasi Credit Union Pelita Sejahtera 
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(Koperasi CUPS) tahun 2011. Kala itu, dengan sistem tanggung 

renteng, dirinya meminjam uang sebesar Rp 500.000. Uang itu 
digunakan untuk menambahmodal berjualan sayur. Setelah 

pinjaman dilunasi, dirinya kembali meminjam uang, kali ini 

untuk memperpanjang kontrakan.

Rafael (paling kiri), petugas Koperasi CU Pelita Sejahtera tengah melayani anggotanya, 

Septiana (paling kanan), yang hendak menabung. Dengan layanan pengambilan 

tabungan, anggota yang tidak sempat datang ke kantor koperasi tetap dapat 

menabung secara rutin.

Merasakan manfaatnya, dua tahun kemudian Kusmiyah 

memasukkan anaknya, Septiana (27) menjadi anggota Koperasi 

CUPS. Kemudian menyusul menantu dan keponakannya. 

Dengan menjadi anggota Koperasi CUPS, uang sewa untuk 

warung sekaligus rumah sejumlah Rp 22 juta per tahun 
dapat dilunasi. Rumah petaknya kini disekat menjadi dua 
bagian yakni,bagian atas sebagai tempat tidur, bagian bawah 

untuk berjualan.Dalam sehari, setidaknya warungnya dapat 

menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp 500.000.
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Menurut Septiana, dengan menjadi anggota Koperasi 

CUPS, uang simpanannya tidak akan habis untuk biaya 

administrasi seperti di bank. Sebaliknya, setiap tahun dia 

mendapat sisa hasil usaha. Bahkan, penghargaan dari Koperasi 

CUPS didapatkannya karena rajin menabung dan meminjam.

Kini, tabungan Septiana di Koperasi CUPS sudah mencapai 

Rp 30 juta. Dia tengah bersiap meminjam uang kembali sebesar 
Rp 100 juta. Uang itu akan digunakan untuk membeli rumah. 
“Menjadi anggota CU itu tidak hanya sekadar simpan pinjam, 

tetapi ada rasa kekeluargaannya. Kita bisa ketemu anggota 

lain, cerita-cerita,” ujar Septiana.

Hal senada diungkapkan Siti Tasriah (46). Ketika warung 

makannya di daerah Kebayoran Baru digusur sekitar tahun 

2010, Koperasi CUPS membantu mencarikan tempat sekaligus 

modal. Tentu saja dia harus menjadi anggota terlebih dahulu.

Berawal dari pinjaman Rp 500.000, Siti bersama suaminya, 
Sumarno (52), dapat terus berjalan. Dari beberapa kali 

meminjam dalam kisaran ratusan ribu rupiah, pada 2013, Siti 

memberanikan meminjam Rp 20 juta untuk membuat kos. Dari 
awalnya 2 pintu atau 2 kamar,kini Siti telah memiliki 5 kamar 

untuk disewakan per bulannya Rp 500.000. Dari sebelumnya 
mengontrak, kini Siti bersama Sumarno telah memiliki rumah 

di Depok.

Merasakan manfaatnya, Siti mengajak kenalan atau 

pedagang lain untuk menjadi anggota Koperasi CUPS. 

Menurut Siti, tidak kurang dari 50 orang diajaknya menjadi 

anggota. Bahkan, anaknya yang masih kecil pun juga menjadi 

anggota khusus untuk program menabung.

“Di sini enggak ada potongan bulanan. Pokoknya kita 

harus punya taktik biar tetap bisa nabung. Kalau pas enggak 

bisa nyicil pinjaman karena belum ada uang, tinggal bilang 
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ke petugas, biar dipotong dari tabungan. Yang penting 

ngomong,” ujar Siti.

Siti Tasriah (kanan)dan Sumarno (kiri), suaminya, adalah anggota Koperasi CU Pelita 

Sejahtera. Selain untuk modal usaha, pinjaman dari koperasi juga digunakan untuk 

membiayai pendidikan keempat anaknya hingga membeli rumah.

Menurut Ketua Koperasi CUPS Dewi Ambarwati, Koperasi 

CUPS sedari awal didirikan untuk masyarakat bawah. Oleh 

karena itu, baik simpanan maupun pinjaman didesain agar 

dapat terjangkau bagi mereka.

“Mengajak mereka pun awalnya tidak mudah. Mereka 

harus didatangi satu per satu ke tempat usahanya dan diajak 

jadi anggota. Sementara, selama ini mereka terbiasa meminjam 

dari rentenir yang caranya mudah,” kata Dewi.

Hal itu dibenarkan anggota Koperasi CUPS yang lain,Siti 

Laela (47). Secara berkala rentenir mendatangi tokonya dan 

menawarkan pinjaman. Jika meminjam Rp 1 juta, maka mereka 
akan terima di muka Rp 900.000. Dari Rp 100.000 lainnya, yang 
Rp 50.000 digunakan untuk biaya administrasi dan Rp 50.000 
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sisanya untuk jaminan. Total angsuran yang dibayar Rp 1,2 
juta. Dengan demikian, dari pinjaman Rp 1 juta, yang mereka 
kembalikan Rp 1,3 juta.

“Dulu suka minjam juga karena gampang. Tapi jadi 

anggota koperasi juga gampang, kan angsuran sama tabungan 

bisa diambil petugas koperasi. Kita jadi bisa ngurusin yang 

lain,” ujar Siti.

Setelah mendaftar menjadi anggota, mereka diwajibkan 

mengikuti pendidikan dasar koperasi yang diselenggarakan 

seharian penuh di kantor Koperasi CUPS. Pendidikan dasar 

tersebut menjadi syarat untuk meminjam uang. Prinsip yang 

diajarkan dalam pendidikan dasar itu adalah mengenai nilai 

solidaritas, swadaya, manajemen keuangan, inovasi, dan 

persatuan.

Suasana pendidikan dasar koperasi bagi anggota baru di Koperasi CUPS.

MELIHAT KEBUTUHAN ANGGOTA

Menurut Dewi, daftar keanggotaan Koperasi CUPS sudah 



350  |  LITERASI KEUANGAN

mencapai 2.000 orang. Namun, selama perjalanan sejak awal 

dirintis pada 2010, banyak anggota yang masuk dan keluar. 

Terlebih, kebanyakan anggota awalnya adalah pedagang kecil 

yang merantau ke Jakarta. Kini, anggota koperasi tersebut 548 

orang.

Jika awalnya kebanyakan pedagang kecil atau pekerja 

informal, kini sebagian anggota Koperasi CUPS berprofesi 

sebagai pekerja sektor formal. Karena mereka tidak setiap saat 

meminjam uang untuk modal usaha, maka dibuat produk 

pinjaman lain, seperti pembelian sepeda motor, barang 

elektronik, hingga ibadah haji. 

Selain itu, untuk mendorong kewirausahaan anggota, 

Koperasi CUPS juga mengadakanberbagai pelatihan, seperti 

pelatihan merajut, menjahit, hingga pelatihan mewarnai 

kain dengan teknik ‘shibori’. Selain itu, Koperasi CUPS juga 

memberikan pelatihan mengenai kopi hingga menjadi barista. 

Pelatihan tersebut khusus bagi anggota koperasi.

Frans Satriawan, konsultan kopi dari Javasoul Coffe yang 

memberikan materi pelatihan kopi dan barista di Koperasi 

CUPS, dengan mendapat pelatihan, beberapa orang kemudian 

tertarik untuk membuka kedai kopi. Kedai kopi tersebut 

dapat dibuat dengan modal Rp 5 juta. Dia berharap, anggota 
koperasi dapat berwirausaha dengan membuka kedai kopi. 

Apalagi, saat ini peluangnya masih sangat besar.

“Kalau di luar ikut pelatihan kopi dan barista seperti ini, 

biaya per orangnya jutaan. Tapi ini kan untuk pemberdayaan, 

biar anggota koperasi semakin mandiri,” ujar Frans yang juga 

anggota Koperasi CUPS.

Menurut Dewi, kunci pengelolaan koperasi yang selalu 

dibangun adalah transparansi. Kemudian komunikasi antara 

pengurus dengan manajemen koperasi dan anggota koperasi 
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juga dibangun dengan baik. Semakin banyak anggota yang 

merasakan manfaat berkoperasi, itulah tujuannya.

Memang, koperasi bukan sekadar kumpulan modal, 

namun gagasan. Gagasan untuk menuju kesejahteraan melalui 

pemberdayaan. Tiap anggota mesti saling tolong-menolong, 

sehingga mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dalam 

koperasilah prinsip demokrasi ekonomi terjadi, yakni dari, 

oleh, dan untuk anggota. 
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NUR AINI – Republika
Jurnalis ini lahir di Gunung Kidul, 26 Juli 1987. Saat ini bekerja sebagai Editor di Republika.
co.id. Tertarik mengikuti BJA karena ingin meningkatkan kemampuan dalam reportase, 
menulis, dan mengedit berita yang berkaitan dengan perbankan. 
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KEUANGAN BAWA 
PERUBAHAN

Karyawan konveksi HS Collection di Sireumkilang RT 4 RW 8, Tarikolot, Citereup, 

Kabupaten Bogor. Mereka adalah ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja di pabrik 

garmen.

“B
uk..buk..buk.” Seruas bambu ditabok Sri Riyanti 
Ningsih beberapa kali. Dengan sesekali 

mengguncang, ibu dua anak itu menarik keluar 

lembaran uang kertas dan koin dari dalam bambu. Bulan 

belum bisa dikatakan tua saat ia tak lagi punya dana. Kala itu 

2005, bambu dengan panjang tak lebih dari semeter menjadi 

celengan harapan bagi sebagian perempuan yang tinggal di 

Cisalak, Sukmajaya Depok, Jawa Barat.
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Menabung baginya bisa di mana saja. Tetapi, bank tidak 

menjadi pilihannya. Sepanjang 52 tahun hidupnya, bank 

tak pernah dikenal Bu Ning, sapa akrabnya dari tetangga. 

Celengan bambu menjadi satu-satunya wadah untuknya 

menabung hingga 12 tahun lalu saat ia kenal dengan tabungan 

warga.

Tabungan warga diperkenalkan pertama kali di Cisalak 

melalui arisan ibu-ibu rumah tangga satu rukun tetangga 

(RT). Arisan itu diikuti sekitar 70 orang yang berada di RT 3 
RW 4, Gang Masjid Al Islah, Cisalak. Tabungan ditarik dari 
peserta arisan untuk memenuhi kebutuhan menjelang bulan 

Ramadhan. 

Bu Ning ikut sejak awal tabungan warga dimulai. 

Perempuan yang memiliki toko kelontong di rumah itu rutin 

menyetor tabungan dengan nominal mulai dari Rp 10 ribu 
hingga paling banyak Rp 20 ribu. Tabungan dia setorkan 
kepada petugas yang ditunjuk pengurus RT untuk berkeliling 
dari rumah ke rumah dalam satu kompleks. Petugas 

menghampiri warga hampir setiap hari.

Selama tiga tahun berjalan, Bu Ning mendapatkan 

tabungannya kembali dalam bentuk barang pokok seperti 

minyak goreng, tepung terigu, dan daging sapi. Tabungan 

warga kemudian bisa ditarik tunai mulai 2009. Setelah bisa 

ditarik tunai, nenek empat cucu itu bisa memanfaatkan uang 

tabungannya dengan sistem pinjaman. 

Saat warga mendesak butuh uang, mereka bisa menarik 

tabungannya sewaktu-waktu. “Kalau mau ambil malu, jadi 

paling pinjam,” kata Bu Ning. Sebenarnya pinjaman itu berasal 

dari tabungan. Tetapi, Bu Ning akan kembali melunasi agar 

tabungannya bisa besar saat ditarik nanti.

Pinjaman warga tidak memiliki bunga. Warga bisa 
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mengembalikan pinjaman sewaktu-waktu. Tabungan akan 

dibagikan ke masing-masing penabung sepekan sebelum 

Ramadhan. Saat dibagikan, tabungan telah dipotong 5 persen. 
Dana dari potongan ini, setengahnya digunakan untuk 

membayar petugas keliling, sisanya masuk ke kas RT. 

Potongan itu tak dipermasalahkan Bu Ning. Dia mengaku 

bisa lebih rutin menabung lewat tabungan warga. Jika butuh 

uang mendadak, dia juga bisa langsung mengambil bagian 

tabungannya dengan sistem pinjaman. Hal itulah yang 

membuat perempuan asal Jakarta itu merasa tidak perlu 

memanfaatkan produk bank. “Buat apa ke bank, di RT saja 
ada,” kata dia.

Padahal, perbankan saat ini sudah memudahkan 

perempuan untuk mengakses produknya termasuk pinjaman. 

Salah satunya, BTPN Syariah yang memiliki program kredit 

super mikro yang menyasar ibu rumah tangga produktif 

atau wanita bekerja dari rumah. Sebagian besar nasabah 

pembiayaan ini semula merupakan mereka yang dinyatakan 

tidak layak mendapatkan pinjaman bank (unbankable). 

Menggarap segmen unbankable, BTPN Syariah menyusun 

model pembiayaan baru agar rasio pembiayaan bermasalah 

terjaga rendah. Lewat BTPN Syariah, nasabah super mikro 

mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan terlebih dahulu 

sebelum mendapatkan pinjaman. “Semua dibangun dari 

nol,” kata Direktur Kepatuhan BTPN, Anika Faisal. Setelah 

ibu rumah tangga produktif dinilai paham keuangan, BTPN 

Syariah akan menyalurkan pembiayaan awal maksimal Rp 2 
juta per nasabah.

Pembiayaan super mikro dari BTPN Syariah tidak 

menyaratkan jaminan berupa sertifikat aset nasabah. Direktur 
Utama BTPN Syariah Ratih Rachmawaty mengungkap 



356  |  LITERASI KEUANGAN

perseroan membangun model pendampingan untuk menjaga 

rasio pembiayaan bermasalah rendah. Pendampingan 

dilakukan dengan pemberdayaan melalui penyaluran modal 

usaha, pelatihan, sistem keanggotaan, dan pembinaan. Model 

itu membawa NPF BTPN Syariah berada di level 1,7 persen 

di kuartal II 2017, jauh dari batas maksimal aturan Bank 

Indonesia, 5 persen.

Model lain ditawarkan Bank Mandiri Syariah yang 

masuk ke segmen pasar ibu rumah tangga produktif lewat 

pembiayaan mikro. Manager Kantor Cabang Bank Mandiri 

Syariah Citereup, Bogor, Niken Larasati menyasar ibu rumah 

tangga produktif melalui pendekatan komunitas seperti 

kelompok pengajian dan arisan. “Rata-rata mereka belum 
kenal bank karena merasa tidak berani berinteraksi, dianggap 

sulit masuk ke perbankan, sehingga kami pendekatannya ke 

komunitas seperti pengajian,” ujarnya.

Dalam komunitas itu, Mandiri Syariah memberikan 

pelatihan menyusun laporan keuangan sederhana. “Analis 

akan membantu, menuangkan ke software analisis keuangan 

sederhanan, itu yang akan membantu mereka bankable, 

terbaca oleh bank,” kata Niken. Petugas bank membantu 

membuat laporan keuangan dari catatan bon pembelian dan 

pembayaran. 

Segmen ibu rumah tangga produktif Mandiri Syariah KC 

Citereup mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah di 

level nol persen. “Ibu rumah tangga ini segmen yang menarik, 

karena biasanya keuangan keluarga dipegang ibu rumah 

tangga,” kata Niken. Jika angsuran pembiayaan ibu rumah 

tangga tersendat, ada pasangan yang akan menopang. “Itu 

yang membuat kami aman menyalurkan pembiayaan ke ibu 

rumah tangga produktif,” ujarnya.
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Salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan 

pembiayaan Bank Mandiri Syariah adalah Sumairah, pemilik 

usaha konveksi di Sireumkilang RT 4 RW 8, Tarikolot, Citereup, 
Kabupaten Bogor. Dengan bekal pembiayaan Rp 100 juta dari 
Mandiri Syariah, ibu dua anak itu membuka konveksi HS 

Collection pada 2014. Sumairah merekrut enam tetangganya 

yang merupakan mantan buruh garmen. Lima karyawannya 

adalah ibu rumah tangga.

Usaha konveksi Sumairah memproduksi berbagai pakaian 

dengan mengolah limbah kain sisa pabrik garmen. Hasil 

produksinya dijual murah mulai Rp 5.000 untuk selembar 
pakaian dalam dan termahal hanya Rp 200 ribu untuk gamis 
panjang. Dari situ, Sumairah bisa menggaji karyawannya Rp 2 
juta per bulan.

Tak hanya karyawannya yang bisa merasakan manfaat 

ekonomi HS Collections. Pemasaran produk konveksi HS 

Collections turut melibatkan buruh pabrik garmen yang tinggal 

di sekitar kawasan Citereup, Kabupaten Bogor. Setidaknya 

sudah 20 buruh pabrik garmen yang ikut memasarkan produk 

konveksi Sumairah. Seiring membesarnya usaha, Sumairah 

bisa meraup omzet hingga Rp 30 juta per bulan. 

Sayangnya, manfaat pembiayaan bank yang dirasakan 

Sumairah belum dirasakan semua pengusaha perempuan. Ada 

berbagai alasan yang membuat pengusaha perempuan enggan 

menggunakan kredit bank. Data Bank Dunia mengungkap 40 

persen pengusaha perempuan beralasan tidak mengambil 

kredit karena terlalu mahal dan prosedur yang rumit. Mereka 

juga beralasan tidak butuh layanan bank (38 persen), tidak 

memiliki agunan (24 persen), dan bisnis terlalu kecil (21 

persen).

Sedangkan, penelitian kuantitatif lembaga riset Synovate 
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pada 2008 yang menanyai 206 pedagang di pasar Yogyakarta 

dan Medan, mengungkap proses yang rumit paling sering (34 

persen) jadi alasan mereka enggan meminjam ke bank. Alasan 

lain yang diungkap dalam penelitian itu yakni tidak punya 

uang (28 persen), tidak butuh (20 persen), lokasi terlalu jauh 

(10 persen), malu masuk bank (4 persen), dan tidak dilayani 

dengan baik (4 persen). Bahkan, 71 persen dari pedagang 

tersebut mengaku belum pernah meminjam dari bank.

Selain sulitnya akses kredit tersebut, menurut Pendiri 

Lembaga Penelitian Ekonomi Core Indonesia, Hendri Saparini, 

pengusaha perempuan ogah memanfaatkan kredit bank karena 

literasi keuangan yang rendah. Dia melihat referensi data Bank 

Dunia, pemahaman atau tingkat literasi keuangan perempuan 

Indonesia berusia lebih dari 15 tahun pada 2014 hanya 37,2 

persen, yang sebenarnya sudah membaik dari 2011 sebesar 

19,2 persen. Sementara, data terbaru Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yang melakukan survei pada 2016 menunjukkan angka 

yang lebih rendah. Perempuan yang memahami keuangan 

hanya 25 persen, lebih rendah dibanding laki-laki 33 persen.

Jika literasi keuangannya tinggi, Hendri percaya 

perempuan pengusaha terutama sektor UMKM bisa 

menggerakkan ekonomi nasional. “Ekonomi Indonesia 

berbasis UMKM. Kalau kita gerakkan sangat potensial,” kata 

dia dalam sebuah diskusi di Bandung, pertengahan Oktober. 

Hal itu mengingat pekerja perempuan lebih banyak 

di sektor jasa yang masuk kategori UMKM. Data dari BPS 

pada Februari 2017 menunjukkan tenaga perempuan lebih 

banyak dibandingkan dengan laki-laki di jenis usaha tenaga 

profesional, usaha penjualan, dan usaha jasa. Sementara, 

penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan pada 2017 

sebagian besar berada di sektor jasa (48 persen), dibanding 

pertanian (32 persen) dan manufaktur 20 persen.
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Usaha untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan 

layanan lembaga jasa keuangan (inklusi) termasuk perempuan, 

sebenarnya telah menjadi program nasional. Lewat Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan pada 

2016, pemerintah merancang cara komprehensif untuk 

meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia. Strategi 

yang disusun melibatkan antarkementerian dan lembaga itu, 

salah satu pilarnya adalah literasi keuangan. “Muara dari 

edukasi adalah inklusi,” kata Direktur Literasi dan Edukasi 

Keuangan OJK Horas Tarihoran.

Literasi yang mewujudkan inklusi keuangan akan 

mendorong kondisi ideal yakni jumlah orang yang 

memanfaatkan produk lembaga keuangan sama dengan 

jumlah orang paham keuangan. Tetapi, kondisi di Indonesia 

berbeda. Tingkat literasi rendah tidak sebanding dengan 

tingginya tingkat inklusi. Inilah yang menjadi sumber 

kerawanan masalah keuangan seperti penipuan investasi 

bodong. 

Dengan program SNKI, OJK melakukan edukasi keuangan 

di semua level usia dan pendidikan. Pendekatan lewat jenjang 

pendidikan formal melalui pelatihan guru dan dosen agar 

dapat mengedukasi anak didiknya. OJK menerbitkan buku 

referensi untuk edukasi keuangan itu. 

Program edukasi keuangan juga dilakukan dengan 

pendekatan komunitas. Materi edukasi keuangan akan 

disesuaikan dengan kebutuhan setiap komunitas. Untuk 

komunitas perempuan biasanya diberikan materi edukasi 

perencanaan dan pengelolaan keuangan. “Percuma juga kita 

minta mereka investasi atau nabung, kalau uang tidak punya 

kan. Nah, bagaimana cara mereka punya uang, mereka harus 

kelola keuangannya,” kata Horas. Komunitas yang telah 

dijangkau OJK bervariasi dari pengusaha UMKM, kelompok 
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PKK, Darma Wanita, hingga komunitas pemakai hijab atau 

hijaber.

Horas menyebut lebih dari 50 persen program edukasi 

keuangan menyasar ke perempuan. Sasaran ini dipilih karena 

strategis untuk pendidikan keuangan. “Perempuan adalah 

menteri keuangan,” kata Horas. Peran perempuan di Indonesia 

yang masih lebih banyak mengelola keuangan diharapkan 

bisa berdampak pada anggota keluarga lainnya. 

Program edukasi itu ditargetkan bisa meningkatkan tingkat 

literasi keuangan hingga 35 persen pada 2019 mendatang. 

Target itu akan dicapai lewat berbagai strategi edukasi baik 

pendidikan konvensional hingga penggunaan teknologi 

seperti program laku pandai dan kampanye media sosial. 

Hanya saja, Horas mengatakan ada tantangan keterbatasan 

jangkauan OJK dan kemauan masyarakat untuk mengakses 

informasi. 

Tingkat literasi terus didongkrak agar tidak hanya bisa 

meningkatkan inklusi keuangan. Di level mikro, pemahaman 

keuangan yang bermuara pada inklusi bisa mendorong 

perubahan sosial seperti yang dilakukan Sumairah dengan 

berbagi kesejahteraan bersama buruh garmen. Dampak 

yang jauh lebih besar kemudian bisa diharapkan di tingkat 

makro. Seperti kata Horas, “negara yang tinggi tingkat literasi 

keuangannya, tingkat kesejahteraannya juga tinggi.”

Liputan ini disajikan dalam bentuk video di: 

http://video.republika.co.id/berita/video/ficer/17/11/02/oyscak216-
perempuan-paham-keuangan-bawa-perubahan
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GEMAR MENABUNG ALA 
EMAK CISALAK

Dessy Raudhatul Jannah (kanan) dan Nunung Nurhaeti (tengah) tengah 

mengumpulkan tabungan warga di Gang Masjid Al Islah, Cisalak, Depok, Jawa Barat. 

Tabungan akan kembali diberikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan saat 

Ramadhan.

H
ari telah sore saat Dessy Raudhatul Jannah dan 
Nunung Nurhaeti berjalan kaki menyusuri jalan 

setapak di kompleks perumahan Gang Masjid Al 

Islah, Cisalak, Depok, Jawa Barat. Dessy menenteng sebuah 

buku ukuran besar. Nunung membawa tas merah muda. 

Setelah lima langkah, keduanya berhenti di depan sebuah 

rumah.

“Uwak, nabung nggak?” kata Dessy. 
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Pemilik rumah menyahut. Dari balik pintu, seorang 

perempuan berusia 50an tahun menampakkan diri. Ia 

mengulurkan uang Rp 50 ribu dan sebuah buku mungil. 

Dessy mencatat di buku. Nunung menerima uang. Selesai 

mencatat, buku kecil dikembalikan ke pemilik rumah. Dessy 

dan Nunung kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah 

warga lainnya untuk mengumpulkan tabungan warga.

Sore itu, keduanya menghampiri 70 rumah. Hampir 1,5 

jam lamanya. Ada 87 warga yang menabung. Sebagian besar 

dari mereka adalah ibu rumah tangga. Sebagian lagi adalah 

anggota keluarga mulai dari anak-anak, remaja, hingga lansia. 

Hampir setiap hari Dessy dan Nunung mengumpulkan 

tabungan warga. Keduanya hanya libur setiap Ahad. Tapi, jika 

sore hari itu hujan, mereka juga enggan.

Mengumpulkan tabungan warga sudah dilakukan Dessy 

dan Nunung selama lima tahun. Meskipun, program tabungan 

warga itu sebenarnya telah berlangsung sejak 2002. Hanya 

saja, model tabungan dan petugasnya tak sama.

Tabungan warga bermula dari inisiatif kelompok arisan 

ibu-ibu rumah tangga di RT 3 yang beranggotakan sekitar 70 
orang. Mereka mengumpulkan tabungan agar memiliki dana 

untuk merayakan bulan Ramadhan. Tabungan akan dibagikan 
ke masing-masing penabung sepekan sebelum bulan puasa.

Di awal tabungan warga berjalan, mereka mendapatkan 

kembali barang. Tabungan masing-masing warga dibelikan 

paket barang oleh pengurus arisan. Isi paket bervariasi dari 

minyak goreng, tepung terigu, hingga daging sapi. “Paket 

barang itu cuma bertahan tiga tahun,” kata Nunung. Paket 

barang diganti karena harganya tak tetap. Tabungan kemudian 

kembali ke warga dalam uang tunai.

Setiap nasabah menabung bervariasi. Ada yang menabung 
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seribu, ada yang Rp 500 ribu. Dalam sehari, Dessy dan Nunung 
bisa mengumpulkan tabungan warga Rp 300 ribu hingga Rp 
1 juta. Dalam cacatan buku besar, jumlah tabungan warga 

selama September 2017 terkumpul lebih dari Rp 11 juta. Bulan 
lainnya terkumpul lebih besar, Agustus lalu, tabungan warga 

sampai tembus Rp 20 juta. Tahun lalu, Rp 130 juta terkumpul 
dari tabungan warga.

Setelah tabungan warga terkumpul, Dessy dan Nunung 

menyerahkannya ke pengurus RT. “Kami kumpulkan 
tabungan dari warga selama tiga hari, lalu setor ke bu RT,” 
kata Nunung. Pengurus RT itu kemudian akan menyetorkan 
tabungan warga ke bank.

Selama bertugas menjadi pengumpul tabungan 

warga, Dessy dan Nunung mendapatkan upah. Mereka 

mendapatkannya setahun sekali. Upah keduanya berasal dari 

potongan tabungan warga. Setiap tabungan akan dipotong 

sebesar lima persen di akhir periode. Hasil dari potongan 

itu dibagi 2,5 persen untuk petugas yang mengumpulkan 

tabungan. Sisanya, masuk ke kas RT.

Tahun lalu, Dessy dan Nunung menerima Rp 2,5 juta 
dibagi dua. Dessy mengaku semakin besar tabungan warga, 

maka akan semakin besar pula upah yang diterima. Tetapi, 

upah bukan satu-satunya faktor yang membuatnya mau 

mengumpulkan tabungan warga. “Kalau cuma upah, awal-

awal juga malas, tetapi warga ini kan nungguin. Mereka nanya 

kemana kalau nggak keliling. Harapan warga ini kan semakin 

sering mereka menabung, mereka akan menerima banyak 

juga nanti,” ungkapnya. 

Adanya potongan pada tabungan itu diakui Etty Yuniarti, 

istri pengurus RT setempat, sudah melalui musyawarah 
warga. Saat awal tabungan warga diusulkan, pengurus RT 
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mengumumkan adanya potongan lima persen. “Ini sudah 

persetujuan warga,” ujarnya. 

Dalam musyawarah itu disepakati selain untuk upah 

petugas, uang dari potongan tabungan untuk santunan mulai 

anak yatim, janda, hingga infaq masjid. Sebagian dari potongan 

tabungan juga digunakan untuk barang inventaris RT seperti 
piring dan gelas serta sembako untuk kegiatan warga. Bunga 

yang didapatkan dari tabungan bank juga dimasukkan dalam 

kas.

Transparansi keuangan tabungan warga ini mengandalkan 

pencatatan di dua buku. Satu buku dipegang pemilik tabungan. 

Satu lainnya dipegang petugas. “Setiap hari kedua buku ini 

dicocokkan dan dicatat. Uang fisiknya juga jumlahnya harus 
sama, beda Rp  1.000 harus cari, karena namanya duit ini 
sensitif, “ kata Etty. 

Tabungan warga akan disetorkan ke bank saat sudah 

mencapai lebih dari Rp 5 juta. Etty yang menjadi pengurus 
arisan RT bisa menyetorkan tabungan warga ke bank setelah 
lima hari. Jika nilainya kecil, Etty memilih menunggu hingga 

paling lama 10 hari untuk ke bank.

Etty menabungkan tabungan warga ke bank BJB cabang 

Cisalak yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah. “Ini 

rekening khusus yang memang dibuat hanya untuk tabungan 

warga,” kata dia. Tetapi, rekening tersebut bukan atas 

namanya, melainkan milik suaminya yang juga Ketua RT, 
Enang Supena.

Trauma pernah menjadi korban penipuan modus transfer 

lewat ATM menjadi alasan Etty enggan membuka rekening 

bank atas namanya sendiri. Kala itu, 2012, Etty mendapat 

sebuah panggilan telepon dari seseorang yang mengaku 

petugas PT Telkom ingin memberikan hadiah. 
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Etty menyadari adanya modus penipuan melalui telepon. 

Tetapi, Etty yang merupakan pelanggan Telkom itu percaya 

saja saat penipu menyakinkannya untuk pergi ke ATM 

terdekat. Penipu ternyata memandunya untuk mentransfer 

sejumlah uang. Uang Rp 20 juta di rekeningnya amblas. “Saya 
selalu ingetin warga hati-hati, banyak modus penipuan, tapi 

saya yang kena. Sejak itu, saya nggak berani lagi pakai ATM,” 

ujar Etty.

Keengganan menggunakan produk bank juga dirasakan 

Dessy. Perempuan yang berprofesi sebagai guru PAUD  itu 

sudah menutup rekening bank karena kerepotan saat lupa 

PIN kartu debit saat ke mesin ATM. “Saya kapok ke bank gara-

gara ganti PIN terus. Kalau pakai kartu kredit juga takut khilaf 

(belanja),” ujarnya. 

Dessy lebih memilih tabungan warga untuk menggantikan 

produk bank. Dia yang juga menjadi nasabah tabungan ini 

merasakan kemudahan dari mekanisme menabung hingga 

pinjaman. “Nabung di sini bisa kecil, taruhlah Rp 5.000 bisa. 
Kalau di bank, minimal Rp 100 ribu, antrenya dua jam,” 
ujarnya. 

Selain itu, dia mengaku bisa menarik tabungannya itu 

sewaktu-waktu yang diibaratkannya seperti pinjaman atau 

kredit. Uang yang ditabung tersebut ditarik selama waktu 

tertentu, yang kemudian dikembalikan lagi. Meski tabungan 

sendiri, Dessy mau mengembalikan lagi ke jumlah semula 

agar di akhir periode uang tabungannya bisa lebih besar. 

Selama ini, pembayaran gajinya dan suami pun dibayar 

tunai. Sehingga, Dessy mengaku belum membutuhkan produk 

perbankan. Jika membutuhkan transfer pembayaran lewat 

rekening bank, dia lebih memilih untuk menitip transaksi 

kepada rekannya.
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Kantor bank di sekitar kompleks perumahan Cisalak 

sebenarnya tak cukup jauh untuk dijangkau. Dalam radius 

sekitar 1 km, warga bisa menemukan kantor cabang maupun 

kantor kas berbagai bank yakni Bank Mandiri, Bank Syariah 

Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, BRI, dan BTN.  Akan 
tetapi, sebagian warga kompleks lebih memilih menabung di 

tabungan warga. 

“Nggak perlu repot kayak bank, petugas keliling nyamperin 

dan bebas nabung berapa saja, meski ya mentok layanan 

tabungan saja,” kata Ridho Nur Fajar.

Jika dibandingkan tabungan warga, ia mengakui bank 

memiliki lebih banyak manfaat dan layanan. Akan tetapi, 

pemuda 26 tahun ini tetap memilih menabung lewat tabungan 

warga. Alasannya, tabungan warga lebih simpel dan petugas 

keliling memudahkan untuk menabung uang kecil..

Lulusan Universitas Al Azhar itu juga mengatakan jarang 

menggunakan layanan perbankan meski memiliki rekening 

di salah satu bank BUMN. “Paling layanan bank itu buat 

pembayaran gaji sama transfer pembayaran belanja online,” 

ujar pria yang menjadi pekerja lepas untuk perusahaan 

percetakan itu. Sementara, kegiatannya menabung tetap 

mengandalkan tabungan warga.

Ridho mengakui tabungan itu membantunya dan warga 
di kompleks perumahan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi, 

kebutuhan yang terpenuhi hanya sebatas barang konsumsi. 

Jika ada bank, dia membayangkan ibu rumah tangga bisa 

mengembangkan usaha mikro. “Tapi tetap tergantung 

nasabahnya, apa mau pakai bank,” ujarnya.

Model pengumpulan tabungan warga seperti yang 

dilakukan ibu-ibu rumah tangga di kompleks perumahan 

Cisalak Depok tersebut memiliki kemiripan dengan budaya 
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jimpitan yang dikenal populer di wilayah Jawa Tengah dan 

DIY Yogyakarta. Jimpitan merupakan model penggalangan 

dana masyarakat yang digunakan untuk kepentingan 

sosial. Jimpitan berasal dari bahasa Jawa Jimpit, yang berarti 

mengambil dengan ujung jari.

Dalam penelitian yang dilakukan Peneliti Pusat Studi 

Pancasila UGM, Surono pada 2012 di Bragasan, Sleman, 

Yogyakarta, praktik jimpitan dilakukan dengan berbagai cara 

seperti memasang wadah kecil di depan rumah yang diisi 

dengan uang agar diambil petugas setiap malam. Petugas yang 

berkeliling dari rumah ke rumah dalam satu RT adalah warga 
yang mendapat giliran ronda setiap malam. Dana jimpitan 

yang terkumpul kemudian diserahkan ke bendahara RT. 
“Semacam tabungan komunal,” kata Surono. Dana ini akan 

digunakan untuk berbagai kegiatan warga dari membangun 

jalan hingga perayaan hari besar.

Praktik jimpitan umumnya mengumpulkan uang, tetapi 

Surono mengungkap masyarakat sempat memakai beras. 

Seiring waktu, pengumpulan beras dinilai kurang efektif 

sehingga diganti dengan uang. Besaran uang dalam jimpitan 

ini sesuai kerelaan masing-masing warga. 

Di wilayah yang diteliti Surono, model jimpitan 

berdasarkan kerelaan warga yang menyediakan uang untuk 

kepentingan komunitas. Akan tetapi, model jimpitan di 

wilayah lain bervariasi. Model lainnya yakni dana sosial yang 

besaran iurannya ditentukan. Selain itu, model arisan yang 

memotong sebagian perolehan peserta arisan untuk dana 

sosial. Ada juga model dana kematian untuk membiayai 

kebutuhan biaya pemakaman warga yang meninggal. Model-

model itu bermuara pada keberadaan dana masyarakat yang 

bisa digunakan untuk kepentingan sosial. 
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Praktik model-model tersebut sebagian berbeda dengan 

jimpitan. Surono mengidentifikasi jimpitan memiliki kekhasan 
yakni dilakukan setiap malam pada saat ronda atau kegiatan 

jaga kampung. “Jimpitan ini pekerjaan sosial yang cukup 

berat, dia harus ronda,” kata dia. Kekhasan ini masih terus 

dipraktikkan di sebagian wilayah Jawa, meski secara konsep 

juga dikenal di Lampung. 

Jimpitan menurut Surono bermanfaat bagi masyarakat 

hingga termasuk pemerataan kesejahteraan. Dana jimpitan 

sering dipakai lebih dari sekadar untuk kegiatan warga tetapi 

hingga beasiswa keluarga miskin dan ongkos kesehatan. 

“Kalau mengandalkan bantuan negara, agak berat,” kata dia.

Dengan semangat dana sosial ini, Surono sempat 

merekomendasikan model jimpitan sebagai sarana 

membangun integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Jimpitan 

dinilainya memiliki tiga nilai utama, yakni kebersamaan, 

sukarela, dan bergilir. Model ini bisa meminimalisasi utang 

dari lembaga donor. Dengan kemiripan sosio-kultural, 

jimpitan bisa dipraktikkan di ASEAN untuk menciptakan 

integrasi ekonomi yang mengatasi ketimpangan kesejahteraan 

antarnegara anggota. Salah satu model jimpitan itu bisa saja 

mencontoh tabungan warga. 

Karya telah terbit di Harian Republika, 20 November 2017
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BANK DAN IBU RUMAH 
TANGGA BERBAGI 
SEJAHTERA

Direktur Utama BTPN Syariah Ratih Rachmawaty

“Satu upaya untuk mensejahterakan perekonomian di Indonesia 

adalah jika para perempuan yang punya andil besar dalam 

perekonomian ikut berdaya.” 

P
ernyataan itu berasal dari Direktur Utama BTPN 

Syariah Ratih Rachmawaty. Ia mengungkap alasan 
BTPN Syariah menyasar perempuan terutama ibu 

rumah tangga produktif sebagai nasabah pembiayaan.
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Tidak banyak bank yang secara khusus menyasar 

pembiayaan ibu rumah tangga. BTPN Syariah memilih ibu 

rumah tangga setelah melalui studi yang menunjukkan 

perempuan Indonesia memegang peran penting dalam 

perekonomian keluarga. Dominasi perempuan dalam 

pengelolaan keuangan keluarga ini dianggap strategis bagi 

kelancaran angsuran pembiayaan.

Dari sisi bisnis, potensi ibu rumah tangga produktif ini 

juga menjanjikan. Selain potensi pembiayaan besar, Direktur 

Kepatuhan BTPN, Anika Faisal mengungkap belum banyak 

bank yang menggarap segmen pasar itu. “Kita masuk karena 

opportunity-nya bagus,” kata dia.

Segmen prasejahtera produktif yang disasar BTPN Syariah 

ini adalah perempuan ibu rumah yang sebagian besar bekerja 

di rumah dengan usaha skala super mikro. Usaha rumah 

tangga ini tak sama, ada yang menjual telur asin, kain batik, 

hingga keset dari kain perca. Skala usaha ibu rumah tangga 

ini yang kerap dicap tak layak pembiayaan bank (unbankable) 

karena tak memiliki dokumentasi legal, laporan keuangan, 

hingga jaminan. 

Dengan bingkai usaha ibu rumah tangga tak layak 

pembiayaan bank, BTPN Syariah justru menawarkan 

paradigma lain. Alih-alih membuat bisnis mikro menjadi layak 

pembiayaan (bankable) terlebih dahulu, BTPN Syariah memilih 

untuk merancang layanan ramah terhadap nasabah mikro. 

Setiap nasabah super mikro bisa mendapatkan pembiayaan 

perdana Rp 2 juta per orang tanpa jaminan aset.

“Jaminannya hanya muka,” kata Ratih. Selama nasabah 
bertemu dengan petugas bank, BTPN Syariah menyalurkan 

pembiayaan. Pertemuan itu dijadwalkan setiap dua pekan 

untuk memantau usaha nasabah. Ratih menyadari melayani 
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masyarakat unbankable tidak perlu menanyakan jaminan 

berupa STNK kendaraan atau sertifikat rumah. “Bagi kami 
selama (nasabah) mau usaha, mari dilayani,” ujarnya.

Ketiadaan jaminan itu menuntut BTPN Syariah tidak 

sekadar menyalurkan pembiayaan. “Kami tetap memegang 

prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan,” kata 

Ratih. Prinsip itu dilakukan dengan pendampingan nasabah 
perempuan prasejahtera produktif. Program pendampingan 

dilakukan dengan pemberdayaan lewat penyaluran modal 

usaha, pelatihan, sistem keanggotaan, dan pembinaan. 

Jika setelah satu tahun lancar bayar, nasabah super 

mikro bisa mendapatkan tambahan pembiayaan. Nasabah 

bisa mendapatkan pembiayaan hingga maksimum Rp 4 juta 
di tahun berikutnya. Di tahun ketiga, nasabah juga berhak 

mendapatkan pembiayaan rumah.

Selama mendapatkan pembiayaan itu, ibu rumah tangga 

akan mendapat pelatihan. Materi pelatihannya terkait 

kewirausahaan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. 

Mereka disatukan dalam sistem keanggotaan yang bertemu 

setiap dua pekan. Nasabah didampingi petugas BTPN Syariah 

yang dilatih khusus.

BTPN Syariah merekrut hingga 12 ribu karyawan lulusan 

SMA di seluruh Indonesia untuk mendampingi nasabah super 

mikro ini. Dengan sebutan Melati Putih Bangsa, karyawan 

ini mendatangi nasabah setiap dua pekan. “Mereka tidak 

diperkenankan terlambat hadir dalam pertemuan rutin sentra 

dan tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk 

apapun,” kata Ratih. Karyawan ini juga bertugas memberi 
edukasi nasabah mengenai pengelolaan keuangan keluarga 

dan keuangan usaha secara sederhana. 

Strategi pemberdayaan perempuan pra-sejahtera mikro 
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terbukti mampu membawa rasio pembiayaan bermasalah atau 

NPF BTPN Syariah di level rendah yakni sekitar 1,7 persen 

di kuartal II 2017. Dengan rasio NPF ini, BTPN Syariah telah 

menyalurkan pembiayaan hingga Rp 5,77 triliun di periode 
yang sama dan menjangkau hingga 2,77 juta nasabah. Hasil ini 

turut mendorong aset BTPN Syariah di kuartal II 2017 hingga 

Rp 8 triliun dengan rasio kecukupan modal 24,8 persen. 

Tak hanya bagi bank, manfaat juga dirasakan ibu rumah 

tangga yang menggunakan jasa pembiayaan BTPN Syariah. 

Nasabah Binaan BTPN Syariah di Kecamatan Plered Cirebon, 

Sri Agustin mengaku lebih percaya diri dalam mengembangkan 

usaha. “Dulunya buruh orderan, sekarang pede (percaya 

diri),” ujarnya. Dia kini merupakan ketua kelompok pengrajin 

batik Cahaya Murni Cirebon. 

Dari catatan BTPN Syariah, nasabah yang ikut program 

pemberdayaan selama lebih dari tiga tahun juga mengalami 

perubahan dalam taraf hidup. Jumlah anak bersekolah naik 

dari 86 persen menjadi 90 persen. “Banyak juga nasabah kami 

yang telah mengganti kayu dan minyak tanah sebagai bahan 

bakar memasak menjadi gas,” kata Ratih. Penggunaan minyak 
tanah oleh nasabah BTPN Syariah itu tercatat turun dari 12 

persen menjadi 8 persen. “Ini menandakan program kami 

memiliki dampak sosial yang nyata,” kata dia.

Pembiayaan lewat usaha mikro juga menjadi cara Bank 

Mandiri Syariah untuk menjangkau pasar perempuan ibu 

rumah tangga. Strategi ini dijalankan Kantor Cabang Bank 

Mandiri Syariah wilayah Citeureup Kabupaten Bogor. Hingga 

September 2017, Kantor Cabang Citeureup menyalurkan 

pembiayaan ke 271 nasabah dengan outstanding Rp 10,9 miliar. 
Pelaku usaha mikro ini sebagian besar bergerak dalam bisnis 

kerajinan kaleng, limbah besi, dan konveksi. 
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Pelaku usaha mikro mencakup 45 persen dari total 

pembiayaan yang disalurkan BSM KC Citeureup. Manager 

Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah Citereup, Bogor, 

Niken Larasati mengungkap ibu rumah tangga mencapai 45 

persen dari keseluruhan nasabah pembiayaan mikro tersebut. 

Sebanyak 40 persennya merupakan ibu rumah tangga 

produktif. 

Dengan menyasar sektor mikro, NPF Kantor Cabang BSM 

tersebut tidak lebih dari 1 persen. Level rasio pembiayaan 

bermasalah ini didapatkan BSM tidak hanya dengan 

sekadar kunjungan rutin untuk mengecek kelancaran 

angsuran nasabah. “Setiap petugas dibekali materi untuk 

pendampingan nasabah mulai dari marketing dan keuangan, 

kiat sukses meningkatkan usaha,” ujar Niken. Petugas juga 

memperkenalkan metode pemasaran dengan membangun 

jejaring antarnasabah.

Tidak hanya di Bogor, penyaluran pembiayaan sektor 

mikro telah menjangkau 74 ribu nasabah BSM di seluruh 

Indonesia pada Agustus 2017. Pembiayaan segmen mikro 

yang disalurkan mencapai Rp 4,22 triliun. Jumlah itu masuk 
dalam portofolio pembiayaan UMKM hingga Agustus 2017 

yang mencapai 25,09 persen atau sekitar Rp 14,5 triliun dari 
total pembiayaan Rp 57,86 triliun. 

Pembiayaan UMKM dari Bank Mandiri Syariah diberikan 

dengan jangka waktu maksimal empat tahun. Sekretaris 

Perusahaan Bank Mandiri Syariah Dharmawan P Hadad 

mengungkap biasanya pembiayaan itu digunakan untuk 

modal kerja dan investasi. Beberapa bidang usaha unggulan 

UMKM yang dibiayai di antaranya usaha bengkel, pedagang 

pasar, toko kelontong, perdagangan sembako dan rumah 

makan, serta kesehatan/paramedis. “Perseroan mendukung 

bidang usaha lain di luar bidang unggulan asal usahanya 
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memenuhi ketentuan,” ujarnya.

Konsep yang berbeda dijalankan Bank Permata untuk 

menjangkau nasabah perempuan. Bank Permata secara khusus 

merancang program literasi keuangan perempuan lewat 

Financial Chic-Chat and Workshop sepanjang 2017. Program 

ini mengundang pembicara perempuan yang berkarya dan 

berdampak sosial bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman 

dan pemahaman mengenai keuangan. Selain pembicara dari 

luar, Head Corporate Affairs Bank Permata, Richele Maramis 
mengatakan Bank Permata menghadirkan narasumber internal 

perseroan untuk memberi gambaran dan solusi keuangan 

kepada perempuan. Program itu menggandeng Bintaro Jaya 

X-Change dan Universitas Pembangunan Jaya yang memiliki 

basis komunitas perempuan.

Pemilihan perempuan sebagai sasaran program itu 

berbasis rendahnya tingkat literasi perempuan. “Padahal, 51 

persen pengelolaan keuangan keluarga Indonesia dikelola 

oleh perempuan,” kata Richele. Sehingga, peran perempuan 
dinilai penting dalam memahami keuangan keluarga. 

Program literasi keuangan perempuan itu, merupakan 

percontohan (pilot project) yang dijalankan Bank Permata 

mulai 2017. Targetnya, informasi dan solusi yang diberikan 

dalam program tersebut dapat digunakan perempuan untuk 

mengoptimalkan produk dan layanan Bank Permata. 

Selain program percontohan itu, Bank Permata sebenarnya 

telah memiliki sejumlah program lain untuk literasi keuangan. 

Namun, program itu tidak secara khusus menyasar 

perempuan. Program itu dilakukan melalui tanggungjawab 

sosial perusahaan (CSR) yang menjangkau komunitas 
pendidikan dari TK, SD, SMP, SMK, guru, hingga komunitas 

disabilitas. 
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Berbagai program itu diharapkan Richele bisa membuat 
Bank Permata menjadi salah satu bank yang turut memberikan 

pencerahan bagi perempuan agar tingkat literasinya lebih baik. 

Kontribusi perbankan dalam literasi keuangan diamanatkan 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76 

Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi. 

Edukasi keuangan bagi nasabah memang menuntut 

keseriusan perbankan. Kewajiban semua lembaga keuangan 

untuk melakukan edukasi yang semula hanya diatur dalam 

salah satu pasal di peraturan OJK mengenai perlindungan 

konsumen, kemudian dinaikkan menjadi aturan khusus. 

“Kami naikkan derajatnya jadi POJK 76 Tahun 2017 mengenai 

edukasi keuangan, supaya lebih serius, agar industri keuangan 

lakukan edukasi, bukan jualan,” kata Direktur Literasi dan 

Edukasi Keuangan OJK Horas Tarihoran.
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SUMAIRAH, BANGUN USAHA 
SEJAHTERAKAN TETANGGA

Pemilik Konveksi HS Collections, Sumairah menata pakaian dagangannya di 

Sireumkilang RT 4 Rw 8, Tarikolot, Citereup, Kabupaten Bogor. Ia memanfaatkan 

pembiayaan perbankan untuk modal usaha dan mampu melibatkan puluhan karyawan 

pabrik garmen.

D
ua puluh menit sebelum pukul 08.00 pagi, Siti 

Khadijah berangkat kerja. Dia berjalan kaki menuju 

tempat kerjanya di Sireumkilang RT 4 Rw 8, Tarikolot, 
Citereup, Kabupaten Bogor. Dia menyusuri jalan setapak 

sebelum berbelok ke sebuah bangunan mirip garasi dengan 

patung manekin berpakaian warna-warni berjajar tak teratur. 

Berbagai pakaian tergantung di rak hingga sisi tembok dalam 

bangunan. Di atas bangunan itu tertulis Toko HS Collections.



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  377

NUR AINI

Siti hanya perlu melangkah 10 meter dari Toko HS 

Collection untuk sampai di tempat kerja. Tempat kerjanya 

berada di teras sebuah rumah bercat kuning dan hijau. Dia 

segera duduk di belakang sebuah meja mesin jahit yang 

berjejer sesak bersama kotak-kota berisi kain dan gulungan 

benang. Ia bersama lima orang lainnya di teras itu.

Pekerjaan di konveksi Siti dapatkan setelah sempat 

menganggur saat kehamilan anak pertamanya. Sebelumnya, 

ia bekerja di sebuah pabrik garmen di Tarikolot, masih satu 

desa dengan rumahnya. “Saya hamil, lalu memilih keluar dari 

pabrik,” kata dia di penghujung Oktober 2017.

Usaha konveksi tempat ia bekerja adalah usaha milik 

tetangganya, Sumairah. Dia bersedia bekerja di konveksi kecil 

itu karena dekat dengan rumahnya. Siti cukup berjalan kaki 

20 menit lima hari seminggu untuk bekerja di konveksi milik 

Sumairah. Keterampilan menjahit yang sudah dikuasai saat 

bekerja di pabrik garmen membuat Siti tak kesulitan. Dia bisa 

menjahit 25 potong pakaian anak setiap hari. Di akhir bulan, ia 

mendapat gaji Rp 2 juta.

Keterampilan menjahit Siti menjadi alasan Sumairah 

untuk mendirikan usaha konveksi. Wanita asal Pulau Madura 

itu sendiri tidak bisa menjahit. Siti dan tetangga lainnya yang 

tidak diperpanjang kontraknya di buruh garmen meminta 

pekerjaan. “Saya tanya, bisa apa saja, lalu mereka minta 

dibeliin mesin jahit. Awalnya mereka jahit sendiri, dikelilingin 

(jual) sendiri,” kata Sumairah.

Usaha konveksi bukan bisnis pertama yang dimiliki 

keluarga Sumairah. Dalam perantauannya di Jakarta hingga 

Bogor bersama suami, Ahmad Sahid, bermacam usaha dicoba. 

Kala itu, 1989, Sumairah bersama Sahid memilih berpindah 

ke Jakarta dari Madura untuk usaha dagang ayam hidup. 
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Namun, usahanya itu kolaps tidak lama setelah buka. 

Setelah usaha dagang ayam hidup bangkrut, keluarga 

Sumairah tak mau menyerah dalam membangun bisnis. Usaha 

jual sate ayam digelutinya hingga memutuskan berpindah 

ke Kabupaten Bogor pada 1999. Usaha sate keluarganya bisa 

bertahan hingga kini. Suaminya bahkan mengembangkan 

usaha jual beli besi tua. Kesuksesan dua usaha bersama 

suaminya inilah yang membuat Sumairah berkenalan dengan 

bank. 

Sumairah mengingat tahun itu sebelum 2000, saat ia 

menemukan tumpukan uang yang sobek di bawah dipan. 

“Sepertinya dimakan tikus,” kata dia. Jumlah uang itu dia 

hitung sampai sekitar puluhan juta.

Uang itu ia temukan setelah terbiasa menyimpan uang 

di bawah kasur. “Sampai kelupaan,” ujarnya. Menemukan 

uang jutaan yang sudah tak layak, Sumairah berbagi informasi 

kepada tetangganya saat baru berpindah ke Kabupaten Bogor. 

Tetangganya itu menawari jasa untuk menukarkan 

uang sobek tersebut ke kantor Bank Indonesia. “Katanya 

bisa ditukarkan, ya sudah saya kasih ke dia,” kata ibu yang 

memiliki dua anak itu. “Ternyata orangnya habis itu lari entah 

kemana, tidak kembali.”

Dari pengalaman itu, Sumairah berinisiatif ke bank untuk 

membuka rekening tabungan bersama suami. Setelah memiliki 

tabungan, suaminya memanfaatkan pembiayaan perbankan 

untuk mengembangkan usaha sate ayam dan besi tua. 

Sumairah kemudian juga tertarik memanfaatkan pembiayaan 

bank setelah mendapat ide berbisnis konveksi.

Konveksi HS Collection dibuka mulai 2014. Modalnya, 

berasal dari pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Sumairah 

menarik pembiayaan Rp 100 juta. Dana ini digunakan untuk 
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membeli mesin jahit dan kebutuhan kain. 

Kain yang dibelinya berasal dari wilayah Cileungsi. Ia 

membeli limbah kain sisa sejumlah pabrik garmen. Limbah 

kain ini dijahit lagi menjadi aneka pakaian seperti kaos anak, 

pakaian dalam, hingga busana muslim.

Meski skala usaha rumahan, karyawan HS Collection bisa 

menghasilan ratusan potong pakaian dalam sehari. Seorang 

karyawan bisa menghasilkan 50 buah celana dalam dalam 

sehari. Tetapi, jika pakaian anak, 15-25 buah dihasilkan dalam 

sehari. Pakaian ini dijual dengan harga bervariasi mulai dari 

Rp 5.000 per potong untuk celana dalam hingga Rp 200 ribu 
untuk gamis. 

Selain hasil kerja para karyawannya, Sumairah menjual 

pakaian jadi yang dibelinya secara grosir. Pakaian ini tidak 

hanya dijual lewat toko. Buruh pabrik garmen juga kerap 

kulakan di tokonya untuk diedarkan kembali ke rumah-rumah 

warga hingga ke sesama rekan buruh. Setidaknya 20 orang 

yang bekerja sebagai buruh garmen turut menjadi tenaga 

pemasaran HS Collections. “Kami juga terima pesanan,” 

kata Sumairah. Setiap bulan omzet yang didapat Sumairah 

mencapai Rp 30 juta. 

Seiring besarnya bisnis, Sumairah semakin banyak 

menggunakan produk bank. Dari awalnya hanya membuka 

tabungan, lalu pembiayaan, kini dia memanfaatkan produk 

lain seperti cicil emas dan asuransi. Layanan perbankan 

pun dia coba untuk membayar gaji karyawan. Meski belum 

menggunakan layanan gaji otomatis, dia menyarankan 

karyawannya memiliki rekening bank. 

Kepemilikan rekening bank dirasakan Sumairah 

memberinya kemudahan. Saat karyawan meminta gaji di awal 

bulan, dia memilih mentransfer lewat bank. “Biar nggak itung-
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itungan, mereka kalau kas bon (pembayaran gaji di muka), 

ditransfer,” kata dia. Meskipun, pembayaran gaji utama masih 

dilakukan secara tunai.

Kemudahan menggunakan produk perbankan turut 

membuat Ita Rosita, karyawan HS Collections tertarik 
membuka rekening bank. “Sebelumnya saya nggak nabung, 

biasanya nitip uang ke tempat ibu (Sumairah),” kata dia. Ibu 

enam anak ini kemudian membuka rekening Bank Syariah 

Mandiri atas namanya sendiri untuk menyimpan tabungan.  

Perempuan 37 tahun itu sebenarnya lebih menyukai 

pembayaran gaji secara tunai. Tetapi, keinginan untuk dapat 

memiliki tabungan membuatnya bersedia membuka rekening 

bank. Apalagi, dia juga bisa meminta gaji lebih awal dengan 

ditransfer lewat rekening bank. Selain tabungan, Ita belum 

mau memanfaatkan produk bank lainnya seperti pembiayaan. 

“Belum butuh. Gaji juga belum cukup untuk modal usaha,” 

kata dia.

Kebutuhan dan kemampuan nasabah memang dilihat 

Bank Syariah Mandiri dalam penyaluran pembiayaan. 

Manager Kantor Cabang Citereup Bank Syariah Mandiri, Niken 

Larasati mengisahkan HS Collections menjadi nasabahnya 

setelah Sumairah membutuhkan pendanaan untuk usaha 

konveksi pada 2014. Meskipun, Niken mengakui pembiayaan 

itu menuntut layanan yang mempermudah UMKM.

Saat UMKM belum memiliki pembukuan keuangan 

yang rapi, Niken membantu untuk memudahkan mereka 

dengan meminta catatan keluar masuk barang. “Kita minta 

(catatan) bon-bon mereka,” kata Niken. Dengan bantuan itu, 

HS Collection ditawari BSM untuk kembali memanfaatkan 

pembiayaan yang lebih besar. “Enam bulan kami pantau, 

kalau lancar, kami top up (naikkan pembiayaan),” ujarnya.
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Setelah tiga tahun usaha, Sumairah telah melibatkan 

tetangganya dan puluhan buruh pabrik garmen untuk 

meningkatkan ekonomi. Manfaat itu akan lebih besar lagi 

karena Sumairah akan membuka toko sandang di kampung 

halamannya, Madura. Dia ingin menambah dua toko di Bogor 

dan satu toko lagi di Bangkalan. Skala bisnis ini membuat 

Sumairah kembali ditawari Bank Mandiri Syariah untuk 

memperbesar pembiayaan. “Biar bisa buka cabang lagi,” kata 

Sumairah. 

Karya telah terbit di Harian Republika, 20 November 2017
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ROPESTA SITORUS - Bisnis Indonesia
Jurnalis yang bekerja di Bisnis Indonesia ini lahir di Hutanamora Dolok, 18 

Desember 1988. Alasan mengikuti Banking Journalist Academy ingin Memperluas 

wawasan dan meningkatkan analisis dalam peliputan perbankan.Lulusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Sumatera Utara (USU).
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KETIKA SELFIE 
DIMANFAATKAN BANK  
PACU UTANG

“Semakin wah gaya hidup di sosial mediamu, semakin eksislah 

dirimu.” Cara pandang itu menjadi benang merah dari beberapa 

pengguna sosial media yang saya tanyakan secara acak tentang 

bagaimana kesan yang ingin mereka bangun di jagad maya. 

U
ntuk membangun dan menunjukkan eksistensi 

itu, banyak yang terjangkit sindrom selfie alias 
mengambil gambar secara swafoto, jenis potret diri 

yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital 

atau telepon kamera. 

Mari lihat di sekeliling, siapa yang tidak pernah selfie? 
Selfie menjadi semacam kebutuhan bagi masyarakat zaman 
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sekarang, mulai dari anak-anak hingga kalangan orang 

tua, khususnya yang hidup di perkotaan. Foto-foto itu lalu 

diunggah di sosial media seperti Instagram, Facebook, Path, 

Twitter dan lain-lain. 

Kendati tak sepenuhnya tepat, bagi banyak orang, 

eksistensi di dunia maya adalah kebutuhan esteem dan 

aktualisasi diri dalam bahasa sekarang. 

Dalam hierarti kebutuhan hidup yang dicetuskan 

psikolog humanistik Abraham Maslow, kebutuhan esteem dan 

kebutuhan aktualisasi diri ada di urutan tertinggi. Adapun, 

kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan fisiologis, 
kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta, sayang dan 

kepemilihan. 

Kebutuhan esteem terdiri dari dua jenis yakni menghargai 

diri sendiri dengan prestasi, kemandirian, kompetensi dan 

lain-lain; kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain 

berupa status, popularitas, dominasi, pujian dan apresiasi. 

Penetrasi teknologi dan perkembangan dunia maya 

membuat manusia semakin mudah melakukan pamer 

kepemilikannya, baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud seperti citra diri, yang diharapkan mampu 

menaikkan penghargaan dari pihak lain. Hal ini berkaitan 

juga dengan social climber, yakni kelompok orang yang ingin 

mencari pengakuan sosial yang lebih tinggi. 

“Eksis di dunia maya itu kadang dilakukan untuk 

menaikkan tingkat derajat di mata sosial,” kata Yudhy, salah 

satu anak muda yang aktif menggunakan sosial media. 

Semakin eksis seseorang di dunia maya, maka kebutuhan 

yang harus dipenuhi semakin banyak untuk mempertahankan 

status tersebut. 

“Bayangkan saja kalau misalnya kau eksis, tetapi baju 
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dan barang-barangmu itu saja, pasti akan kena nyinyir sama 

komentar dari manusia suci media sosial,” kata Yudhy.  

Tentunya, untuk menunjang eksistensi di dunia maya 

tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit. Motivasi itu 

menimbulkan keinginan untuk mencari pinjaman tatkala uang 

dari kantong sendiri tidak lagi mencukupi. 

KEBUTUHAN SEMU 

Kecenderungan gaya hidup tersebut dimanfaatkan 

betul oleh kapitalis, termasuk perbankan. Apa yang mereka 

lakukan? Produsen telepon pintar berlomba meluncurkan 

handphone dengan teknologi kamera paling baru yang 

mendukung kebutuhan foto selfie. 

Adapun, perbankan mengucurkan dana pinjaman dalam 

berbagai bentuk sebanyak-banyaknya. Ada yang harus pakai 

jaminan seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit 
kendaraan bermotor (KKB). Selain itu ada juga pinjaman 

konsumsi yang tanpa jaminan, antara lain berbentuk Kredit 

Tanpa Agunan (KTA) dan kartu kredit. 

Kredit konsumsi yang disalurkan perbankan, konsisten 

bertumbuh setiap tahun. Meski sempat melambat sejak 2013, 

pertumbuhannya kembali terakselerasi pada semester I/2017. 

Bahkan, dikutip dari data uang beredar Bank Indonesia 

(BI) 31 Oktober 2017, kredit konsumsi mengalami kenaikan 

tertinggi sebesar 11%  secara year on year menjadi Rp1.325 
triliun. Selain KTA dan kartu kredit, perhitungan itu juga 

mencakup kredit konsumsi lainnya seperti kredit pemilikan 

rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). 

Hampir setiap bank mengincar kredit konsumsi dalam 

ekspansi bisnisnya. Segmen bisnis tersebut memiliki sejumlah 

daya tarik, salah satunya suku bunga kredit yang tinggi, 
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bahkan paling tinggi dibandingkan dengan segmen yang 

lainnya. 

Per Agustus 2017, suku bunga rata-rata tertimbang kredit 

konsumsi dalam rupiah sebesar 13,03%, sedangkan suku 

bunga kredit investasi 10,91% dan kredit modal kerja 11,1%. 

Sementara itu, suku bunga bunga acuan BI 7 Days Reverse 
Repo Rate sebesar 4,5%. Dengan demikian, spread bunga 
untuk kredit konsumsi masih sangat tinggi sehingga peluang 

mencetak laba semakin besar. 

Bank- bank terbilang agresif memanfaatkan potensi kredit 

konsumsi. Sebanyak 24 bank dan lembaga keuangan yang 

menerbitkan kartu kredit tidak habis-habisnya membuat 

promosi yang terbukti bisa mendongkrak transaksi. 

Walau jumlahnya turun, intensitas pemakaian kartunya 

justru meningkat. Mengutip data Bank Indonesia, hingga 

Agustus 2017, jumlah kartu kredit yang beredar memang 

turun 212.479 keping dibandingkan bulan yang sama tahun 

lalu menjadi 16,89 juta kartu. Sementara itu, volume transaksi 

kartu kredit bertambah 3,27% menjadi 21,01 juta transaksi. Dari 

sisi nominal transaksi juga ada kenaikan 5,68% dari Rp23,75 
triliun per Agustus 2016 menjadi Rp25,1 triliun.  

Tawaran promosi yang tak henti memang mendorong 

orang semakin konsumtif dan bahkan menciptakan kebutuhan 

semu. Yang terjadi kemudian, para penerima kredit rajin 

belanja berbagai barang, yang belum tentu dibutuhkan, untuk 

dipajang di akun media sosialnya. 

Misalnya, membeli handphone berkamera canggih yang bisa 

menyulap foto menjadi lebih cantik, atau membeli barang-barang 

mahal dan bermerek demi mendongkrak citra. Banyak juga 

yang datang ke restoran mahal atau ke tempat-tempat wisata 

yang booming, demi foto yang akan dipajang di sosial media. 
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“Keinginan untuk eksis dan tidak kalah dengan teman 

sebaya itu memang ada, dan itu ditunjukkan dengan berusaha 

punya feed Instagram yang menarik. Caranya, yah punya 

item fesyen bagus serta handphone berkamera bagus,” tutur 

Richard, bukan nama sebenarnya. 

Apakah peningkatan kredit dan aktivitas konsumsi 

tersebut baik-baik saja? Di satu sisi, kenaikan konsumsi menjadi 

penopang pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 

kuartal II/2017 sebesar 5,01% ditopang oleh pertumbuhan 

sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,95%. 

Namun, di sisi lain, budaya konsumtif meningkat terus. 

Tiap kali ada peluncuran produk gadget terbaru, pasti akan 

diserbu pengunjung. Jamak ditemui kerumunan orang yang 

antre berjam-jam di pusat perbelanjaan demi mendapatkan 

handphone keluaran anyar yang dibanderol dengan diskon 

jika membeli dengan kartu kredit. 

Contohnya, event promo tukar tambah Galaxy J7+, produk 

dual-camera terbaru besutan Samsung, di Mal Ambasador, 

Jakarta, awal Oktober lalu. Salah satu promo yang ditawarkan 

yakni cashback hingga Rp500.000 untuk transaksi pakai kartu 
kredit dari bank Mandiri, BRI dan Bukopin, dengan cicilan 0%. 
Pada hari pembukaan, booth yang ada di lobby lantai dasar 

pusat perbelanjaan itu langsung diserbu para pengunjung. 

Begitu juga dengan pameran travel yang marak digelar 

perusahaan maskapai bersama perbankan. Seperti Garuda 

Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang digelar di Jakarta 

Convention Center (JCC) dan di 22 kota besar lainnya selama 

tiga hari, pada September lalu. Setiap pameran tersebut 

dihadiri oleh ribuan orang yang rela berdesak-desakan demi 

berburu tiket diskon. 
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Berdasarkan survei kecil-kecilan yang saya lakukan secara 

acak ke sejumlah rekan usia produktif, antara 20 tahun - 40 

tahun, rata-rata menyatakan pernah mengajukan pinjaman ke 

bank untuk kebutuhan konsumsi, baik dalam bentuk kartu 

kredit maupun KTA. 

Adapun, penggunaan kartu tersebut, kebanyakan 

dilakukan untuk transaksi online membeli tiket dan hotel, 

barang fesyen, gadget, serta untuk makan di restoran. 

WASPADA POTENSI TIMPANG 

Efek dari tingginya kebutuhan konsumsi demi gaya 

hidup tersebut tak selamanya baik. Apalagi bila hal tersebut 

dilakukan hanya demi pencitraan agar terlihat seolah ikut tren 

tanpa didasari kemampuan finansial yang mendukung. Orang 
yang sebenarnya tidak mampu secara ekonomi, tetapi tetap 

berusaha ikut tren dengan modal pinjaman. 

Imbasnya, banyak yang lebih besar pasak daripada tiang. 

Tanpa kemampuan mengelola pinjaman yang didapatkan, 

walhasil, banyak yang jadi terlilit utang. Yudhy dan Richard 
pernah mengalami bagaimana beratnya ketika nilai utang di 

bank menumpuk melebihi pendapatan mereka. 

Kasus yang lebih parah disampaikan Nelly Marinda. 

Karyawan swasta berusia 40 tahun itu masih ingat ketika 

dia pernah membantu temannya menjual aset rumah demi 

melunasi pinjaman dari kartu kreditnya yang mencapai 

ratusan juta. 

“Teman saya sampai menjual rumah dan tanah warisan 

dari bokapnya serta mobil untuk tutupi utang ratusan juta. 

Dia tidak bisa mengontrol pengeluaran kartu kreditnya yang 

berjumlah sampai sekitar 10 keping,” katanya. 

Dari penuturan Nelly, kebanyakan kartu tersebut 
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digunakan untuk kebutuhan judi online. Rumah di Nangrak, 
Jawa Barat, yang seharusnya bernilai sekitar Rp2 miliar pun 
terpaksa dijual dengan harga hanya Rp1,25 miliar agar tidak 
disita bank 

Terlepas dari kasus berskala mikro tersebut, kredit 

perbankan untuk konsumsi juga menjadi persoalan besar 

secara nasional bila pengucuran dilakukan secara agresif 

tanpa dibarengi edukasi pengelolaan utang. Ketika kucuran 

dana untuk konsumsi terlalu banyak, membuat pengeluaran 

tak lagi seimbang dengan pemasukan, suatu saat konsumen 

akan tertimbun oleh uang. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan 

banyak orang yang punya kredit dan pinjaman ke bank tetapi 

tidak punya pemahaman serta kapasitas untuk membayar 

transaksi kartu kreditnya. 

Selain itu, dari sisi perbankan yang terlalu jor-joran 

menyalurkan kredit dan akuisisi nasabah kredit baru, juga 

turut memperburuk kondisi dan menambah kasus gagal 

bayar.  

YLKI mencatat, dari 781 aduan masyarakat yang 

teregistrasi pada tahun lalu,  yang terbanyak yakni sekitar 160 

aduan berasal dari industri perbankan. Jumlah itu berkisar 

20% dri keseluruhan dan merupakan yang tertinggi dalam 

lima tahun terakhir. 

Bila dirinci lagi, sebanyak 42,5% pengaduan perbankan 

yang dilaporkan ke YLKI tahun lalu berkaitan dengan 

masalah gagal bayar kredit, terutama KTA dan kartu kredit. 

Sisanya berupa pembobolan, layanan, bunga, sertifikat, sistem 
transaksi, dan lain-lain. 
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Gambar 1 : Tren Pengaduan Perbankan ke YLKI dari tahun ke tahun, didominasi kasus 

gagal bayar pinjaman seperti KTA dan Kartu kredit.  Sumber: YLKI

Gambar 2: Produk perbankan yang diadukan konsumen ke YLKI tahun 2016. Sumber: 

YLKI 

 

Karena itu, kedua belah pihak perlu menerapkan prinsip 

manajemen risiko kredit, baik di sisi penerbit maupun 

pengguna kartu kredit. 

“Penyebab gagal bayar kredit selain karena faktor kebiasaan 
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konsumtif, banyak juga yang belum paham fungsi kartu kredit 

itu apa. Selain OJK, bank juga harus ikut bertanggungjawab 

untuk melakukan edukasi ke nasabah,” kata Mustafa, Staf 

Pengaduan & Hukum YLKI, saat ditemui di kantornya.
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.SIMALAKAMA KREDIT 
KONSUMSI BANK

L
egitnya segmen bisnis konsumsi menarik hampir 

sebagian besar bank tak mau ketinggalan ikut 

menikmatinya. Tiap bank penyedia kredit konsumsi 

bersaing merebut kue, bahkan hingga mengabaikan aturan 

demi penambahan kredit maupun demi dapat nasabah baru. 

Siang itu udara Jakarta masih sangat panas, tetapi suasana 

kantor Bank Mandiri di salah satu gedung kantor di area 

Tanah Abang justru adem karena efek pendingin ruangan. Tak 

banyak orang di dalam kantor bank karena waktu itu hampir 

pukul 15.00 WIB. 

Ketika bertanya tentang kredit konsumsi, seorang 

petugas customer service yang saya hampiri menyodorkan 

secarik kertas berisi tabel angsuran KTA. Tertulis dalam huruf 

kapital, “KTA Mandiri BUMN maksimal Rp1 miliar dengan 
tenor 15 tahun dan bunga flat 0,64% per bulan.” 

“Daftar sekarang saja, banyak juga kok yang ambil KTA 

untuk tutup utang kreditnya. Sebenarnya nilai maksimal yang 

bisa diambil yakni yang cicilannya 30% dari gaji, tetapi Mba 

bisa sampai 50%, nanti tinggal disesuaikan tenornya,” kata 

petugas itu. 

Maya, bukan nama asli, juga pernah punya kisah bertemu 

petugas yang agresif menawarkan pinjaman. Beberapa bulan 

lalu, di pusat perbelanjaan di Ibukota, dia didatangi tenaga 
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penjualan dari Bank UOB yang menawarkan kartu kredit baru 

khusus untuk segmen perempuan. 

Waktu itu dia telah memiliki dua kartu dari Bank Mandiri 

dan BNI dengan limit Rp10 juta dan Rp5 juta. Dengan gajinya 
yang  berkisar Rp8 juta, dia seharusnya tidak dapat memiliki 
tambahan kartu kredit lagi.

Sesuai peraturan BI nomor 14/2/PBI/2012 serta surat 

edaran nomor 14/17/DSAP tentang penyelenggaraan alat 

kartu kredit, yang efektif pada 2015, seharusnya konsumen 

dengan gaji kurang dari Rp10 juta, hanya boleh memiliki 
maksimal 2 kartu. 

Maya menolak tawarannya secara halus dengan 

memberitahukan secara jujur pekerjaan dan jumlah 

penghasilannya. “Tapi sama si mbanya data pekerjaan saya 

diganti dan jumlah gaji di slip gaji saya dia manipulasi. ‘Kalau 

nanti ada ditelepon bilang saja pekerjaannya staf ya Mba’,” 

kata Maya menirukan ucapan petugas sales tersebut. 

Akhirnya kartu dengan plafon Rp7 juta itu benar-
benar diterbitkan. Ketiga kartu yang dimiliki Maya saat ini 

memiliki limit total hampir Rp25 juta, tiga kali lipat dari total 
pendapatannya.

Petugas dari beberapa bank yang pernah menghubunginya, 

seperti UOB, Standard Chartered, HSBC serta CIMB Niaga, 

juga cukup nakal. Mereka tak henti membujuknya untuk 

pakai kartu kredit tambahan meski dia sudah memberi tahu 

telah punya beberapa kartu yang seharusnya tidak boleh lagi 

menambah jumlah kartu. Para petugas pemasaran itu gencar 

menawarkan dengan berbagai iming-iming yang membuatnya 

hampir goyah. 

“Sebenarnya pengen ambil plafon yang lebih tinggi, biar 

bisa cicil barang yang lebih mahal, tapi saya sadar nanti kalau 
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terlalu besar utangnya akan sulit mencicil tagihan.”

Pengalaman itu mirip dengan yang saya rasakan ketika 

berkunjung di event BRIIndocomtech awal November 2017. 
Petugas berkaos biru dengan tulisan BRI melambaikan tangan 
dan menawarkan pembukaan aplikasi kartu kredit. 

“Plafonnya sampai Rp50 juta dan bebas biaya tahun 
pertama dan bisa dapat banyak diskon di merchant. Jika 

sudah punya kartu kredit, masa pembuatannya cuma satu 

hari karena kami tidak perlu menelepon ke kantor Mba,” kata 

petugas yang enggan menyebutkan namanya. 

Para bankir memang menggencarkan berbagai kiat 

untuk memacu pemberian kredit. Secara garis besar, untuk 

meningkatkan pengguna kredit, gimmick yang ditawarkan 

bank antara lain plafon pinjaman yang tinggi, tenor yang 

panjang, bunga yang diklaim lebih murah, biaya administrasi 

yang rendah atau bahkan dibebaskan untuk periode tertentu. 

Sedangkan kiat untuk meningkatkan transaksi, antara 

lain promo cashback, diskon, cicilan 0%, bisa dicicil 24 bulan, 

serta pengumpulan poin yang dapat ditukarkan dengan aneka 

produk atau tiket jalan-jalan ke luar negeri. 

Semakin banyak transaksi, tentunya pundi-pundi bank 

akan semakin tebal, baik dari komisi, administrasi, maupun 

dari pendapatan selisih bunga yang dibayar konsumen.

“Kredit konsumsi termasuk bisnis penyumbang 

pendapatan yang signifikan, di samping produk-produk 
liabilities atau transaksional dan kredit perusahaan,” kata 

Direktur Retail Banking PT Bank Permata Tbk. Bianto Surodjo. 

Bank Permata mengarahkan segmentasi kartu kreditnya 

ke mass market hingga affluent matket. Produk yang 
dirancang pun disesuaikan dengan kebutuhan kalangan 

tersebut untuk keperluan konsumsi sehari-hari seperti belanja 
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di toko ritel, supermarket, restoran, liburan, serta konsumsi 

untuk kebutuhan gaya hidup. Beberapa produk kartu kredit 

yang diluncurkan yakni PermataHero Card, PermataReward 
Card, PermataShopping Card dan Black Card.

Dalam memacu jumlah nasabah dan penggunaan kartu, 

Bank Permata memperluas cakupan distribusi penjualan 

dan target pasar. Misalnya lewat kerja sama dengan mitra 

yang memberikan nilai tambah seperti dengan Hero Group 

membuat bank dapat mendesain program khusus, seperti 

diskon 5% untuk pembelian produk dengan merek tertentu, 

juga promo 3,5% cashback untuk tiap transaksi di gerai khusus 

dan lain-lain. 

Bank Permata juga memberikan promosi lain seperti cicilan 

0% dan diskon di toko-toko elektronik, restoran dan kafe, serta 

toko fesyen. Ada juga program-program lain khusus untuk 

transaksi di toko ritel, ecommerce dan di luar negeri untuk 

memacu transaksi khususnya kartu kredit. 

“Setiap pengajuan kartu kredit yang disetujui diberikan 

program 0% cicilan untuk dana tunai 50% dari limit disetujui 

serta bebas iuran tahun pertama,” tambah Bianto. 

Di lain pihak, PT CIMB Niaga Tbk., yang merupakan salah 

satu bank yang terus mencatatkan pertumbuhan pangsa pasar 

kartu kredit. Per September lalu, porsi kartu kredit CIMB 

Niaga dibandingkan industri mencapai 14,8% atau menempati 

posisi ketiga tertinggi. Total jumlah kartu kredit mencapai 

2,495 juta. Padahal setahun sebelumnya, jumlah kartu kredit 

CIMB Niaga 2,178 juta dengan pangsa pasar 12,7%. 

Dari segi transaksi, total outstanding kredit konsumsi 

yang tanpa jaminan sampai September lalu mencapai Rp12,96 
triliun. Rinciannya, Rp8,07 triliun disalurkan lewat kartu 
kredit dan sisanya Rp4,89 triliun dikucurkan dalam bentuk 
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kredit tanpa agunan, kredit pensiun dan lain-lain. 

Bila dibandingkan dengan total kredit konsumsi yang 

berjumlah Rp49,6 triliun, porsi kredit tanpa jaminan (unsecured 
loan) CIMB Niaga mencapai 26%. Porsi terbanyak masih dari 

kredit pemilikan rumah (KPR) dengan porsi 53% karena ticket 
size yang lebih tinggi. Sisanya, berasal dari kredit kendaraan 

bermotor (KKB) sebesar 21%. 

CIMB Niaga cukup fokus mengarap segmen konsumsi 

dari tahun ke tahun. “Dalam lima tahun terakhir, bisnis kartu 

kredit dan KTA kami tumbuh dua digit dengan rata-rata 

di atas 15%,” kata Budiman Tanjung, SEVP Head of Retail 
Banking Produk CIMB Niaga.

Untuk menjadi pemain terbesar, CIMB Niaga tidak pernah 

berhenti berinovasi mencari strategi promosi baru. Apalagi 

semakin banyak pesaing yang juga mengembangkan bisnis di 

lahan yang sama. “Kami membuat program unik yang tidak 

ada di market, seperti  memberikan benefit dalam bidang 
golf yang cocok dengan segmen kartu kredit menengah atas,” 

jelasnya. 

Prospek bisnis di segmen konsumsi masih cukup 

menjanjikan sebagai penopang pendapatan bank. 

Handayani, Direktur Konsumer PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk., bilang ke depan pihaknya akan 

mengembangkan segmen konsumer, khususnya bisnis kartu 

kredit.

“Pertumbuhan transaksinya cukup bagus karena kami 

banyak sekali program-programnya. Harapannya akhir 2017 

nanti, transaksinya akan tumbuh 30% year on year, karena 

kami telah banyak berpartner dengan merchants,” katanya.

Hingga September lalu, nilai kredit outstanding BRI yang 
diberikan lewat kartu dan lainnya mencapai Rp1,7 triliun. 
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Nominal tersebut tercatat tumbuh 10,4% dibandingkan dengan 

posisi pada September 2016 yang berjumlah Rp1,5 triliun.

Tak hanya dari sisi transaksi, “bank wong cilik” juga 

akan memacu penambahan nasabah baru kartu kredit demi 

menaikkan pangsa pasar. Saat ini jumlah kartu kredit masih 

berkisar 1,5 juta – 1,6 juta keping.

“Pangsa pasar kami memang masih di bawah 10% 

karena kami belum terlalu agresif kemarin di kartu kredit, 

kami lebih banyak di kartu debit dengan total 14 juta kartu. 

Kalau kartu kredit baru kami galakkan sekarang,” ungkap 

Handayani.

Sampai akhir tahun, BRI menargetkan dapat menambah 
sekitar 200.000 keping kartu kredit, sehingga jumlah total per 

Desember 2017 diharapkan mencapai 1,8 juta keping kartu.

Segendang sepenarian, PT Bank Mega Tbk. juga agresif 

bermain di segmen kredit konsumsi. Bank Mega mengeluarkan 

beragam kartu kredit untuk menyasar segmen masyarakat 

yang berbeda-beda, antara lain Megafirst Infinite, Kartu Kredit 
Bank Mega Platinum, Gold, dan Silver,  Metro Mega Card, 

Carrefour Mega Card, Mega Barca Card, Mega Grocerindo 

Card, Mega Wholesale Card. 

Teranyar, pada September lalu, perseroan baru 

meluncurkan produk baru, Mega Travel Card, yang diharapkan 

dapat menambah 30.000 akuisisi nasabah baru dalam setahun 

ke depan. 

Asal tahu saja, Bank Mega termasuk salah satu bank yang 

memiliki pangsa pasar kartu kredit yang cukup besar dengan 

1,6 juta pemegang kartu, atau berkisar 10% dari total kartu 

yang beredar pada Agustus 2017, yakni 16,89 juta kartu. 

“Kami secara berkala menaikkan limit kartu kredit, 

kalau kami lihat pemakaiannya bagus, besar. Kadang ada 
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nasabah yang minta kadang enggak minta, tapi kami bisa 

melihat perilakunya, history dan kebiasaan transaksinya,” 

kata Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib di sela-sela 

pembukaan Mega Travel Fair di Mal Gandaria City, Jakarta, 

pekan terakhir September 2017. 

Grafis I: Perkembangan Kredit Perbankan 2007 – 2017  
(Rp triliun) 

Keterangan gambar: Data 2017 sampai dengan Agustus. 

SUMBER: STATISTIK SISTEM KEUANGAN INDONESIA (SSKI), DIOLAH. 

Grafis II : Daftar bank dan lembaga nonbank penerbit 
kartu kredit. Sumber: Bank Indonesia

NO. NAMA PENERBIT NO. NAMA PENERBIT

1 BANK ANZ INDONESIA 13 BANK OCBC NISP

2 BANK BUKOPIN 14 BANK PERMATA

3 BANK CENTRAL ASIA 15 BANK QNB INDONESIA

4 BANK CIMB NIAGA 16 BANK RAKYAT INDONESIA 

(PERSERO)

5 BANK DANAMON INDONESIA 17 BANK SINARMAS

6 BANK HSBC INDONESIA 18 BANK UOB INDONESIA
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NO. NAMA PENERBIT NO. NAMA PENERBIT

7 BANK MNC INTERNASIONAL 19 BNI SYARIAH

8 BANK ICBC INDONESIA 20 CITIBANK

9 BANK MANDIRI (Persero) 21 PAN INDONESIA BANK

10 BANK MAYBANK INDONESIA 22 PT. AEON CREDIT SERVICES

11 BANK MEGA 23 PT. SHINHAN INDO FINANCE

12 BANK NEGARA INDONESIA 

1946 (PERSERO)

24 STANDARD CHARTERED 

BANK

Menurut Kostaman, pada intinya untuk memacu kenaikan 

bisnis kredit konsumsi, bank harus memberikan nilai lebih 

kepada konsumen. 

Kiatnya antara lain dengan memberikan diskon tanpa 

masa berlaku untuk tiap transaksi di toko-toko yang bernaung 

di grup yang sama, seperti Carrefour, Metro, Coffeebean dan 

Baskin Robin. Di luar itu, pihaknya pun rutin menggelar 
pameran perjalanan dengan aneka promo transaksi kartu 

kredit. 

“Saya rasa dari semua kartu kredit, yang memberikan 

paling banyak manfaat adalah kami, karena kami banyak grup 

yang bergerak di berbagai bidang, jadi berbeda dengan bank-

bank lain yang tidak punya anak usaha atau sister company.”

MANFAAT ATAU MUDARAT?

Terlepas dari dampaknya yang positif mendatangkan cuan 

bagi perbankan, promosi yang terlalu jor-joran menyisakan 

persoalan, seperti naiknya jumlah kredit yang macet yang 

akan mengganggu kinerja perbankan. 

Sebagai contoh, di BRI, tingkat kredit bermasalah 
(nonperforming loan?NPL) kartu kredit adalah yang tertinggi 

dibandingkan segmen konsumer lainnya, yakni 6,1% pada 
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2012. Kendati trennya terus turun, posisi kredit macet di bank 

pelat merah itu masih cukup tinggi, yakni di level 3,3% pada 

September 2017. 

Adapun di CIMB Niaga, NPL segmen bisnis unsecured 

loan mencapai 3,6%, meningkat dua kali lipat dibandingkan 

dengan September 2016 yang ada di level 1,8%. 

Budiman bilang, bisnis unsecured loan, di samping gurih 

juga menyimpan risiko yang besar karena tidak adanya 

jaminan. “Naiknya NPL  bisa karena biaya hidupnya naik 

atau pindah kerja. Ada juga yang karena tiba-tiba kebutuhan 

hidupnya banyak,” katanya. 

Dari sudut pandang literasi, segala promo yang diberikan 

secara agresif untuk mendorong konsumsi pakai utang 

bank justru ibarat racun. Seharusnya pemberian pinjaman 

perbankan diberikan dibarengi dengan upaya yang sepadan 

untuk peningkatan literasi. Tujuannya agar masyarakat pintar 

menggunakan kredit, bukan hanya asal membeli apapun 

yang ditawarkan meskipun tidak dibutuhkan, hanya karena 

tergoda promo. 

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan per 2016, tingkat 

literasi keuangan Indonesia masih rendah, yakni 29,7% dan 

tingkat inklusi keuangan 67,8%. Dengan kata lain, masih 

banyak pengguna produk dari lembaga jasa keuangan yang 

tidak benar-benar memahami manfaat yang didapatkan. 

Bila dari sudut pandang literasi, kredit konsumsi yang jor-

joran tersebut adalah pembodohan, lantas siapa yang harus 

bertanggungjawab? Tentunya perlu ada tanggungjawab dari 

perbankan, OJK, serta konsumen sendiri. 

Kalangan perbankan menyatakan pemberian kredit telah 

dibarengi dengan upaya peningkatan literasi lewat edukasi. 

Selain itu, bank juga berupaya menerapkan kehati-hatian 
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untuk menekan NPL dengan sistem risk management. 

Dari segi peraturan, menurut Mustafa, Staf Pengaduan & 

Hukum YLKI, kebijakan yang ada sudah mencukupi untuk 

mengatur bank agar tidak jor-joran menyalurkan kredit dan 

mengantisipasi gagal bayar. 

Namun, realita yang terjadi di lapangan adalah 

sebaliknya. “Banyak pinsip kehati-hatian yang dilanggar 

sehingga banyak yang gagal bayar. Karena targetnya digeber, 

akhirnya banyak oknum bank halalkan segala cara dan bahkan 

ada yang kongkalikong untuk manipulasi data. Di samping itu 

pemahaman konsumen dalam produk keuangan pun masih 

kurang,” kata Mustafa, 

Sementara itu, Horas V.M. Tarihoran, Direktur Literasi dan 

Edukasi Keuangan Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan 

OJK mengatakan. upaya peningkatan literasi dilakukan lewat 

edukasi yang melibatkan semua pihak, termasuk pelaku 

industri. Pendekatan dilakukan lewat jalur formal seperti 

pendidikan serta informal. 

Akan halnya tanggungjawab dari korporasi, masih 

kurang. Selama ini, edukasi dilakukan sebagai bagian dari 

promosi marketing sehingga selalu dibarengi dengan embel-

embel target. Ujung-ujungnya bank lebih mengedepankan 

inklusi daripada membangun literasi. 

Padahal, bila dibandingkan, saat ini literasi keuangan 

masyarakat baru separuh dari tingkat inklusi, padahal 

idealnya keduanya sejalan. 

Agar literasi keuangan semakin sehat, kata Horas, 

kesadaran masyarakat harus dibangun secara penuh, bukan 

hanya dirayu untuk membuka rekening atau membeli produk 

yang ditawarkan. 

“Selama ini yang dilakukan kawan-kawan industri 
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keuangan termasuk bank hanya sebatas dalam jual produk. 

Mereka menjual kredit dan pembiayaan tapi tidak dibarengi 

edukasi bagaimana mengelola utang dan pembayarannya,” 

katanya.

OJK pun membuat ketentuan yang lebih mengikat 

kalangan industri untuk melakukan edukasi keuangan. Salah 

satu bentuknya dengan POJK 76/2017 tentang Peningkatan 

Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi 

Konsumen dan atau masyarakat. Salah satu poinnya yakni 

mewajibkan manajemen bank untuk melakukan edukasi dan 

inklusi keuangan, bukan hanya sekadar jual produk.

“Fungsi edukasi harus di bawah direksi, jadi mulai tahun 

depan bank wajib melaporkan apa yang dilakukan ke OJK. 

Kami juga akan upayakan agar ada kewajiban itu dibarengi 

sanksi, misalnya menjadi pengurang nilai saat ada penilaian 

manajemen,” tuturnya.
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HATI-HATI PAKAI  
KREDIT KONSUMSI

“Dulu aku punya 5 kartu kredit, sekarang tinggal 2, tidak sanggup 

bayarnya coy!”

C
eletukan dengan logat Medan itu menjadi pembuka 

obrolan dengan Yudhy Van Ardha. Pria 30 tahun itu 

adalah sahabat saya ketika kuliah, yang sudah tujuh 

tahun tidak pernah ketemu. 

Kalimatnya yang singkat membuat saya penasaran untuk 

bertanya lebih jauh. Mengalirlah percakapan yang ringan 

tentang pengalamannya pertama kali berkenalan dengan 

kredit bank. 
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Tiga tahun silam, sebagai anak muda yang tengah 

menjalani tahun pertama bekerja di sebuah perusahaan pelat 

merah, waktu itu kehidupan Yudhy mulai berbeda. Ibarat 

naik tangga, dia baru saja menjejakkan kakinya melompati 

beberapa anak tangga. 

Hidupnya menjadi lebih “wah” dibandingkan dengan 

saat masih mahasiswa yang tinggal di rumah kos di Medan 

sepuluh tahun lalu. Dengan pendapatan bulanan yang mulai 

lancar - sekitar Rp8 juta setahun, cukup tinggi untuk ukuran 
daerah Palembang - dia dapat membeli ini itu tanpa harus 

berpikir panjang.

Di tengah euforia itu, seorang petugas kredit bank datang 

ke kantornya. Awalnya hanya atasan Yudhy yang ditawari 

membuka kartu kredit. Namun sang bos turut memanggil 

Yudhy untuk mendaftar aplikasi. 

Dengan aneka bujuk rayuan, dia pun mulai tergoda. “Aku 

belum pernah punya sebelumnya. Kayaknya keren banget 

kalau ngelihat orang yang pakai kartu kredit, gesek sana gesek 

sini, banyak diskonan, banyak promo yang bikin jadi ngences.”

Kepada perempuan petugas kartu kredit dari Bank 

Negara Indonesia (BNI) itu, dia hanya meminta didaftarkan 

untuk plafon kredit standar, yakni Rp3 juta. Tapi, dia justru 
didorong untuk langsung mengambil kartu kredit Titanium 

dengan plafon puluhan juta rupiah.

Ketika kartu telah di tangan, dia mulai rajin belanja pakai 

kartu kredit untuk kebutuhan konsumsi. Aneka situs toko-

toko online dikunjunginya. Dia membeli barang-barang yang 

disuka, seperti handphone dan alat-alat elektronik umum 

seperti powerbank, harddisk dan lain-lain, juga barang fashion 

seperti baju, sepatu dan tas serta tiket pesawat dan hotel. 

Dalam tiga tahun ini, dia telah dua kali membeli handphone 
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baru ketika belanja online pakai kartu kredit. 

Seiring dengan pendapatannya yang mulai naik di atas 

Rp10 juta, tawaran dari bank-bank lain berdatangan. Yang 
pernah dia pakai, antara lain, dari Bank Bukopin, Bank 

Mandiri, dan ANZ. Semua kartu kredit yang dia gunakan 

berjenis titanium dan platinum. 

Tiap pekan, ada saja pesan berisi promo dari bank-bank 

tersebut yang masuk ke handphone atau emailnya. Bahkan 

hari tertentu seperti ulang tahun, dia “dibanjiri” tawaran 

promo diskon 40% atau promo bonus poin yang membuatnya 

sering kalap. 

“Promo kayak itu berpengaruh banget buat gesek kartu 

kredit. Tiap kartu kredit kan punya promo yang berbeda ya, 

otomatis sebagai konsumen, kita yang punya kartu kredit ini 

gampang saja gesek kartu yang dimiliki,” katanya terbahak. 

Setiap bulan, tagihan demi tagihan belanja berdatangan 

ke alamatnya. Di tahun-tahun awal, dia masih tak kesulitan 

membayar cicilannya. Semua dibayarnya tepat waktu dan 

diusahakan membayar penuh. 

Namun, lama kelamaan, dia makin merasa terbebani. Wajar 

saja. Pernah total tagihannya melebihi total pendapatannya. 

Belanja yang tidak terkontrol membuat dompetnya jebol. 

Walau begitu, Yudhy terus berupaya membayar penuh 

tagihan tiap bulan. Risikonya, seluruh pendapatannya pada 
bulan berikutnya habis untuk bayar utang. Bahkan dia harus 

menombok dengan membongkar tabungan. 

Walhasil, hidupnya bergantung penuh pada uang pecahan 

Rp20.000 sisa belanja, yang sebelumnya kerap dia sisihkan ke 
dalam botol. Dia mengandalkan tabungan dan bonus dari 

kantor untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia 

harus betul-betul berhemat selama dua bulan penuh ketika 
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harus membayar tagihan belasan juta rupiah itu. 

“Untungnya masih terselamatkan. Ha-ha-ha,” katanya.

Pola belanja yang terbilang sangat sering disertai 

pembayaran yang tergolong lancar membuatnya sering dapat 

telepon dari petugas bank. Dia diiming-imingi untuk terus 

menambah plafon kreditnya. Nilainya ada yang Rp40 juta, ada 
yang Rp50 juta. 

Grafis III: Tren perkembangan kredit konsumsi dalam 10 
tahun terakhir. Data 2017 per Agustus. 

SUMBER SKKI, DIOLAH. 
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Namun pengalaman selama dua bulan itu telah 

membuatnya jera dan enggan menaikkan limit kredit. Bahkan, 

dia juga berinisiatif menghentikan kartu kreditnya setelah 

sadar gaya hidupnya makin tak karuan, lebih besar pasak dari 

tiang. Dia buru-buru “menggunting” kartu kredit Bukopin 

dan ANZ. Dia juga berpikir untuk menutup kartu kredit dari 

BNI dan Mandiri yang kini tersisa di dompetnya. 

“Sekarang aku jadi lebih bijak pakai kartu kredit, kalau 
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benar-benar butuh baru dipakai.”

Adanya kartu kredit di satu sisi memang memudahkan 

untuk membeli barang apa saja karena bisa dicicil. Tapi di sisi 

lain juga membuat pengguna menjadi semakin konsumtif.

BAYAR TAGIHAN MINIMUM

Setali tiga uang, Richard (bukan nama sebenarnya), 
karyawan swasta di Jakarta, pun mengaku hidupnya menjadi 

banyak berubah setelah memakai kartu kredit. 

Richard punya satu kartu kredit dari BCA dengan plafon 
tiga kali di atas gajinya. Kartu itu kebanyakan dipakai untuk 

membayar belanja fesyen seperti baju, sepatu dan tas serta 

membayar makanan di restoran. 

“Sekarang mikirnya apa saja bisa dibeli karena bisa 

dicicil. Contohnya, ke toko H&M lihat item-item fesyen, 

karena berpikir ‘ah, semua kan bisa dicicil di BCA’, jadinya 

belanja dalam jumlah banyak kemudian telpon ke BCA untuk 

mengubah jadi cicilan 3 bulan.”

Sebulan terakhir ini, pria 26 tahun itu mengeluh dia 

tengah kesulitan membayar tagihan kartu kreditnya. Pasalnya 

Oktober lalu, dia masuk rumah sakit dan harus membayar 

biaya yang lumayan besar. Karena uang gajinya telah habis 

untuk kebutuhan sehari-hari, dia memutuskan memakai 

fasilitas tarik tunai dari kartu kreditnya. 

“Bunganya kalau enggak salah 2,25% per bulan, memang 

tidak sampai ratusan ribu sih, tapi tetap saja lumayan. 

Ditambah lagi aku ada cicilan untuk membeli AC di rumah. 

Jadi tagihanku membengkak hampir mendekati gaji bulanan,” 

katanya. 

Tagihan biaya rumah sakit itu masih harus ditambah 
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cicilan belanja barang konsumsi yang belum lunas. Dari total 

utang kartu kredit Rp8 juta, dia hanya memungkinkan untuk 
membayar Rp5 juta. Richard mengaku baru kali ini tidak 
membayar penuh karena harus memikirkan biaya hidup di 

bulan berikutnya. 

Richard galau. Dia khawatir apakah akan dapat bertahan 
dengan gaji yang bulan ini hanya tersisa separuh setelah 

dipotong cicilan kartu kredit. Bila harus mengandalkan 

fasilitas tarik tunai dari kartu kredit lagi, sama saja dengan gali 

lobang untuk menutup lobang. Dia paham, hal itu justru akan 

membahayakannya kelak. 

“Kayaknya bulan ini bakal tidak bayar full lagi deh, tapi 

jangan sampai ditagihin debt collector. Jangan sampai!”.

Pengalaman yang mirip juga dirasakan oleh Anton (bukan 

nama sebenarnya). Pria yang bekerja di sebuah majalan 

di Jakarta itu menceritakan suka dukanya menggunakan 

beberapa kartu kredit. 

Kartu kredit yang pertama kali dimiliki Anton adalah dari 

Bank Mandiri, pada awal 2015 lalu. Waktu itu dia masih bekerja 

di kantor lama yang memang bekerjasama dengan bank pelat 

merah itu untuk pembayaran gaji. Dia langsung mengiyakan 

ketika ditawari oleh petugas telemarketer karena berpikir 

sudah waktunya pakai kartu kredit. Proses aplikasi terbilang 

cepat karena statusnya telah terdaftar sebagai nasabah di bank 

itu. 

Hampir dua tahun kemudian, ketika pindah ke perusahaan 

lain, dia kembali mendaftarkan aplikasi kartu kredit bank 

Permata, yang bekerjasama dengan kantornya yang baru. 

Waktu itu dia sendiri yang mengajukan pendaftaran ke bank 

dengan membawa slip gaji dan persyaratan lainnya. 

Ketika memilih untuk menggunakan kartu kredit, Anton 
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mengaku sama sekali tidak memikirkan iming-iming bebas 

biaya, cicilan, atau diskon yang ditawarkan masing-masing 

bank.

“Saya tertarik karena sebenarnya (pakai kartu kredit) lebih 

memudahkan saya untuk belanja online. Kalau mau pakai 

debit mau enggak mau harus ke ATM dulu sebab saya tidak 

pakai mobile banking,” katanya. 

Pria kelahiran Jakarta, January 29, 1988 itu sering membeli 

barang fesyen dengan menggunakan kartu kredit. Beberapa 

situs belanja online langganannya yakni Zalora, Tokopedia 

dan Lazada. 

Ketika melancong ke luar kota atau luar negeri pun, 

dia juga mengandalkan kartu kreditnya untuk membayar 

pembelian tiket dan hotel yang dipesan lewat situs Traveloka 

atau Booking.com. Di luar itu, Anton juga sesekali menggesek 

kartunya ketika berbelanja langsung di toko. 

Aktivitas belanja dengan frekuensi tinggi itu rupanya 

disukai oleh bank. Dia kerap dapat tawaran untuk menambah 

limit kartu kreditnya. Tetapi tawaran itu ditolak karena ogah 

jika harus kebobolan belanja dalam jumlah besar. Pasalnya, 

kartunya saat ini saja telah memiliki limit terbesar Rp9,5 juta, 
yang lebih tinggi dari pendapatannya. 

Berbeda dengan Yudhy dan Richard yang selalu 
mengusahakan membayar tagihannya secara penuh, Anton 

bilang dia masih kerap membayar tagihan minimal, kendati 

tidak pernah sampai macet atau terlambat. 

“Pembayarannya masih belum teratur, kalau boleh jujur. 

Terhitungnya masih pembayaran minimal, tapi tidak sesuai 

dengan nilai minimal yang harus dibayarkan,” katanya. 

Sebagai contoh, jika nilai minimal pembayaran itu 

Rp700.000, dia mengupayakan membayar Rp2 juta. Anak 
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ketiga dari tiga bersaudara ini mengungkapkan, dia juga 

masih dalam tahap menyeimbangkan penggunaan kartu 

kredit dengan pemasukan agar tidak kewalahan membayar 

tagihannya. 

“Penyakit menggunakan kartu kredit, setelah dibayarkan, 

seminggu kemudian pasti dipakai lagi,” ungkapnya. 

Walaupun nilai cicilannya tiap bulan masih lebih kecil 

dari pendapatannya, dia harus belajar mengatur pengeluaran 

tiap bulan agar kelak tidak makin tergulung dalam utang. 

Apalagi dengan pinjaman kartu kredit yang lebih besar dari 

penghasilan dan pola pembayaran tagihan minimum, hal itu 

akan membuat utang semakin berbunga. 

“Kalau bayar tagihan minimum, memang ujung-ujungnya 

bayaran minimumnya semakin menumpuk dan bunganya 

semakin besar. To be really honest, I’m not a wise person in using 

credit card,” akunya. 

GALI LOBANG TUTUP LOBANG

Mayoritas orang memilih kartu kredit sebagai alat 

pembayaran. Kalau Trisna Wulandari, lain lagi. Ulan, begitu 

dia biasa disapa, mendaftar kartu kredit di BCA dengan alasan 

untuk punya dana cadangan untuk dipinjam sehingga tidak 

perlu meminjam ke teman.

Anak bungsu dari dua bersaudara itu mengaku sebenarnya 

di keluarganya tidak ada yang mengajukan pinjaman ke bank 

untuk kebutuhan konsumsi. Akan tetapi, kehidupannya 

sebagai pekerja swasta di Jakarta yang punya kebutuhan 

cukup besar membuatnya perlu cadangan uang. Waktu itu dia 

masih bekerja di salah satu majalah seni dengan gaji Rp5 juta, 
di luar pendapatan sampingan Rp1 juta - Rp2 juta.

Kebutuhan itu gayung bersambung ketika dia berjalan-



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  411

ROPESTA SITORUS

jalan di mal April 2017 lalu dan ditawari pembuatan kartu 

kredit oleh marketer bank. 

“Enaknya punya kartu kredit buat aku yang gajinya sering 

numpang lewat, bisa menarik cash advance buat bayar kosan, 

buat ongkos, buat makan. Terus kalo lagi dinas ke luar kota 

tapi belum dapet uang jalan, bisa beli tiket duluan pake kartu 

kredit,” kata dia. 

Tapi penggunaan dana tunai dari kartu kredit itu 

menyisakan persoalan lain. Dari sisi biaya, setiap kali tarik 

tunai, dia dikenai potongan Rp40.000. Kebiasaan narik cash 
advance juga membuat limit kartunya menjadi cepat habis. 

“Sekarang saja aku sudah tidak bisa narik lagi dan tiap 

bulan bayar limit kartu kredit,” katanya. 

Lazimnya pengguna kartu kredit baru, Ulan masih sulit 

mengontrol pemakaian pinjaman serta pembayaran cicilannya. 

Kartunya banyak dipakai untuk membayar kebutuhan 

makan di restoran, juga mencoba-coba tawaran promo belanja. 

Selain itu dia juga pakai kartu kreditnya untk membayar 

makan sewaktu berbuka puasa bersama teman-teman dan 

mentraktir temannya saat lulus sidang. 

Saat bepergian ke luar kota, semua pembayaran dia 

lakukan dengan mengandalkan kartu kredit, mulai dari tiket 

pulang pergi, icip kuliner, hingga belanja oleh-oleh. Di luar itu, 

dia juga menarik dana tunai dari kartu kredit untuk belanja 

barang fesyen seperti sepatu. 

Pinjaman lewat kartu kredit itu bisa mencapai Rp4 juta 
dalam sebulan. Dari jumlah itu, tagihan yang dibayarnya 

biasanya hanya separuhnya, Rp2 juta sehingga tagihan tiap 
bulan masih bersisa. 

Dia menghabiskan limit kartunya yang berjumlah Rp8 
juta, sehingga total tagihan dan bunga mencapai Rp8,2 juta. 
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Jumlah itu dua kali lebih tinggi dari pendapatannya yang saat 

ini berkisar Rp3,5 juta - Rp4 juta. Kondisinya semakin sulit 
lantaran dalam tiga bulan terakhir, dia berstatus pekerja lepas 

alias freelance dengan jadwal gajian yang tidak tetap. 

Demi menghindari masalah dengan pihak bank, Ulan 

melakukan siasat gali lobang tutup lobang. Dia meminjam duit 

dari temannya Rp800.000 untuk membayar tagihan minimum 
tiap bulan. Saat jatuh tempo, dia kembali menarik duit dari 

fasilitas tunai kartu kredit untuk mengembalikan pinjaman ke 

teman. 

“Kadang karena ditarik pihak bank untuk biaya 

administrasi dan lain-lain, sekarang yang bisa ditarik sudah 

tidak lagi genap Rp800.000, nah itu aku tombokin pakai cash 
yang aku punya,” tuturnya. 

Kondisi ini sudah dilakoninya dalam tiga bulan terakhir. 

Tiap tarikan tunai dihitung sebagai pinjaman baru dengan 

bunga baru sedangkan sisa cicilan yang dipakai buat konsumsi 

semakin digulung bunga. Utang di bank semakin bertumpuk.  

Penghasilannya sendiri dinilai tidak lagi cukup untuk 

membayar cicilan ke bank karena dipakai untuk membayar 

kos, makan dan dikirim ke orang tuanya di Padang. 

Perempuan 24 tahun ini menyatakan dia masih 

berkeinginan menaikkan plafon pinjaman kartu kreditnya bila 

kelak telah punya pekerjaan tetap. Dalam dua tahun ke depan, 

dia memproyeksikan penghasilannya bisa naik dua kali lipat 

dan bercita-cita menaikkan plafon kredit menjadi Rp24 juta. 

“Biar bisa nyicil Macbook, tetapi kayaknya sulit untuk 

apply segitu yah dengan penghasilan proyeksi Rp8 juta 
sekalipun. Karena aku baru pakai kartu kredit dan di BCA 

bisa request naik setelah dua tahun pemakaian dan dilihat 

bagaimana pemakaiannya. Jadi untuk sementara ini tahan diri 

dulu. Ha-ha-ha,” katanya.
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BE WISE

Punya akses ke kartu kredit, apalagi dengan limit sampai 

puluhan juta, memang ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, 

pemiliknya dapat dimudahkan ketika perlu dana yang cepat 

dalam jumlah besar, seperti deposit rumah sakit atau hotel. 

Namun, di sisi lain, bila digunakan hanya untuk kebutuhan 

konsumsi,  apalagi dengan tanpa kontrol, pemakai kartu kredit 

akan terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Kebutuhan semu 

banyak tercipta sehingga  biaya hidup jadi melonjak. Untuk 

mengontrolnya, salah satu tip yang sering diberikan para ahli 

perencanaan keuangan adalah dengan membedakan antara 

kebutuhan dan keinginan. 

Dari empat potret pemakai kartu kredit di atas, tergambar 

gaya hidup yang konsumtif hanya karena mudah tergiur 

pada tawaran promo, mulai dari cashback, cicilan 0% ataupun 

tawaran bisa cicil 24 bulan. 

Keinginan untuk tidak mau kalah dengan teman, atau 

demi tampilan yang keren di media sosial juga perlu diredam. 

Selain mengatur pengeluaran dengan bijak, pemakaian 

kartu kredit juga perlu dibarengi dengan bijak dalam 

melakukan pembayaran. Untuk mengantisipasi bunga 

pinjaman yang makin menumpuk, bayarlah tagihan secara 

penuh, bukan hanya sekadar tagihan minimum. Kemudian, 

lakukan pembayaran secara tepat waktu untuk menghindari 

risiko di kemudian hari. 

Di sisi lain, bank perlu meningkatkan manajemen risiko 

kreditnya dengan melakukan seleksi calon nasabah secara 

ketat. Selain itu, pemberian kredit konsumsi pun perlu 

dibarengi dengan upaya melakukan edukasi agar literasi 

keuangan semakin sehat. 

Seumpama pisau dapur, yang punya fungsi baik untuk 
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memudahkan pekerjaan manusia, kalau  tak digunakan 

dengan baik dan hati-hati, pisau tajam itu dapat melukai 

tubuh, bukan?

Tabel Survei Penggunaan Kredit Konsumsi 

NAMA USIA PEKERJAAN PENDAPATAN

Yanita Petriella 26 tahun Wartawan Kurang dari Rp10 juta

Ingrid Tambun 29 tahun Ibu rumah tangga Kurang dari Rp10 juta Offine

Astrid 29 tahun Freelance copywriter Di atas Rp10 juta

Yudhy Van Arda 30 tahun Karyawan Di atas Rp10 juta

Yus Mei Sawitri 36 tahun Wartawan Kurang dari Rp10 juta

Christina 30 tahun PNS Kurang dari Rp10 juta

Josie Valentino 26 tahun Public relation Kurang dari Rp10 juta Offine

Ira Simandalahi 29 tahun Ibu rumah tangga Kurang dari Rp10 juta

Imaniuri Silaban 29 tahun PR consultan Di atas Rp10 juta

Nelly Marinda 40 tahun Jurnalis Di atas Rp10 juta

Johan Sompotan 35 tahun Wartawan Kurang dari Rp10 juta

Edwin Habibun 29 tahun Wartawan Kurang dari Rp10 juta

Trisna Wulandari 24 tahun Freelance ilustrator Kurang dari Rp10 juta Offine
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PINJAM BANK 
UNTUK KON-

SUMSI

PENGGUNAAN 
KREDIT

CARA 
BELANJA

JUMLAH 
KARTU 
KREDIT

PLAFON KARTU KREDIT

Pernah Tiket dan hotel Online Di atas 

3

Setara pendapatan

Pernah Makan di 

restoran

Offine 1 Setara pendapatan

Pernah Tiket dan hotel Online 2 Setara pendapatan

Pernah E-commerce Online 2 Tiga kali pendapatan

Pernah Tiket dan hotel Online 1 Setara pendapatan

Pernah Tiket dan hotel Online 1 Tiga kali pendapatan

Pernah Baju, sepatu dan 

tas

Offine 1 Tiga kali pendapatan

Tidak pernah     

Pernah Tiket dan hotel Online 1 Setara pendapatan

Tidak pernah     

Pernah Tiket dan hotel Online 2 Setara pendapatan

Pernah E-commerce Online 2 Dua kali pendapatan

Pernah Tiket dan makan Offine 2 Setara pendapatan
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“JARING” PENANGKAP 
IRONI NEGARA KELAUTAN

Nenek moyangku orang pelaut 

gemar mengarung luas samudra

menerjang ombak tiada takut

menempuh badai sudah biasa

“Nenek Moyangku Orang Pelaut” 

Ciptaan: Ibu Soed

N
enek moyang bangsa Indonesia adalah seorang 

pelaut. Setidaknya itu kata Saridjah Niung Bintang 

Soedibjo atau dikenal dengan sapaan Ibu Soed yang 

menciptakan lirik lagu anak-anak “Nenek Moyangku Orang 

Pelaut”. 

Setiap baris liriknya menggambarkan kegagahan nenek 

moyang yang tak gentar menerjang ombak dan menempuh 

badai demi mengarungi luasnya samudra. 

Namun, kejayaan itu tak berlanjut. Seiring berkembangnya 

jaman, sektor kelautan dan perikanan seakan terpinggirkan 

dan dibiarkan berjalan sendiri. Profesi nelayan dianggap 

profesi kelas teri yang dipandang sebelah mata. 

Tak ayal, jumlah nelayan di Indonesia kian menciut. 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 

jumlah nelayan pada tahun 2000 mencapai 3,1 juta nelayan. 

Kemudian turun menjadi 2,16 juta nelayan pada 2010, dan kini 
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hanya berkisar 1 juta-an nelayan.

Selama periode 2010 hingga 2016, kontribusi sektor 

kelautan dan perikanan terhadap perekonomian pun 

hanya berkisar dua persen setiap tahunnya meskipun tren 

menunjukkan peningkatan.

SUMBER: KKP, BADAN PUSAT STATISTIK (2017), DIOLAH

Kondisi tersebut bisa dibilang ironis. Pasalnya, dua pertiga 

wilayah Indonesia terhampar laut dan perairan yang menjadi 

rumah jutaan ekor biota di dalamnya.

Di saat bersamaan, peluang bisnis sektor kelautan dan 

perikanan  untuk berkembang di Indonesia sebenarnya masih 

sangat luas. Setidaknya, ada empat sub-sektor usaha dari sektor 

kelautan dan perikanan yaitu perikanan tangkap, perikanan 

budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, dan 

pemasaran.

Volume produksi ikan tercatat meningkat setiap tahunnya. 

Pada tahun 2010, produksi ikan hanya mencapai 11,66 juta 

ton di mana 5,38 juta ton diantaranya berasal dari perikanan 

tangkap. Tahun lalu, data sementara KKP mencatat volume 
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produksi ikan melonjak hingga 23,5 juta ton.

Kemudian, pemerintah juga menargetkan konsumsi ikan 

per kapita pada tahun 2019 mencapai 54,49 kilogram (kg) 

per kapita per tahun. Sementara, pada tahun 2015 konsumsi 

ikan masyarakat Indonesia baru 41,1 kg. Artinya, bakal ada 

kenaikan permintaan ikan ke depan. 

Belum lagi peluang bisnis dari ekspor produk segar 

perikanan maupun produk turunan ikan seperti minyak ikan.

Besarnya potensi sektor maritim dan perikanan menjadi 

perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sejak dilantik pada 2014 lalu, 

Jokowi acapkali menyebutkan keinginannya menjadikan 

Indonesia sebagai poros maritim dunia, baik saat menghadiri 

acara kenegaraan di dalam maupun di luar negeri.1

“Sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan 

dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan 

yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia 

dan Samudera Pasifik. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia 
membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun 

kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran 

rakyat,” demikian petikan pidato Jokowi saat menghadiri 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 Asia Timur tiga tahun 

lalu.

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengungkapkan lima 

pilar utama untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. 

Salah satunya, menjaga dan mengelola sumber daya laut, 

1   Humas, “Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 
Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014”, 
diakses dari http://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-
widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-
november-2014/ pada tanggal 8 Oktober 2017
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dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui 

pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan 

nelayan sebagai pilar utama.

Menindaklanjuti amanat Presiden, Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan berbagai kebijakan. 

Mulai dari penenggelaman kapal asing dan moratorium 

perizinan kapal untuk membersihkan perairan Indonesia dari 

kapal ilegal asing. Kemudian,  Susi juga melarang penggunaan 

alat tangkap cantrang untuk menjaring ikan demi memberikan 

kesempatan agar ikan-ikan kecil bisa tumbuh. Selain itu, 

pemerintah juga meningkatkan program pendampingan dan 

penyuluhan kepada nelayan secara langsung.

PROGRAM JARING

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 

KKP telah bersinergi untuk melaksanakan program Jangkau 

Sinergi dan Guideline atau Jaring. 

Progam Jaring bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan 

ke sektor kelautan dan perikanan serta mendorong perluasan 

akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Peluncuran 

program Jaring dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla  di 

Pantai Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 

tanggal 5 Mei 2015 silam.

Program Jaring tidak hanya melibatkan lembaga 

pemerintah tetapi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan 

dan pelaku industri jasa keuangan.  

Terdapat 15 bank, baik bank merah maupun swasta, 

yang berpartisipasi dalam program Jaring. Kelima belas bank 

tersebut yaitu BRI, Mandiri, BNI, Danamon, Permata, BCA, 
Maybank, CIMB Niaga, BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Riau dan 
Kepulauan Riau, BPD Sulut, Sinarmas, BTPN dan Bukopin.
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Melalui program Jaring, OJK dan pemerintah ingin 

menjawab kebutuhan pihak terkait terhadap informasi 

tentang database Kelautan dan Perikanan, skema pembiayaan, 

pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas 

terkait.

Karenanya, program perdana yang diluncurkan adalah 

buku program Jaring, sebuah buku yang berisi penyediaan 

data dan informasi yang komprehensif mengenai sektor 

Kelautan dan Perikanan kepada Sektor Jasa Keuangan. Data 

dan informasi di dalamnya terkait potensi bisnis dan peta 

risiko, rantai bisnis, dan skema pembiayaan kepada sektor 

kelautan dan perikanan. 

Selain itu, program Jaring juga menjadi wadah stakeholders 

untuk membangun ekosistem sektor kelautan dan perikanan 

yang lebih baik. Misalnya, dengan pembangunan gudang 

pendingin (cold storage) di daerah untuk menjaga kualitas 

ikan selama masa panen.

Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK kala 

itu, menggantungkan harapan besar pada Program Jaring 

untuk bisa mendongkrak penyaluran pembiayaan ke sektor 

kelautan dan perikanan.

Bahkan, ia berani memasang target  pertumbuhan 

pembiayaan minimal 50 persen dari tahun sebelumnya melalui 

pendalaman pengetahuan sistem jasa keuangan terhadap 

sektor kelautan dan perikanan yang selama ini dianggap 

berisiko tinggi.2

2   OJK, “Kick-Off Program JARING OJK di Takalar”, diakses dari 
http://www.ojk.go.id/sijaring/id/pelaksanaan-program-
jaring/Pages/Kick-Off-Program-JARING-OJK-di-Takalar.aspx 
pada tanggal 8 Oktober 2017
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Setelah  program berjalan, laju penyaluran kredit terkait 

program Jaring memang meningkat. Namun,belum sekencang 

yang diharapkan. 

Berdasarkan data OJK, per akhir Desember 2016, total 

penyaluran (outstanding) kredit ke sektor perikanan Jaring 

meningkat 13,31 persen secara tahunan (year on year/yoy) 

menjadi Rp24,2 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL) 
1,85 persen.

Kemudian, pada Maret 2017, total penyaluran kredit ke 

sektor perikanan Jaring tercatat mencapai Rp24,47  triliun atau 
tumbuh 13,22 persen yoy dengan NPL yang membengkak  

menjadi 2,26 persen.

 Pertumbuhan Outstanding (%)

Outstanding (Rp 

M)

NPL Gross 

(%)

NPL net 

(%)
mtm ytd yoy

1 Hulu penangkapan 5.036,48 3,33 1,86 6,07 2,85 7,97

2 Hulu budidaya 4.050,32 2,42 1,36 5,37 7,23 12,49

3 Hulu pengolahan dan jasa produksi 696,73 5,56 1,87 -0,91 13,36 -5,12

4 Hilir pengolahan dan jasa produksi 7.163,30 0,83 0,24 0,68 0,31 19,86

5 Pemasaran 7.526,44 2,51 1,59 1,14 0,86 13,35

Total 24.473,27 2,26 1,21 2,6 1,07 13,22

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Maret 2017

No Sektor Jaring

Selain itu, meskipun pertumbuhannya meningkat, porsi 

penyaluran kredit Jaring masih sangat kecil jika dibandingkan 

total outstanding kredit nasional yang mencapai lebih dari 

Rp4.369, 97 triliun pada Maret 2017.

Jumlah yang disalurkan ke sub sektor penangkapan 

ikan, per Maret 2017 juga hanya sebesar Rp5,04 triliun yang 
mana angka pertumbuhannya, 7,97 persen, lebih rendah 

dibandingkan angka pertumbuhan total penyaluran kredit 

Jaring secara tahunan, 13,22 persen.

KREDIT BANK YANG TAK KUNJUNG BESAR KE 

NELAYAN

Masih minimnya pencapaian program Jaring tak lepas 
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dari masalah klasik di sektor kelautan dan perikanan yang 

terus berputar seperti lingkaran setan. 

Pertama, masalah kontribusi sektor kelautan dan perikanan 

yang masih kecil relatif terhadap total perekonomian yang 

berimplikasi pada minimnya permintaan pembiayaan.  

Sebagai gambaran , porsi penyaluran program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) milik pemerintah ke sektor perikanan 
hanya berkisar 1,7 persen dari total penyaluran KUR Rp69,7 
triliun per September 2017. Sementara, sebagian besar 

penyaluran KUR masih berkutat pada sektor perdagangan.

Realisasi Penyaluran KUR ke Sektor Usaha  
Per September 2017

SUMBER: STATISTIK KUR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kedua, dari sisi pelaku, terutama nelayan tangkap, 

masih kesulitan untuk memperoleh akses pembiayaan dari 

perbankan. 

Berdasarkan studi lapangan penulis ke Kampung Nelayan 

Cilincin, Jakarta Utara. Penghasilan yang diperoleh seorang 

nelayan tangkap tak menentu karena bergantung hasil 
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tangkapan. Belum lagi masalah absennya harta yang bisa 

menjadi jaminan.

Di saat bersamaan, nelayan  memiliki opsi untuk meminjam 

uang modal kerja pada juragan pembeli hasil tangkapan. 

Biasanya, pinjaman tersebut  bisa langsung dilunasi setelah 

hasil tangkapan terjual dengan harga yang ditentukan oleh 

juragan. Meskipun sistem ini bisa menjerat, selama nelayan 

merasa masih bisa mendapatkan sisa uang untuk makan cara 

ini paling praktis untuk dilakukan.

Dari sisi perbankan, sebagai lembaga intermediasi, bank 

harus berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Peluang 

calon debitur untuk mendapatkan pinjaman semakin kecil 

jika dinilai berisiko tinggi. Karenanya, bank cenderung 

menyalurkan pembiayaan kepada debitur yang memiliki 

penghasilan tetap dan memiliki jaminan.

Bank penyalur kredit ke sektor perikanan terbesar adalah 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Tahun lalu, penyaluran 
kredit Jaring perseroan mencapai Rp7,16 triliun atau tumbuh 
21,35 persen secara tahunan. Hal itu berkat jaringan perseroan 

yang menjangkau daerah-daerah terpencil.

Skema penyaluran kredit perseroan bisa langsung ke 

individu maupun pola kemitraan. Dalam skema langsung 

ke individu, bank langsung membuat akad kredit dengan 

individu debitur yang memenuhi persyaratan. Biasanya hal 

yang dilihat berupa penghasilan per bulan, riwayat kredit, 

karakter debitur, prospek usaha, dan jaminan.

Sementara, dengan skema pola kemitraan, bank menjalin 

perjanjian kerja sama dengan mitra usaha yang bisa berupa 

kelompok nelayan maupun koperasi. Setelah itu, mitra usaha 

menjalin perjanjian kemitraan dengan nelayan. Dengan pola 

kemitraan, perseroan bisa menekan risiko gagal bayar dari 
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pinjaman nelayan tangkap.

Tugas mitra usaha meliputi pendampingan dan 

pembinaan, penampung hasil panen nelayan sesuai harga 

kesepakatan dan menyetorkan angsuran nelayan ke bank.

Selanjutnya, nelayan bertugas untuk melakukan usaha 

penangkapan atau budidaya sesuai arahan mitra dan menjual 

hasil tangkapan kepada mitra.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Donsuwan 
Simatupang menekankan pentingnya tata kelola sektor 

perikanan yang baik agar nelayan tangkap dengan ukuran kecil 

tidak terpinggirkan. Jika nelayan tangkap sulit mendapatkan 

penghasilan karena hasil tangkap yang sedikit, bank pun akan 

sulit memberikan pinjaman.

SUMBER: BCA,

* Per September 2017

“Kalau terjadi illegal fishing dari kapal besar, ikan-ikan 
sudah dihabiskan di tengah laut sehingga tidak ke pinggir. 

Nelayan yang ukurannya 5 GT tidak kebagian [ikan],” ujarnya.

Di saat yang bersamaan, masing-masing bank juga memiliki 
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keterbatasan untuk menjangkau debitur. Keterbatasan itu 

berasal dari masalah lokasi cabang maupun sumber daya 

manusia. 

Misalnya, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), meskipun 

angka penyaluran  kredit ke sektor perikanan terus meningkat 

setiap tahunnya, namun debiturnya kebanyakan pengusaha 

perikanan yang sudah maju.

“Kami main di nasabah yang besar-besar. Kalau yang 

kecil-kecil, kami tidak tahu rimbanya. Kalau kami tidak tahu 

rimba, kami tidak tahu lika-likunya,” ujar Direktur BCA Henri 

Koenaifi beberapa waktu lalu.

TINGKATKAN PROGRAM PENDAMPINGAN

Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional 

Indonesia Niko Amrullah mengungkapkan, pada dasarnya 

nelayan tradisional menginginkan keterjaminan pada dua hal 

yaitu keterjaminan modal dan keterjaminan pembeli modal. 

Sementara, skema kredit dari pemerintah dan bank belum bisa 

memberikan dua jaminan tersebut. Sebaliknya, nelayan malah 

akan direpotkan dengan proses administrasi, pembayaran 

bunga, dan ketersediaan jaminan.

“Jadi, meskipun [sistem pinjam dengan juragan] berat dan 

harga beli ikan cenderung lebih rendah dibandingkan harga 

pasar tetapi mereka cenderung lebih nyaman karena jelas ada 

yang membiayai dan ada yang beli,” ujar Niko.

Karenanya, peran pendampingan kepada nelayan 

dalam Program Jaring menjadi penting. Fungsi pendamping 

tidak hanya memberikan arahan terkait hal teknis namun 

memberikan informasi terkait akses pembiayaan yang lebih 

menguntungkan bagi nelayan.

“Nelayan kecil atau nelayan kecil itu minim pendampingan 
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dari perangkat pemerintah, sedikit terpinggirkan karena 

keterbatasan informasi dan kapasitas pengetahuan,” ujarnya.

Menyadari hal itu, KKP sendiri terus mendorong 

menggalakkan program pendampingan penyuluh kepada 

pelaku sektor perikanan. Caranya dengan menerjunkan ribuan 

petugas penyuluh untuk mendampingi kelompok nelayan di 

seluruh Indonesia, tidak hanya dalam hal teknis usaha tetapi 

juga memberikan literasi soal akses pembiayaan. 

 “Tugas  pokok penyuluh sebenarnya tidak khusus untuk 

pendampingan akses pembiayaan perbankan tetapi dalam 

satu dua tahun terakhir kami akan terus kembangkan,” ujar 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan KKP Nilanto Perbowo. 

Sayangnya jumlah tenaga penyuluh masih terbatas. 

Berdasarkan data terakhir KKP, jumlah tenaga penyuluh 

perikanan hanya berkisar 12 ribu-an penyuluh. Adapun 

jumlah kelompok nelayan berkisar 56 ribu kelompok.

Membenahi akses pembiayaan ke nelayan kecil ibarat 

mengurai benang kusut. Kendati demikian, jika seluruh pihak 

berkomitmen untuk fokus dan bersama-sama melakukan 

perbaikan, sektor kelautan dan perikanan bisa kembali ke 

masa kejayaannya. 
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POTRET KESEHARIAN 
NELAYAN DI KAMPUNG 
NELAYAN CILINCING

S
engatan terik matahari tak menghentikan gerak lincah 

tangan Kardan merajut jala ikan pada siang hari di 

bulan Oktober itu. Sesekali tangannya berhenti untuk 

mengencangkan rajutannya. 

Lahir di Indramayu, 63 tahun silam, Kardan merupakan 

satu dari ratusan nelayan yang bermukim di Kampung 

Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. 

Di siang hari, aktivitas di Kampung Nelayan Cilincing 

tampak senyap.  Hanya terlihat barisan perahu dan kapal 

berukuran sedang yang bersandar di dermaga. Sebagian besar 

penghuninya masih banyak yang terlelap setelah semalaman 

melaut.

Kardan, Nelayan 

Tangkap Kampung 

Nelayan

 Cilincing
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Kardan, merupakan satu dari beberapa warga yang masih 

terjaga.  Perawakan Kardan tak terlalu kekar, namun warna 

sawo matang di kulitnya cukup menggambarkan pekerjaan 

seorang nelayan yang kerap mencium matahari.

Sejak kecil, Kardan memang sudah akrab dengan laut. 

Maklum, ayahnya juga seorang nelayan. Sepanjang hidupnya, 

ia bersahabat dengan kemudi kapal dan jala ikan. Hidungnya 

pun sudah kebal dengan bau amis yang menusuk.

Sekitar tahun 90-an, keluarga Kardan memutuskan pindah 

ke Cilincing, Jakarta Utara. Sejak itu ia pun menggantungkan 

hidupnya pada ikan-ikan di laut utara Jakarta.

Lewat pukul tiga sore, ia dan awak perahunya bersiap 

untuk kembali melaut. Di Kampung Nelayan Cilincing, 

kumandang adzan Maghrib itu ibarat kokok ayam pejantan 

di pagi hari yang menjadi penanda warganya untuk segera 

memulai aktivitas.

Kardan mengeluhkan kini ia harus berlayar lebih jauh 

untuk mendapatkan ikan. Semua karena proyek pemerintah 

dan swasta yang dibangun tak jauh dari tempat biasa ia 

‘mangkal’ di laut. Mulai dari tanggul laut raksasa hingga 

kawasan industri yang membuat ikan semakin jarang. 

Selain menggusur habitat ikan, limbah yang dihasilkan 

juga membuat air laut tercemar menjadi legam. Alhasil, biota 

laut pun enggan berdiam dan memilih untuk kabur ke tengah. 

Konsekuensinya, nelayan harus menghabiskan bahan bakar 

lebih banyak jika ingin mendapatkan hasil tangkap yang layak.

Puluhan tahun menjadi pencari ikan, Kardan mampu 

membeli kapal sendiri. Dengan wajah bangga ia memamerkan 

kapal berukuran sedang yang dimilikinya. 

Kapal kayu berukuran sedang bernama ‘Ratu Agung’ itu 
baru berumur setahun. Kibaran bendera merah bertuliskan 
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‘4L Cilincing’ di ujung kapal menambah kegagahannya. Kapal 

senilai Rp40 juta itu didapat Kardan dari hasil penjualan kapal 
lama ditambah penghasilan yang ia sisihkan setiap hari. 

Pikiran untuk meminjam uang dari perbankan tidak 

pernah terlintas di benak Kardan. Statusnya sebagai nelayan 

membuatnya tak yakin bisa mendapatkan pinjaman. Menurut 

kabar yang ia dengar, pinjam kredit di bank sangat sulit. 

“Sulit. Katanya pinjam ke bank ada ini, itu. Puyeng,” 

ujarnya.

Belum lagi, jika ia tak mampu membayar pinjaman ia 

harus berhadapan dengan penagih utang. 

Tak ayal, ia pun memilih untuk mengumpulkan uang 

sendiri atau pinjam kepada agen pembeli ikan jika perlu 

modal. 

Sekitar pukul sembilan malam haluan kapal diputar 
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untuk kembali ke pesisir. Jala sudah terisi ribuan ekor ikan 

yang menggelepar dari berbagai ukuran. Sebagian dari hasil 

tangkapan dimasukkan ke dalam kotak-kotak penyimpanan. 

Berbeda dengan pekerja kantoran yang aktif dari pagi 

sampai sore hari, aktivitas  bongkar muat di TPI Cilincing 

makin bingar lewat tengah malam. 

Setelah kapal nelayan kembali bersandar, hasil tangkapan 

diangkut ke darat dan dijual kepada pembeli yang ramai di TPI 

Cilincing.  Isi kotak penyimpanan ditumpahkan begitu saja ke 

lantai, lalu beberapa orang sigap memilah-milah berdasarkan 

jenis ikannya. Ada petek, layur,pari keci selebar tagan orang 

dewasa, tongkol, dan tengiri.

Setelah nelayan menjual hasil tangkapannya, pembeli atau 

penadah sudah menyiapkan truk pick-up untuk mengangkut 

kotak maupun ember besar berisi hasil laut untuk di bawa ke 

pasar ikan. Jika truk diparkir jauh dari TPI Cilincing, kuli-kuli 

yang berbadan kekar akan mengangkutnya sambil berjalan 

kaki atau membawa gerobak.

Hiruk pikuk di TPI Cilincing baru mereda sekitar pukul 

delapan pagi setiap harinya.

Dengan bermodalkan tiga ratus ribu untuk membeli solar 

dan makan, Kardan bisa mendapatkan Rp2 juta dari hasil 
penjualan ikan. Jika beruntung ia bisa mendapatkan lebih. Jika 

sedang sial ia tak mendapatkan apapun. 

“Kadang-kadang kalau lagi rezeki banyak, dapatnya 

banyak. Kadang –kadang kalau  tidak dapat, mana bisa kami 

beli solar,” ujarnya.

Sekitar dua kilometer dari tempat Kardan, Gunawan asyik 

mengobrol dengan empat orang rekan Anak Buah Kapal 

(ABK) di atas kapal kayu yang sedang bersandar di pinggir 

dermaga TPI Kalibaru.
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Pria berusia ini baru kembali setelah hidup di laut selama 

delapan hari. Perawakannya lebih muda dari Kardan. Kulitnya 

sawo matang dengan rambut hitam legam. Dari logatnya, 

orang bisa menebak ia dari luar Jawa.

“Saya dari Sulawesi, baru enam tahun di sini,” akunya 

bangga.

Di Cilincing, ia mencari nafkah dengan menjadi awak 

kapal. Kepada H. Rustam, si pemilik kapal, ia menggantungkan 
hidupnya dan keluarganya.

Setiap bulan ia bisa melaut dua sampai tiga kali. 

Menghabiskan belasan purnama di tengah laut sambil menjala 

berbagai ikan laut.

Sekembalinya dari laut, ia menyetorkan seluruh tangkapan 

kepada pemilik kapal yang akan menyalurkannya kepada 

pelanggan. 

“Kembali dari laut saya bisa dapat Rp1 juta, tetapi kadang 
saya juga tidak dapat. Tahu sendiri kan nelayan, tergantung 

hasil,” ujarnya.

Sebenarnya, Gunawan ingin berhenti menjadi awak kapal 

dan berusaha di bidang lain. Namun, hingga kini ia tak punya 

cukup modal. Sementara, ia harus memberi makan istri dan 

seorang anaknya.

Seumur hidupnya, Gunawan tak pernah pinjam uang ke 

bank. Takut duluan katanya. Program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) yang menawarkan bunga satu digit pun tak akrab di 
telinganya.

Di benaknya, jika ingin pinjam uang ke bank, ia harus 

memiliki jaminan sedangkan ia tak punya harta berharga. 

“Kalau punya utang terus saya ditagih terus bagaiman? 

Takut,” ujarnya.
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Pernyataan Gunawan juga diamini oleh kawan-kawannya 

yang tengah asyik duduk di atas kapal berukuran 26 GT itu. 

Sebagai ABK, mereka sudah memiliki persepsi bahwa bank 

tak akan melirik untuk mengucurkan kredit kepada nelayan. 

Tak ayal, jika sedang perlu uang, Gunawan dan kawan-

kawannya memilih pinjam uang pada rekan atau juragan. Toh, 

kebutuhannya biasanya tak besar dan bisa langsung dilunasi 

setelah ia kembali dari laut.

Tak semua nelayan di Kampung Nelayan Cilincing, buta 

dengan dengan akses pembiayaan formal. Salah satunya, 

seorang penangkap rajungan bernama Tokit.

Sebagai nelayan binaan pemerintah, Tokit telah dibekali 

pengetahuan lebih soal cara menangkap ikan 

yang benar, distribusi, pengolahan dan akses pembiayaan 

dibandingkan rekan-rekannya.

Penampilan Tokit sederhana, ia hanya mengenakan kaos 

oblong dan celana jeans belel. Tangannya pun kasar, dipenuhi 

bekas oli pelumas mesin kapal.

Sejak tahun 2004, Tokit telah menjadi nelayan mengikuti 

jejak sebagian besar anggota keluarganya. 

Tokit, Penangkap 

Rajungan Kampung 

Nelayan Cilincing
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Dari semua jenis biota laut, ia memilih untuk menjadi 

penangkap rajungan.

Selain menjadi nelayan, Tokit juga menampung tangkapan 

rajungan dari 20 kapal langganan.

Hasil tangkapan yang diperoleh di Jakarta, direbus, 

kemudian dikirim ke Cirebon. 

Ia mengaku telah empat kali mendapatkan bantuan 

pembiayaan perbankan dari program KUR dari PT Bank 
Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Namun, ia harus menjadikan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) motornya 

sebagai jaminan.

Awalnya, ia mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 juta 
yang dijadikannya modal untuk membeli perbekalan melaut. 

Setelah pinjaman itu lunas bank pun berani meminjaminya Rp 
10 juta. Kini, ia pun menerima pinjaman sebesar Rp25 juta.

“Waktu saya pinjam Rp5 juta, orang bank ragu-ragu. 
Karena apa? Rata-rata nelayan itu tidak membayar kalau 
pinjam. Berhubung saya dilihat pembayarannya lancar, saya 

ditawari [pinjaman] lagi,”ujarnya.

Ia mengakui, banyak rekan-rekannya yang belum familiar 

dengan layanan perbankan. Penghasilan yang terbilang pas-

pasan tak menyisakan ruang untuk menabung. Ingin pinjam 

uang pun tak punya jaminan.

“Rata-rata pada pinjam ke rentenir karena perbankan 
belum percaya kepada nelayan. Kalaupun percaya, harus ada 

jaminannya,” ujarnya.

Karenanya, ia berinisiatif untuk menjadi penghubung 

antara perbankan dengan rekan-rekan nelayannya. Caranya 

sederhana, ia mengumpulkan sebagian uang yang disisihkan 

rekan-rekannya untuk ditabung di bank. Jika sewaktu-waktu 

rekannya membutuhkan uang, rekannya bisa menarik uang 
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yang telah disetor padanya. 

“Kalau menabung di bank, ada biaya administarasi 

Rp6.500 per bulan. Nelayan tidak mau begitu. Jadi, dari pada 
masing-masing buka satu rekening, saya yang menanggung 

biaya per bulannya,” ujarnya.

Tokit pun telah terdaftar sebagai salah satu agen laku 

pandai dari BRI. Sayangnya, ia mengaku baru sekedar terdaftar 
tapi belum mendapatkan pelatihan. 

Bagi Tokit, menjadi nelayan adalah profesi warisan nenek 

moyang yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Jika tak 

menjadi nelayan, Tokit tak yakin bisa mencari nafkah di darat.  
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SHINTYA FELICITAS - Forbes Indonesia
Sebagai seorang wartawan muda yang baru memasuki bidang bisnis dan ekonomi, jurnalis 
ini merasa butuh pelatihan penulisan jurnalisme perbankan secara komprehensif, agar 
saya bisa menyajikan berita terkait perbankan yang proporsional, edukatif, dan memenuhi 
kaidah jurnalistik. Banking Journalist Academy menyajikan kesempatan tersebut, dan jelas 
saya terdorong untuk mengajukan diri sebagai peserta. Lahir di Bogor, 29 Juni 1992.Lulusan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
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LONG JOURNEY TO 
CASHLESS SOCIETY

C
entral Bank of Indonesia (BI) has been promoting less 

cash society in the country since August 2014 through 

its National Non-cash Movement, and on October 

31 the movement was marked its milestone with the official 
regulation of non-cash only payment on all the toll roads in the 

Indonesia. 

After the issuance of ministerial regulation PUPR No.16/
PRT/M/2017 regarding non-cash transaction on toll roads, all 
the toll gates only accept electronic payment with electronic 

money (e-money) cards that are issued by 5 national banks: 

e-money or e-toll of Bank Mandiri, Brizzy of Bank Rakyat 
Indonesia, Tapcash of Bank Nasional Indonesia, Blink of Bank 

Tabungan Negara, and Flazz of Bank Central Asia. 

Previously, the similar regulation has been applied for 

transaction at other public transportation system, namely 

commuter line in Greater Jakarta and TransJakarta. The 

move is taken to improve financial inclusion in Indonesia, 
an archipelago with bank penetration only reaches 36%, that 

is way lower than worldwide percentage of bank account 

ownership that reaches 64% in 2014. 

Consumers in Indonesia are still heavily relied on cash 

payment although it is not hard to gain access to cashless 

payment instruments since there are 62 debit card issuers and 

23 credit card issuers in Indonesia. There is more than 130 
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million payment card in Indonesia, which consists of 113.6 

million debit card and 16.8 million credit card. According to 

Indonesian Central Bank, cashless payment in Indonesia is 

only account for 0.6 % of the total retail transaction in 2014. 

Hence, Bank Indonesia introduced e-money regulations 

in 2009, and followed up with a digital financial services pilot 
project in 2013. E-money regulations were amended in 2014 

to enable BUKU IV banks (banks with minimum capital of 

Rp 30 trillion) partner with individual entities. In addition, 
regulations for branchless banks were introduced by the 

Financial Services Authority (OJK) in 2014. Bank-led models 

appear to dominate, with banks able to participate in both 

e-money and Laku Pandai. Mobile network operators and 

telco-led models are restricted to e-money.

Increases from digital application in financial inclusion based on Asian Development 
Bank research (in US dollar)
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There are two kind of e-money in Indonesia: chip based 

and server based. For chip based, it comes in form of card and 

it is generally purchased without any registration, makes it as 

unregistered e-money that can store credit up to Rp 1 million. 
So far, all the electronic payment at public transportation only 

accept this kind of electronic money. 

The other kind is server based e-money with medium 

of mobile phone. It requires users to fill their details, hence 
it is registered and can store credit up to Rp 10 million. The 
registered e-money is fully KYC (Know-Your-Costumer), 

therefore when users lose their e-money, they can claim back 

the credit, an advantage that is not available for unregistered 

e-money owner. 

The example of server-based e-money is GoPay that is 

provided by transportation apps GoJek and TokoCash from 

Indonesian giant e-commerce Tokopedia.

Director of the Policy and Supervision of Payment System 

of Central Bank of Indonesia Pungky Wibowo explains that 

e-money can bridge the gap of financial inclusion for low-
income society that has no bank account. “We target unbanked 

population to use e-money for transaction, so they can involve 

in non-cash movement,” he says.

Before it is applied at transportation systems, Indonesian 

government has been using e-money to distribute social fund 

programs, such as Prosperous Family Card (KKS) for non-

cash food assistance campaign. According to Central Bank of 

Indonesia, if Indonesian government distributes the cash for 

social funds, the government has to spend Rp 9,000-13,000 for 
every Rp 110,000. “It is too expensive,” says Pungky. With 
digital distribution, government can cut the cash handling cost. 

Now, the main obsession of Indonesian government is to 
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create less cash society ecosystem in national spread. Banks 

have no other option than join the movement. Corporate 

Secretary of Bank Central Asia Jan Hendra says his company 

supports the non-cash movement for the sake of financial 
inclusion. 

BCA, which is privately-owned bank, has been issued 

more than 13 million of e-money Flazz card that can be used 

for transportation and retail payment, for example at minimart 

Indomart and fast-food chain McDonalds. The same spirit 

has been stated by Corporate Secretary of Bank Mandiri 

Rohan Hafas, who claims that the number of electronic 
money transaction in his company has reached Rp 4 trillon 
as per October 2017, with around 11 million e-money cards in 

circulation. 
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According to Bank Indonesia data, until September 2017 

the amount of electronic money transaction has reached more 

than Rp 71 million, increased 62% compared to transaction 
value in September 2016 that only reached Rp 45 million. 
The number that keeps increasing support the confidence of 
Indonesian government to deepen financial inclusion through 
electronic money.

Even though digital finance alone cannot entirely close 
the gaps in financial inclusion, based on a research by Asian 
Development Bank the cumulative effect of digitally driven 

acceleration in financial inclusion could boost GDP by 2%. 
For the population earning less than $2 a day, that would 

translate to a 10% increase in income. Digital finance presents a 
potentially transformational opportunity to advance financial 
inclusion and erase the exclusion or unserved and underserved 

segments of society that has no access to formal financial 
services from growth and its benefits.

Impact of digital application on GDP growth and target segment income level based 

on Asian Development Bank research

Electronic payments could also have a significant 
improvement on spending habits. Given recent card penetration 

rates, growth rates and the additive effects, Moody’s Analytics 

calculated that consumption was 0.4% higher between 2011 

and 2015 than it would have been if electronic payments had 
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not increased; total consumption increased on average by 2.3% 

over the sample period. Because consumption growth is on 

average faster in emerging economies, emerging economies 

have more to gain by increasing electronic payments usage 

to speed consumption growth even further. Consumption 

growth in both emerging economies and developed countries 

benefits from additional card usage.

In the research of Moody’s Analytics involving 70 

countries, which make up 95% of global GDP, card usage 

added $296 billion cumulatively to real GDP from 2011 to 2015. 

This amounts to 0.1% of total GDP per year for the 70 countries 

over this period.

The expansion of electronic payments could have a 

significant, positive effect on future economic growth. Across 
the 70 countries in the study, it is found that each 1% increase in 

usage of electronic payments produces, on average, an annual 

increase of approximately $104 billion in the consumption of 
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goods and services, or a 0.04% increase in GDP.

The other benefit from electronic money is that it cuts the 
cost of money printing and distribution. The national non-cash 

movement is expected to cut the cost of paper bills printing 

up to 20%, according to Central Bank of Indonesia. The cost 

of printing and distribution of paper money can reach Rp 16 
trillion annually. 

However, the price to join the non-cash movement is not 

cheap and actually not financially beneficiary. Since BCA has 
to provide the card ($2 each, ordered from overseas vendor) 

and the infrastructure (electronic data capture machine), the 

return from electronic money investment is quite questionable. 

President Director of BCA Jahja Setiaatmadja said the 

operational cost of Flazz in total reaches around Rp 50-80 billion 
annually, while revenue from the product is only estimated 

around Rp 15 billion per year. It also cannot monetize the 
money that is stored on e-money, since around 80% of Flazz 

cards only have stored credit under Rp 60,000. With the 
extremely liquid trait, the money cannot be distributed further 

for credit or even gain interest. However, for toll payment 

Central Banks of Indonesia allows banks to gain Merchant 

Discount Rate from transaction at around 0.5%. 

To help banks get return from electronic money, Central 

Bank of Indonesia also released regulation of top-up fee 

through Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/

PADG/2017 that regulates that bank should not charge top up 

under Rp 200,000 but it can charge transaction over Rp 200,000 
with fee between Rp 0 to Rp 750 per transaction. However, 
state-owned banks (Himbara) decided to charge zero rupiah 

for top up through their own channels. The private-owned 

BCA also does the same, but it charged between Rp 1,000 to Rp 
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1,500 if the transaction is made outside of its channel. 

The regulation has been highly criticized, especially 

because the Net Interest Margin of banks in Indonesia is the 

highest in Asia Pacific – reaches 5.35% according to Banking 
in Asia Pacific report by Ernst and Young, while other 
countries’ stay between 2.5%-4%. Yet, former National Banks 

Association (Perbanas) chairman Sigit Pramono argues that 

high percentage of NIM is not a ‘sin’ for banks. “Some banks 

are able to get high NIM because they are efficient,” says Sigit. 
But however, he also disagrees that e-money investment costs 

are being passed to costumer. “The top up fee cannot cover the 

electronic money investment anyway, so it is better for banks 

to look for other revenue income instead of charging e-money 

user of top up fee,” he adds. 

Number of average Net Interest Margin in Asian’s emerging markets based on Ernst 

and Young research

The other drawback from electronic money also cannot 

be taken lightly. The phasing out of cash can create difficulty 
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in term of controlling inflation. In traditional scheme, central 
bank can distribute more cash to maintain inflation, while 
with digital money the option is not possible. The danger from 

the high degree of substitute of currency in circulation with 

e-money is presented through the influence of decreasing 
central bank balance sheet, which means limitation of their 

positive influence on the monetary instruments. But, for 
now the influence is still on very low level, since the usage of 
physical money still way wider than the electronic one. “That’s 

why will however still need cash for the sake of monetary 

policy,” Pungky explains.

How is the blueprint of electronic payment in Indonesia? 

Pungky says that after toll payment, government will regulate 

all public transportation cost including water and air transport. 

After that, they will apply the non-cash payment only for retail 

and some other basic needs like electricity bills. 

Slow but steady, Indonesia is getting ready to be a less cash 

society and speeding up for nationwide financial inclusion.

The Inevitable Evolution of Money

In China, even street music performers display their Alipay 

barcode – instead of box of donation, to collect money from passerby.

The usage of cash is getting obsolete. A survey conducted by 

eZonomics’ ING bank revealed that 38 percent of respondents 

said they were willing to go cash-free, 34 percent that said they 

already rarely use cash, and a 78 percent said they expect to 

continue reducing cash usage going forward, propelling the 

abandonment and ultimate demise of the paper bills.

As opposed to physical exchange, a cashless society 

provides increased security of funds and efficiency of 
transaction, decreased opportunity for tax evasion and illegal 

cash operations, and the ability to track payments.



446  |  LITERASI KEUANGAN

The change is rapid and constantly spreading all over the 

world. 

Start from the North, Sweden already operates a cashless 

ecosystem. A Swedish initiative to stop accepting or carrying 

cash in banks is gaining traction and receiving positive feedback, 

and is just one of countless indicators that a permanent shift 

away from the use of physical money isn’t far away.

“These days, many places only take cards in Sweden. 

Retail probably accept cash, but few people use it. Some cafes 
even only receive card for payment,” says a Swedes Martin 

Kolk, a researcher at Stockholms Universitet. “But we don’t 

have electronic money card like Octopus in Hong Kong,” adds 

Martin, who were previously living in China for half a year 

and once traveled to Hong Kong.

The Octopus card is a contactless smart card, and is mostly 

used to pay for rides on the MTR, buses, minibuses, ferries, 
trams and on a few taxis equipped with Octopus readers. It 

was introduced in 1997 as a payment method on the MTR. But 
since then, thanks to its popularity with locals and tourists, 

it was transformed into a payment system, which is used to 

collect fares on almost all modes of public transport, and also 

for payments in shops, cinemas, public swimming pools, car 

parks, schools and other places provided with Octopus readers. 

Today, over 23 million Octopus cards are in circulation 

and the Octopus system handles over 12 million transactions 

a day, with the transaction value exceeding HK$130 million 

(around $16.5 million). The Octopus card can store up to 

HK$1,000. To reload it, the cardholder can use machine at all 

MTR stations, Customer Service Centers, or any stores that are 
authorized as Add Value service providers. If the Octopus’s 

balance is positive (HK$0.1 or above) but insufficient to cover 
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the transaction, On-Loan Octopus Holders are able to use up 

to HK$35 of their HK$50 deposit in order to complete the 

transaction. The Octopus card cannot be used if the balance is 

zero or negative prior to the transaction.

Even tourists are encouraged to have Octopus card, since 

cardholder can return it to the Customer Service Centre at the 

airport or to any Customer Service Centre at any MTR station 
to get the refundable deposit of HK$50 and the remaining 

value. A refund fee of HK$9 will be deducted if the card is 

returned within 3 months from the date of issue.

The system is quite similar with EZ Link card in Singapore. 

Users can buy the reloadable electronic money card that can be 

used to pay at public and private transport such as taxi, shops, 

government services, educational institution, as well as toll 

payment and vehicle parking. Even taxi and private transport 

also accept the card.

In mainland China, payment system is even more 

sophisticated. A German exchange student at University of 

Shanghai Florian Trampert was impressed when he found 

out that people use chat application-based WeChat Pay and 

Alibaba’s AliPay for nearly all payment transactions. The 

users only need to show QR-Code on their mobile phone and 
the cashier will scan the QR-Code that is connected with the 
bank account. However, as foreigner that has no China bank 

account, Florian cannot use AliPay or WeChat. “Germany is 

little bit left behind, mobile-based payment is just too much 

future for Germany,” he says. Even at temple, visitors can 

make donations with a swipe of their phone. Some street music 

performers place their QR-Code beside the change box.
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Last year, the volume of mobile payments in China more 

than doubled, surging to a total of $5 trillion. Figures from the 

first three months of 2017 suggest that Alipay and WeChat Pay 
are the two services that dominate the market, with the former 

accounting for 54 percent of transactions, and the latter making 

china money up 40 percent.

CLSA, a research investment company based in Hong 

Kong, predicts that electronic payments in China will reach a 
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volume of $45 trillion by 2021. Even now, everything from bike 

rental to fast food can be paid for with a smartphone — and 

sometimes cash isn’t a valid form of payment.

However, WeChat and Alipay payment are not available 

for transportation. Huang Jiayuan, a Beijing resident the public 

transportation payment system is quite ‘old-fashioned’ because 

it is controlled by government. Normally, people buy a travel 

card that can be topped-up at the station or bought by cash.

Meanwhile, most of the busses and trains in London, 

United Kingdom, are now phasing out cash. The commuters 

have to use either a debit card or a prepaid Oyster Card that 

can be used on all public transport. Although out of the main 

cities cash is still being used.

Card payment in UK is more common in the grand scheme 

of things, says a Londoner Will Golding. “Although places 

such as markets and hairdressers probably get more cash. In 
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my opinion the Bank of England seems to be trying to erase 

cash out the system altogether. We have introduced new 

plastic notes which not only are more robust but also traceable. 

As using cards leaves a ‘paper-trail’ the government seems 

to be moving towards this to crack down on fraud, money 

laundering and tax dodging. Every shop you go into will have 

a card machine,” he explains. 

Most of European Union countries have the similar system 

regarding public transport payment system. In Germany, 
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France, and Czech, commuters can buy a paper ticket online, 

at costumer services office, or on vending machine that is valid 
ranging from one time usage to yearly subscription.

How about Indonesia? Started from July 2013, PT KCJ that 

is in charge of commuter line train in Greater Jakarta Area 

(Jabodetabek) apply e-ticketing system to replace the old paper 

tickets. In addition to KCJ-issued cards, passengers may also 

purchase bank-issued cards. Unlike KCJ-issued cards which 

may only be used for train fares and station’s park-and-ride 

facilities, these cards may also be used for goods and services 

payments at selected merchants, gas stations, TransJakarta 

BRT, selected parking facilities, and toll road payments. 
Currently Commuterline accepts Mandiri e-Money, BRI Brizzi, 
BNI TapCash, and Flazz BCA.

Therefore, it is safe to say that the digital revolution is 

already here. Next step? It’s probably cryptocurrency. 



452  |  LITERASI KEUANGAN

WINNY TANG - The Jakarta Post
Saat ini bekerja di The Jakarta Post sebagai Reporter. Lulusan dari University of 

International Business and Economics, China . Lahir di Jakarta, 20 July 1991 Alasan 

mengikuti Banking Journalist Academy ingin mengetahui lebih jauh tentang industri 

perbankan.
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GAYA HIDUP BERUBAH, 
PERBANKAN BERBENAH

Kiri: Antrean mengular di depan Gandaria City Mall sebelum mal dibuka. Para 

pengunjung memburu cashback dari event Singapore Airlines – BCA travel fair 

tanggal 4 – 6 Agustus (JP/ Winny Tang)

Kanan: BCA-Singapore Airlines travel fair di Gandaria City penuh sesak oleh 

pengunjung hari Jumat, 4 Agustus. (JP/ Winny Tang)

S
ejak pukul empat subuh, antrean mulai terlihat 

mengular di depan mal Gandaria City, Jakarta Selatan, 

awal Agustus lalu. Saat langit berangsur terang, barisan 

kian bertambah panjang. Tidak peduli usia, bapak-bapak, 

muda-mudi, sampai joki panggilan, menunggu dengan tertib.

Ketika ditanya, beberapa pengunjung berkata mereka rela 

bangun pagi demi mendapatkan cashback yang terbatas untuk 

350 orang pertama di acara BCA-Singapore Airlines travel fair. 

Motivasi mereka jalan-jalan beraneka ragam. Ada yang 

berniat melepas penat. Ada yang rindu membeli tiket bulan 

madu. Ada pula yang berencana liburan bersama keluarga. 
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Beberapa jam berselang, Ahmad Fajarprana, seorang 

komisioner bank swasta yang berusia 59 tahun, duduk sendiri 

menunggu penukaran cashback. 

“Tadi supir saya joki-in dari jam 4 pagi. Pas udah buka jam 

7, saya gantiin,” katanya sambil tersenyum.

Sambil memperlihatkan nomor antrian yang ia dapat, ia 

berkata, “Saya aja dapat nomor 285, bayangin yang antrian 

nomor 1, nunggu dari jam berapa dia?” ujarnya dengan 

semangat.

Jumat itu, Ahmad membeli enam tiket ke Hong Kong untuk 

liburan sekeluarga. Dua tiket yang mendapatkan cashback 

harganya Rp 2,1 juta per tiket, sedangkan sisanya seharga Rp 
2,8 juta per tiket. Untuk harga normal, bisa mencapai Rp 5 juta.

Harga tiket yang murah ini adalah salah satu alasan kuat 

mengapa masyarakat Indonesia semakin sering bepergian 

Pemenang hadiah the biggest 

spender Fernando Lee (kiri) yang 

berbelanja lebih dari Rp 400 juta 

dalam sehari, berfoto bersama Vice 

President Commercial Dwidaya 

Tour Hendri Yapto (kanan) saat 

acara Dwidaya Tour Carnival, 

bekerja sama dengan Citibank. 

Pameran diadakan di Main 

Atrium Senayan City dari 15-17 

September, 2017. (JP/ Winny Tang)
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beberapa tahun belakangan ini.

Lebih daripada itu, seiring dengan berkembangnya 

teknologi, pembelanjaan melalui online travel agent seperti 

Tiket.com atau Traveloka juga semakin marak. 

Gaery Undarsa, Chief Communication Officer Tiket.com, 
mengatakan kalau 47% pembelian berasal dari pengguna 

aplikasi. Ia bilang, di tahun 2014 lalu, pengguna aplikasi Tiket 

hanya 8%. 

Sampai saat ini, aplikasi ponsel Tiket.com sudah diunggah 

pengguna sebanyak 3,2 juta orang. Transaksi harian yang 

terjadi mencapai 15.000 per hari.

Traveling sekarang tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan 

tertier, didorong oleh pesatnya pertumbuhan masyarakat 

kelas menengah di negeri ini.

Hal ini dibuktikan dari pendapatan perkapita orang 

Indonesia lambat laun meningkat. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Indonesia tahun 

2016 adalah Rp 47,96 juta per kapita per tahun, lebih tinggi dari 
Rp 45,14 juta tahun 2015, dan Rp 41,92 juta di tahun 2014.

“Ketika semakin kaya (dan berpendidikan) pola konsumsi 

mereka juga mulai bergeser dari ‘goods-based consumption’ 

(barang tahan lama) menjadi ‘experience-based consumption’ 

(pengalaman),” tulis Yuswohady, managing partner konsultan 

marketing Inventure, yang pernah menjabat sebagai chief 

executive MarkPlus Institute of Marketing. 

Experience-based consumption contohnya adalah, sekarang 

orang nongkrong di café bukan lagi sekedar untuk minum, 

namun untuk mengekspresikan gaya hidup. Masyarakat 

juga semakin rajin menabung untuk liburan, dengan tujuan 

“membeli” pengalaman.

Perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia juga 
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terekam dalam data BPS di kuartal-II 2017, yang menunjukkan 

bahwa pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan dan 

pakaian hanya naik 0,03-0,17%, sedangkan konsumsi untuk 

leisure melonjak menjadi 5,87% dari 5,43%.

Salah seorang yang gemar jalan-jalan untuk “membeli” 

pengalaman adalah Mario Patrick Suharsono. Selama 21 

tahun menjadi freelance tour leader, ia hobi bepergian solo atau 

bersama istrinya.

Menurut laki-laki berusia 38 tahun ini, esensi dari traveling 

adalah ketika ia bisa melihat suatu peristiwa atau menikmati 

pemandangan indah yang hanya bisa dirasakan di belahan 

bumi tertentu.

Misalnya, melihat peristiwa The Great Migration di Tanzania, 

Afrika. Untuk bisa melihat perpindahan besar ratusan bahkan 

ribuan wildebeest dan zebra adalah pemandangan paling 

spektakuler yang wajib dilihat minimal satu kali seumur 

hidup, ucap Mario.

“Yang belum kesampean, aku mau lihat silver back gorilla 

di Uganda, sama istri,” tambahnya.

Pada kenyataannya, traveling tidak saja menyajikan 

pengalaman indah, namun juga pengalaman menyebalkan 

atau bahkan menyeramkan. 

Cristian Rahadiansyah, pemimpin redaksi majalah 
perjalanan DestinAsian Indonesia, bercerita kalau ia pernah 

punya pengalaman di kejar tiga ekor Komodo sekaligus di 

Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

“But, that’s what makes traveling memorable,” katanya dalam 

acara Ubud Writers and Readers Festival di Ubud, Bali.

Melihat animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia 

untuk bepergian, baik bank BUMN, swasta, maupun asing 

berlomba menyusun strategi untuk menaklukkan segmen 
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traveler. 

Pasalnya, dari data bank-bank yang di wawancarai The 

Jakarta Post, penggunaan untuk travel selalu menempati posisi 

tiga besar dari total transaksi kartu kredit di kebanyakan bank 

di Indonesia.

Bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia 

(BCA) contohnya, terbukti berhasil memikat konsumen 

dengan kerjasamanya dengan Singapore Airlines.  

Total jumlah pengunjung yang bertransaksi mencapai 

10.000 untuk dua kali travel fair yang diselenggarakan di 

Gandaria City pada bulan Februari dan Agustus 2017. 

Angkanya naik 20% dibandingkan tahun lalu, kata Jan Hendra, 

Sekretaris Perusahan BCA.

Selain BCA, Bank Negara Indonesia (BNI), juga 

memberikan promosi besar saat Garuda Indonesia Travel Fair 

(GATF), dengan bekerja sama dengan maskapai penerbangan 

Garuda Indonesia. 

Tidak hanya bank swasta dan bank BUMN, bank asing 

asal Amerika Serikat Citibank Indonesia juga bekerjasama 

dengan Dwidaya Tour mengadakan Dwidaya Tour Carnival. 

Dwidaya Tour Carnival diadakan tanggal 15-17 September 

di Senayan City dan 20-22 Oktober di PIK Avenue.

Total pengunjung yang hadir sekitar 5.000 pengunjung di 

Senayan City dan sekitar 4.000 pengunjung di PIK Avenue, 

melonjak sebanyak 40% dibandingkan tahun lalu, jelas Yanty 

Wijaya, Marketing Communications Manager Dwidaya Tour.

Selain mengadakan travel fair, bank-bank juga gencar 

membuat produk travel card dengan spesifikasi khusus, seperti 
garansi nilai tukar yang baik di luar negeri, penukaran mileage 

point yang mudah dan fasilitas lounge serta makanan gratis di 

bandara. 
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Menyikapi gempuran promosi dari bank, ternyata ada 

traveler yang tertarik karena menurutnya itu menguntungkan. 

Contohnya yaitu Kenny Santana, seorang travel consultant 

pemilik akun @KartuPos.

Walaupun bank-bank sudah gencar memberikan promosi, 

nyatanya ada saja para pelancong yang tidak terlalu tertarik 

memiliki kartu kredit khusus. Mereka juga tidak merasa 

promosi yang diberikan cukup menarik karena kebanyakan 

bank menawarkan fitur serupa.

Menyikapi fakta ini, Direktur BCA Santoso Liem, 

menjawab, “Memang sekarang [kartu kredit untuk traveler] 

sudah ‘Me too’, jadi harus bisa memberikan promosi yang 

lebih menarik dibandingkan dengan bank lain.”
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JALAN-JALAN:  
FENOMENA GLOBAL 
MERAMBAH INDONESIA

B
ukan hanya di negara maju, masyarakat di negara 

berkembang termasuk Indonesia, sekarang tidak 

ragu-ragu lagi menyisakan pendapatan mereka untuk 

berpelesir.

Traveling sudah menjadi layaknya candu di negeri ini. 

Masyarakat seakan ‘gatal’ untuk tinggal diam di rumah ketika 

libur datang menghampiri. Apalagi, biaya untuk berwisata 

juga semakin terjangkau.

Setidaknya, perubahan mindset orang Indonesia dapat 

dicermati lewat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi 

masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang hanya 

tumbuh tipis ke 4,95% di triwulan II-2017, dibanding 4,94% 

di kuartal sebelumnya. Namun menariknya, meskipun 

pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan dan pakaian 

hanya naik 0,03-0,17%, konsumsi untuk leisure (termasuk 

restoran dan hotel) melonjak menjadi 5,87% dari 5,43%.

Faisal Basri, Ekonom dari Universitas Indonesia, 

menjelaskan kalau ada 8 sektor yang tumbuh di atas 

pertumbuhan PDB pada triwulan II-2017, dan seluruhnya 

berasal dari sektor jasa.
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SUMBER: PRESENTASI EKONOM FAISAL BASRI

“Ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Dulu uang 

yang ada mereka gunakan untuk beli baju, tetapi sekarang 

untuk traveling,” katanya saat menjadi pembicara di sebuah 

acara perbankan.

SUMBER: PRESENTASI EKONOM FAISAL BASRI
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Data BPS juga mencatat adanya peningkatan konsumsi 

rumah tangga dari leisure pada kuartal II-2017 sebesar 6,25% 

dari sebelumnya 5,5%. Berbeda dengan non-leisure dari 5,0%, 

turun menjadi 4,75%.

Lebih dari itu, peningkatan jumlah penumpang angkatan 

udara dan kereta api juga terpantau meningkat signifikan, 
mengartikan semakin banyak orang Indonesia yang pergi 

melancong. 

SUMBER: PRESENTASI EKONOM FAISAL BASRI

Peningkatan budaya bepergian ini sudah terlihat sejak 

empat sampai lima tahun terakhir, menurut beberapa 

pengamat pariwisata yang diwawancarai The Jakarta Post. 

Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan masyarakat 

Indonesia kelas menengah.

Pertambahan masyarakat kelas menengah, diiringi dengan 

pertumbuhan ekonomi yang baik di level 5,01% sampai kuartal 

II-2017, disinyalir menjadi salah satu penyebab utama dibalik 
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kenaikan tren masyarakat untuk jalan-jalan.

Jenis transportasi yang semakin beragam dengan harga 

terjangkau juga turut andil dalam peningkatan tren bepergian, 

apalagi sejak munculnya bermacam-macam maskapai 

penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier). 

“Kenyataan bahwa industri pariwisata sudah merasuki 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu benar adanya,” 

ujar Asnawi Bahar, ketua dewan pengurus Association of the 

Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA).

Menurutnya, kehadiran low-cost carrier seperti Lion Air, 

AirAsia, hingga Citilink mendorong penduduk berbagai 

kalangan, dari yang berpenghasilan rendah sampai tinggi 

sekalipun untuk semakin sering bepergian.

Selain murah, keinginan seseorang untuk berwisata 

seringkali timbul setelah melihat promosi pariwisata dari 

media sosial ataupun website negara tetangga yang masif dan 

menarik, Jajang Gunawijaya, pakar pariwisata dari Universitas 

Indonesia, menjelaskan.

“Media sosial berperan sangat penting, karena bisa 

menyebarkan informasi hingga ke pelosok desa, tidak hanya 

di kota-kota besar saja,” ujarnya lewat sambungan telepon 

seluler.

Bagi orang Indonesia, yang tidak kalah penting dibalik 

keinginan kuat untuk jalan-jalan adalah social prestige. Jajang 

yang merupakan seorang antropolog pariwisata menjelaskan 

bahwa zaman sekarang orang bepergian bukan semata-mata 

karena ingin mengeksplorasi tempat wisata, tetapi karena 

ingin tetap “eksis” di media sosial.

Jika seorang teman, saudara, atau kolega sudah 

menggugah foto di tempat wisata baru lewat Instagram 

misalnya, pengikutnya akan tertarik untuk mengunjungi 
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tempat tersebut juga dan mengunggah foto mereka di akun 

pribadi.

Selain aspek perubahan perilaku karena media sosial, bagi 

orang Indonesia yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, 

kemacetan yang dihadapi sehari-hari dan kepenatan pekerjaan 

kerap dijadikan alasan untuk refreshing.

Destinasi wisata mancanegara yang paling populer untuk 

masyarakat Indonesia adalah Singapura. Bukan hanya karena 

karena jaraknya yang dekat, namun karena biayanya juga 

terjangkau.

“Kalau orang cerdik, mereka bisa menginap di Batam. 

Pagi-pagi buta naik kapal feri ke Singapura. Lalu seharian 

keliling di Singapura, bisa jalan-jalan di Sentosa Island,” 

katanya dengan nada bergurau.

Setelah Singapura, Thailand menyusul di peringkat kedua 

karena keragaman kuliner yang ditawarkan, tempat belanja 

yang murah serta kultur yang mirip dengan Indonesia.

Fenomena berlibur masyarakat Indonesia terungkap 

dalam laporan Mastercard bertajuk ‘Future of Outbound 

Travel in Asia Pacific (2016-2021)’. Data dari laporan tersebut 

mencakup 17 negara di Asia Pasifik yang dikumpulkan sejak 
tahun 1993 dari responden berumur 18-64 tahun. Tentunya, 

dari rumah tangga dengan level pendapatan yang bervariasi.

Mastercard memproyeksikan kalau wisatawan Indonesia 

yang bepergian ke mancanegara akan tumbuh 8,6% per tahun 

menjadi 10,6 juta kunjungan di tahun 2021.

Beberapa tahun kedepan, perjalanan ke mancanegara 

masih akan didominasi oleh rumah tangga dengan pendapatan 

menengah dengan penghasilan US$10.000 sampai $30.000 dan 

juga rumah tangga berpenghasilan tinggi dengan pendapatan 
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lebih dari $30.000.

“Indonesia termasuk ke dalam lima besar peringkat negara 

dengan wisata outbound yang diproyeksikan akan mengalami 

pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik,” Tommy Singgih, 
direktur Mastercard Indonesia, bilang.

Bila ditelisik lebih jauh, fenomena berpelesir ke luar negeri 

ternyata tidak hanya terjadi Indonesia, tetapi juga di negara-

negara lain di Asia Pasifik.

SUMBER: MASTERCARD FUTURE OF OUTBOUND TRAVEL IN ASIA PACIFIC (2016-2021) REPORT

Hingga 2021, laju pertumbuhan wisatawan outbound 

di negara-negara berkembang di Asia Pasifik diperkirakan 
tumbuh 7,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara 

maju di regional yang sama sebesar 3,3%.

China diprediksi akan tetap menduduki peringkat 

pertama sebagai negara dengan wisatawan outbound terbesar 
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sebanyak 103,4 juta kunjungan pada tahun 2021, dari 61,6 juta 

kunjungan di tahun 2015.

Tetapi, menurut report Mastercard, Myanmar diestimasi 

sebagai negara dengan laju pertumbuhan wisatawan ke luar 

negeri tercepat sebesar 10,6% empat tahun mendatang, diikuti 

Vietnam di 9,5%, Indonesia di 8,6%, China di 8,5% dan India 

8,2%.
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BANK-BANK BERLOMBA 
MENCURI HATI TRAVELERS

S
ejak lima tahun lalu, Kenny Santana rajin berbagi 

informasi tentang promo tiket, panduan wisata, serta 

paket perjalanan melalui akun Twitter-nya @KartuPos 

yang kini telah memiliki lebih dari 55.000 followers.

Melalui Twitter, Kenny memperkenalkan #KartuPosTrip, 

yaitu jasa pengelolaan trip untuk grup independen. 

Aktivitasnya cukup kekinian, misalnya menonton konser 

Bruno Mars di Australia, atau melihat fenomena alam Aurora 

Borealis di Islandia.

Karena tuntutan pekerjaan, ia seringkali harus memburu 

penawaran terbaik untuk hotel dan tiket agar bisa menjual 

paket perjalanan dengan harga yang terjangkau. Oleh sebab 

itu, ia menganggap mempunyai kartu kredit sebagai suatu 

keharusan.

“Aku menggunakan 3 kartu kredit travel untuk hampir 

semua transaksi yang menggunakan kartu kredit karena 

poin langsung berupa miles bisa dipakai lagi untuk travel 

berikutnya,” tulisnya melalui surat elektronik.

Kenny yang saat di wawancara sedang berada di Kanada, 

mengaku kalau selain keuntungan dari menukarkan poin 

untuk mileage pesawat, kartu kredit yang dibuat khusus untuk 

travelers juga berguna untuk mendapatkan makanan dan 

minuman gratis di bandara.
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Mencoba memahami kebutuhan para pelancong seperti 

Kenny, baik bank BUMN dan swasta berlomba-lomba 

membuat produk khusus untuk menyasar segmen travelers 

diantaranya kartu kredit, asuransi perjalanan, maupun 

kerjasama dengan maskapai penerbangan saat travel fair.

Alasannya sederhana, ceruk pasar dari sektor pariwisata 

ini sungguh menggiurkan. Pasalnya, dari 260 juta penduduk 

Indonesia, rata-rata setiap rumah tangga kelas menengah 

melakukan perjalanan ke luar negeri minimal dua kali setahun. 

Berdasarkan studi Visa Worldwide, setiap rumah tangga 

di Indonesia diprediksi akan mengeluarkan rata-rata US$8.214 

per tahun (Rp 111 juta) untuk perjalanan ke mancanegara di 
tahun 2025 dari $5.596 di tahun 2015.

Potensi yang besar ini, tentu saja cepat disikapi oleh 

perbankan. Saat ini, penggunaan kartu kredit untuk urusan 

jalan-jalan hampir selalu menempati posisi tiga besar dari total 

transaksi kartu kredit di kebanyakan bank di Indonesia.

Salah satu bank yang gencar membidik travelers adalah 

Bank Negara Indonesia (BNI). Bank BUMN papan atas ini 

memiliki produk kartu kredit co-branding Garuda-BNI yang 

memiliki fitur khusus untuk travelers. Contohnya, setiap 

transaksi belanja sejumlah tertentu dapat digunakan untuk 

menukarkan Garuda Frequent Flyer miles.

Untuk para pemegang kartu, BNI juga menebar promosi 

besar di salah satu acara pameran wisata terbesar di Indonesia, 

Garuda Indonesia Travel Fair (GATF), misalnya promo tiket 

pesawat pulang pergi Jakarta-Raja Ampat senilai Rp 2,6 juta, 
atau tiket PP Jakarta-Bali seharga Rp 800.000.

Melalui GATF yang diadakan dua kali setahun, rupanya 

BNI berhasil meraup nilai transaksi yang bombastis sebesar 

Rp 307 miliar di tahun 2017 meskipun jumlah pengunjung di 
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event tersebut terpantau sedikit menurun.

“Partisipasi BNI di event Garuda Indonesia Travel Fair fase 

1 dan 2 tahun ini berhasil membukukan peningkatan transaksi 

yang diproses sebanyak 74% atau total Rp 307 miliar,” tutur 
Corina Leyla Karnalies, Division Head Card Business BNI.

Nilai transaksi dari GATF ini naik signifikan walaupun 
jumlah pengunjung turun 5% dibanding tahun sebelumnya 

menjadi 131.272 orang di tahun 2017. Menurut BNI, salah satu 

penyebabnya karena adanya pembangunan di area sekitar 

Jakarta Convention Center, Senayan, yang menghambat akses 

pengunjung.

Meskipun tidak memiliki angka yang pasti, Corina bilang 

kalau transaksi kartu kredit BNI dari segmen travel menempati 

urutan ketiga setelah pembelanjaan di department stores dan 

groceries. 

Hingga kuartal-III 2017, nilai transaksi kartu kredit BNI 

mencapai Rp 25,97 triliun atau tumbuh 8% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. 

Tidak mau kalah dengan BNI, bank BUMN kelas “kakap” 

lain yaitu Bank Mandiri juga serius membidik para penggemar 

jalan-jalan dengan cara menggandeng perusahaan travel 

online seperti Traveloka. 

Contohnya, bulan Agustus lalu, Mandiri memberikan 

diskon Rp 720.000 bagi para pemegang kartu kredit untuk 
pembelian paket hotel dan pesawat ke 10 destinasi prioritas di 

Indonesia, melalui Traveloka.

Walaupun belum mendesain kartu kredit khusus untuk 

pelancong, pihaknya menawarkan nasabahnya kartu kredit 

Skyz Card yang juga mempunyai fitur menarik untuk traveler 

yaitu nilai kurs yang kompetitif.

Sektor travel saat ini merupakan fokus utama dari Bank 
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Mandiri karena menyumbang 20% dari total transaksi kartu 

kredit, kata Tardi, Direktur Retail Banking Bank Mandiri.

Karena pentingnya sektor ini, kedepannya Bank Mandiri 

berencana membuat konsep pinjaman jangka pendek untuk 

nasabahnya sehingga orang yang tidak memiliki kartu kredit 

juga dapat sering bepergian.

 “Tahun depan kita akan siapkan konsep lending yang 

robust, dengan tenor yang pendek. Mudah-mudahan ini bisa 

menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Tardi.

Segmen pariwisata ternyata tidak hanya menarik minat 

bank BUMN, karena bank swasta terbesar di Indonesia, Bank 

Central Asia (BCA) juga turut serta berkompetisi.

Selain menawarkan co-brand kartu kredit BCA-Singapore 

Airlines, BCA juga berkolaborasi dengan maskapai nasional 

Singapura ini untuk memberikaan penawaran menarik saat 

travel fair kepada pengguna kartu kredit BCA yang saat ini 

telah mencapai 3,2 juta.

BCA-Singapore Airlines yang diadakan dua kali tahun 

ini, yaitu di bulan Februari dan Agustus, berhasil membius 

konsumen karena banyak orang yang rela antri dari subuh 

hanya untuk mendapatkan cashback.

Tengok saja jumlah pengunjung yang bertransaksi di 

pameran wisata ini mencapai 10.000 tahun 2017, atau naik 

20% dibandingkan tahun lalu, kata Jan Hendra, Sekretaris 

Perusahan BCA.

Dari total nilai transaksi kartu kredit BCA yang mencapai 

Rp 45 triliun sampai kuartal-III 2017, transaksi untuk urusan 
pariwisata juga menduduki urutan ketiga terbesar.

Tidak hanya bank swasta terbesar di Indonesia, 

PermataBank, bank swasta milik grup Astra dan Standard 

Chartered ini, juga menyadari bahwa travel sudah menjadi 
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gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini.

Solusinya, PermataBank menawarkan produk kepada 

nasabah yang gemar bepergian lewat tabungan dan kartu 

kredit Permata Reward Card.

“Permata Reward Card banyak benefitnya ke travel. Tapi 

sebenarnya tidak hanya itu saja. Kita juga punya produk 

tabungan dan join travel fair dengan partner offline dan online,” 
ujar Bianto Surodjo, Direktur Retail Banking PermataBank.

Strategi untuk menggaet traveler juga dilakukan oleh 

Bank Mega, bagian dari CT Corp milik konglomerat Chairul 

Tanjung, baru memperkenalkan Mega Travel Card awal 

September lalu.

Lewat Mega Travel Card, Bank Mega menjanjikan 

fleksibilitas dalam menukarkan mileage points untuk tiket 

pesawat, hotel, dan paket tur, serta garansi nilai tukar terbaik 

saat wisatawan Indonesia sedang bepergian.

MEGA TRAVEL CARD, KARTU KREDIT KHUSUS UNTUK TRAVELER DARI BANK MEGA (JP/WINNY TANG)

Uniknya, Bank Mega memiliki kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh bank lain, yaitu kemampuan bersinergi dengan 

sister companies dibawah CT Corp seperti dengan agen 
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perjalanan AntaVaya Tour dan unit usaha lainnya seperti 

Carrefour dan Baskin Robbins.

Bank Mega secara rutin berkolaborasi dengan AntaVaya 

Tour mengadakan travel fair yang digelar di kota-kota besar 

di Indonesia. Tahun ini, karena animo masyarakat meningkat, 

Bank Mega menambah kota tempat pameran dibandingkan 

tahun lalu.

Alfons Kurnia, Credit Cards and Personal Loan Marketing 

Division Head dari Bank Mega, mengatakan dari fase 1 di 

bulan April tahun ini, pihaknya berhasil meraup sales volume 

Rp 120 miliar dari 7 kota, sedangkan di fase 2 di bulan Oktober, 
mendapatkan Rp 150 miliar dari 10 kota.

Tahun lalu, untuk fase 1 di kota Jakarta dan Surabaya, 

Bank Mega berhasil mendapatkan sales volume Rp 55 miliar, 
dan Rp 65 miliar untuk fase kedua di 5 kota.
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Bank yang juga baru-baru ini mengeluarkan kartu kredit 

untuk penggiat wisata adalah Maybank Indonesia. Bank ini 

memperkenalkan kembali kartu kredit Maybank White Card 

tanggal 23 Oktober lalu untuk menyasar para pekerja muda 

yang doyan bepergian.

Kartu kredit ini menawarkan keuntungan seperti bonus 

BIG point AirAsia, bebas iuran bulanan selama 24 bulan, 

promo cicilan 0%, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku.

Jenny Wiriyanto, Direktur Community Financial Services 

Maybank Indonesia (kiri) dan Eric Tjetjep Wai Kin, CFO 

Dwidaya Tour, berbicara saat re-launching Maybank White 

Card di Plaza Senayan, 23 Oktober lalu. (JP/Winny Tang)

Ditemui saat re-lauching kartu kredit Maybank White Card, 

Jenny Wiriyanto, Direktur Community Financial Services 

Maybank Indonesia, mengatakan kalau total transaksi kartu 

kredit untuk segmen traveler mencapai 15% dari total transaksi 

kartu kredit di Maybank.

“Transaksi paling besar adalah untuk travel, sisanya 

tersebar untuk groceries dan lain-lain,” ujar Jenny, seraya 

menambahkan kalau Maybank yakin bisa menggaet 50.000 

pengguna kartu kredit Maybank White Card sampai akhir 

tahun 2017. 

Total nilai transaksi kartu kredit Maybank telah tembus Rp 
2,5 triliun hingga kuartal III-2017, artinya nilai transaksi untuk 

segmen traveling ini mencapai Rp 375 miliar.
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TRINITY, SI PENIKMAT JALAN 
YANG DOYAN MENULIS

“Dulu saya mikir gimana caranya traveling bisa jadi profesi. Sejak 

kecil, saya juga hobi nulis. Jadinya jadi travel writer itu gabungan 

dari dua passion saya.”

—Trinity

D
eru sepoi angin dan kicau burung samar-samar 

merasuki ruang acara literasi tahunan Ubud Writers 

& Readers Festival di Ubud, Bali. Pagi itu, Trinity – 
begitu ia biasa disapa – tampil sederhana dengan baju tunik 

lengan panjang berwarna pink dipadu legging hitam.

Di hari Sabtu mendung, perempuan bernama asli Perucha 

Hutagaol itu berbagi cerita tentang pengalaman menyusun 

kisah perjalanan kepada ratusan pengunjung, yang mayoritas 

merupakan orang asing.

Travel writer adalah profesi yang ditekuni Trinity semenjak 

dua belas tahun silam. Ketertarikannya dalam dunia traveling 

sudah tertanam sejak kecil karena kebiasaan ayah dan ibunya 

yang hidup berpindah-pindah.

“Saya mulai jalan-jalan sejak saya kecil karena kedua 

orang tua saya suka traveling. Ayah saya seorang polisi, jadi 

kami sering pindah-pindah,” katanya dalam bahasa inggris.

Selain suka traveling, Trinity kecil juga senang menulis 

untuk majalah di sekolahnya, sehingga seiring berjalannya 
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Kiri: UWRF 2017: Trinity (kedua dari kiri) bercerita mengenai pengalamannya menjadi 

travel writer. Ia menjadi salah satu pembicara di acara literasi tahunan Ubud Writers 

& Readers Festival di Ubud, Bali hari Sabtu 28 Oktober bersama pemimpin redaksi 

majalah perjalanan DestinAsian Indonesia, Cristian Rahadiansyah (kedua dari kanan) 

(JP/ Winny Tang)

Kanan: Trinity berpose setelah acara Ubud Writers & Readers Festival 2017. Ia 

menjadi pembicara bersama travel writers lain dalam acara berjudul ‘Postcards from 

the Page’ di Neka Art Museum, Ubud, Bali. (JP/Winny Tang)

waktu, ia berpikir untuk mencari penghasilan dengan cara 

memadukan dua hal yang disukainya: menulis dan jalan-jalan.  

Namun mimpi tersebut tidak langsung ia raih. Setelah 

lulus dari jurusan komunikasi Universitas Diponegoro, 

Semarang, Trinity malah memilih berprofesi sebagai mbak-

mbak kantoran.

Belasan tahun lamanya bekerja untuk korporasi, ia sampai 

pada titik jenuh dan memutuskan untuk melanjutkan studi 

Master in Management di Asian Institute of Management 

di Manila, Filipina, pada tahun 2007, dengan beasiswa yang 

diperolehnya dari Asian Development Bank-Japan Scholarship.

Sebelum berangkat ke Filipina, Trinity yang sejak dulu 

menulis cerita-cerita traveling pribadi di blog naked-traveler.

com mencoba mengadu nasib. Ia berharap kumpulan cerita 

dalam blog-nya dapat dicetak menjadi sebuah buku dengan 

mengirimkan naskah ke Bentang Pustaka.
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“Ternyata pulang dari Filipina, buku pertama saya 

meledak di pasaran. Ya udah, saya pikir kenapa gak diseriusin 

aja,” wanita kelahiran 11 Januari 1973 itu bercerita kepada The 

Jakarta Post.

Sejak saat itu, Trinity mendapat banyak tawaran untuk 

menjadi pembicara dan undangan traveling gratis ke berbagai 

tempat. Dengan penghasilan yang didapat, ia perlahan 

mengunjungi berbagai belahan dunia. 

Hingga saat ini, sudah 82 negara yang ia kunjungi 

termasuk Brazil, Nepal, New Zealand, Filipina, China, Iran 

dan Kazakhstan, dan hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Tiga belas buku perjalanan ‘The Naked Traveler’ telah 

diterbitkan yang isinya pengalaman pribadinya berpelesir, 

dibawakan dalam cerita-cerita pendek yang ditulis dengan 

gaya bahasa blak-blakan.

Salah satu pengalaman yang diceritakan dalam bukunya 

adalah ketika ia melakukan perjalanan selama satu tahun ke 

Amerika Selatan bersama seorang sahabatnya, Yasmin.

Dalam bukunya, ia bercerita mengenai carut marut 

problematika visa Indonesia ketika digunakan untuk jalan-

jalan ke banyak negara, pengalaman mengunjungi salah satu 

keajaiban dunia di Peru, Machu Picchu, hingga pertemuannya 

dengan berbagai rupa cowok latin ganteng di Brazil.

Saking populernya, karya Trinity bahkan telah diadaptasi 

ke dalam layar lebar dengan judul ‘The Nekad Traveler’, yang 

telah tayang pertengahan Maret 2017.

Saat ditanya apa makna traveling bagi seorang Trinity, 

ia menjawab, “Gue orangnya ga seromantis itu, yang kayak 

mencari jati diri segala macem. Ya cuma suka aja, pas gue 

bangun tidur dan lihat langit-langit, kemudian mikir, wah ini 

gue lagi ada dimana ya?”
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Walaupun sudah keliling dunia, ternyata kecintaan Trinity 

terhadap Indonesia tidak pernah pudar. Salah satu alasannya 

adalah karena hobinya untuk menyelam melihat pesona 

bawah laut negeri ini, terutama di daerah Timur Indonesia.

Untuk destinasi mancanegara, Filipina merupakan negara 

favoritnya karena keindahan bawah laut dan pesona alamnya 

yang memukau. Menurutnya, Filipina sangat mirip dengan 

Indonesia, hanya saja ukurannya lebih kecil

Sebagai freelancer, pemilik akun twitter @TrinityTraveler 

dengan jumlah followers 258.000 ini bilang kalau pendapatan 

terbesarnya bersumber dari royalti buku, kemudian yang 

kedua dari media sosial dengan menjadi buzzer atau influencer.

Ia mengaku kalau pendapatannya saat ini jauh lebih baik 

daripada saat bekerja tetap dulu.

“Ya, sebenarnya nggak banyak-banyak amat, karena 

dengan jadi freelancer kan jalan-jalannya makin bebas. Cuma 

pengeluarannya bisa kita tekan,” ujarnya.

Namun selama menjadi travel writer, ia tidak mengharapkan 

memiliki kekayaan material yang melimpah, tetapi lebih 

memilih memperoleh kepuasan batin. Contohnya, boleh 

bangun siang, tidak punya bos, dan tidak perlu berurusan 

dengan office politics.

“Yang penting kalau gue tua, gue bisa tetep hidup 

meskipun gak nulis lagi, dan kalau mati ga nyusahin,” ia 

berkata, seraya tertawa.

Bagi newcomer yang ingin menjadi travel writer, pesan 

Trinity adalah konsistensi menulis dan jalan-jalan merupakan 

faktor paling penting karena kesuksesan itu butuh proses. 

“Gue jadi kayak sekarang itu bukan sebentar gitu aja. Gue 

12 tahun loh nge-blog […] Dulu sebelum berhenti kerja, gue 

buat business plan dulu 5 tahun kedepan,” ia bilang.



BANKING JOURNALIST ACADEMY 2017  |  477

WINNY TANG

Tahun depan, Trinity berencana untuk menerbitkan dua 

buku baru sekaligus setelah absen menerbitkan buku baru 

tahun ini. Nah, tentang apa isinya? Sayang ia masih belum 

mau membocorkan J

TRAVELING DAN PERBANKAN

Sebagai seseorang yang ‘gila’ traveling, Trinity memang 

tidak pernah lepas dari penggunaan jasa perbankan, terutama 

kartu kredit untuk membeli tiket pesawat dan hotel secara 

online.

Saat di luar negeri, ia juga sering memanfaatkan kartu 

kredit karena menurutnya lebih praktis dibandingkan 

membawa cash dalam jumlah besar.

 “Kalau pindah-pindah ke berbagai macam negara yang 

menggunakan banyak mata uang, lebih gampang pakai kartu 

kredit atau kartu debit, jadi udah cashless,” ujar Trinity.

Tetapi karena karakternya yang tidak suka berbelanja, 

ia hanya menggunakan kartu kredit seperlunya. Sampai 

sekarang, ia hanya memiliki satu kartu kredit Standard 

Chartered, yang walaupun tidak memberikan banyak benefits, 

tetapi membantu ketika sedang bepergian ke luar negeri.

“Zaman dulu waktu tahun 90an kan kalau misalnya pakai 

bank lokal orang masih kurang percaya,” ia menjawab, ketika 

ditanya alasannya memilih kartu kredit dengan brand tertentu.

Meski gemar bepergian, Trinity bilang ia ogah menambah 

jumlah kartu kredit yang dipunyai sekarang, karena 

menurutnya diskon atau promosi yang diberikan perbankan 

saat ini belum tentu lebih menguntungkan dibanding transaksi 

online.

“Gue orangnya fungsional dan masih konservatif soal 
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perbankan,” jelasnya singkat. 

Hal yang bisa membuatnya tertarik untuk menambah 

kartu kredit adalah jika bank tersebut mau memberikan free 

annual fee seumur hidup, karena selama ini biaya tahunan 

yang umumnya bisa mencapai Rp 750.000 per tahun cukup 
memberatkan. 
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MARISCHKA PRUDENCE: 
TRAVEL BLOGGER YANG 
HOBI MENYELAM

S
eorang wanita dengan setelan celana kulot hitam, yang 

dikombinasikan dengan suspender dan baju putih, 

sibuk merekahkan senyum di depan kamera sore itu.

Rambutnya yang di highlight platinum membuat cewek 

mungil ini terlihat bersinar hari itu. Saat dihampiri, ia menyapa 

lembut. 

“Aku jadi salah satu duta di acara ini. Sebentar ya, aku 

foto-foto dulu,” kata wanita bernama Marischka Prudence saat 

ditemui di event Pantene di The Space, Senayan City, Jakarta 

Pusat.

Seusai acara, Marischka yang akrab disapa ‘Prue’ ini 

menyempatkan waktu untuk berbincang dengan The Jakarta 

Post, ditemani timnya yaitu Ferry Rusli dan Josefine Yaputri.

Sehari-hari, Prue berprofesi sebagai social media influencer 

dan juga sebagai blogger di marischkaprudence.blogspot.com. 

Blog tersebut ia kelola bersama timnya, Ferry dan Josefine.

Sebagai social media influencer, Prue memiliki pengaruh 

besar terhadap para pengikutnya baik di Instagram @

marischkaprue (99,5k followers), maupun di Twitter @

marischkaprue (308k followers). Apapun yang ia tulis bisa 

mempengaruhi pengikutnya, dan inilah yang diincar brand-

brand besar saat ini.
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Kiri: Marischka Prudence ditemui setelah acara Pantene di lingkungan Senayan City. 

(JP/Winny Tang)

Kanan: Makan malam bersama Marischka Prudence (kiri), Ferry Rusli (tengah), 

Josefine Yaputri (kanan) (JP/Winny Tang)

Sebelum menjadi freelancer, wanita lulusan jurusan seni 

rupa Institut Teknologi Bandung (ITB) ini rupanya sempat 

menjadi jurnalis selama empat setengah tahun di Metro TV. 

“Awal mulanya tidak sengaja nyemplung di dunia ini. 

Dulu saya suka isi monthly untuk Dive Magazine, dari sana 

saya tertarik untuk menulis travel,” ucap Prue yang blog-nya 

dikunjungi rata-rata 70.000 – 10.000 kali per bulan. 

Sejak menulis di majalah khusus untuk panduan penyelam 

tersebut, ia mulai tertarik dengan dunia scuba diving. Di media 

sosial, ia rajin mengunggah foto aktivitasnya menyelam di 

berbagai pulau di Indonesia.

Destinasi favorit Prue adalah Misool yang terletak di Raja 
Ampat bagian selatan. Selain karena suasananya yang masih 

relatif sepi dan tidak dipadati turis, di Misool wisatawan dapat 

melihat karakter pulau-pulau karang yang beraneka ragam 

dan unik.

Karena hobi diving, ia juga senang berkunjung ke Taman 

Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur karena disana 
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ia dapat menemukan variasi koral cantik, banyak ikan hiu 

berkuran satu meter, serta ombak besar di satu tempat 

sekaligus. 

Sedangkan di luar negeri, ia berkata kalau Jepang adalah 

negara yang tidak pernah membuatnya bosan karena banyak 

kota yang bisa dikunjungi.

Fakta bahwa Jepang memiliki 4 musim juga menarik. 

“Saat cherry blossom (musim semi) dengan saat musim gugur 

situasinya akan sangat berbeda,” ia bilang.

Perjalanan Prue saat ini masih didominasi perjalanan 

mengelilingi Indonesia. Namun tak jarang pula ia pergi ke luar 

negeri untuk jalan-jalan, membuat video atau konten untuk 

brand tertentu.

TRAVELING DAN PERBANKAN

Prue memiliki dua kartu kredit yaitu BNI dan BRI yang 
biasanya ia manfaatkan ketika sedang membeli tiket pesawat 

sewaktu travel fair untuk mendapatkan diskon cashback dan 

penawaran lain yang menarik. 

Senada dengan Trinity, Prue menganggap kalau kartu 

kredit itu berguna saat dipakai untuk jalan-jalan karena traveler 

tidak perlu membawa cash terlalu banyak. 

Tetapi, karena penawaran kartu kredit yang sekarang masif 

dari perbankan, ia belum tertarik untuk membuat travel card 

khusus untuk menemaninya bepergian karena menurutnya 

benefit yang diberikan belum terlalu terasa. 

“Saya harus membandingkan dahulu penawarannya 

seperti apa. Lihat detailnya, karena sekarang [bank] yang 

nawarin banyak,” sebut Prue.
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TIPS UNTUK TRAVELING 
HEMAT 

1. Trinity (Penulis buku ‘The Naked 
Traveler’ Series, travel blogger)
•	 Budgeting. Misalnya, cobalah sisihkan 

Rp 500.000 per bulan. Setahun, anda 
bisa mengumpulkan Rp 6 juta. Uang 
ini bisa digunakan untuk bepergian 
ke destinasi seru.

•	 Kalau mau tidak cepat kehabisan 
uang saat sedang berwisata, tipsnya 
mudah, ya jangan belanja! 

•	 Rencanakan liburan jauh-jauh hari, 
sehingga bisa mendapatkan tiket 
pesawat atau hotel yang murah.

•	 Subscribe newsletter maskapai 
penerbangan, jadi kalau ada promo, 
bisa tahu terlebih dahulu.

2. Marischka Prudence (social media 
influencer, travel blogger)
•	 Manfaatkan mencari promosi saat 

travel fair baik online atau offline. 
Biasanya saat travel fair, maskapai 
sudah punya kuota berapa yang 
akan mereka jual dengan harga 
tertentu. Jadi, pengunjung bisa 
benar-benar mendapat deal yang 
terbaik saat pameran.

3.   Mario Patrick Suharsono (Freelance 
tourist guide, pengalaman 21 tahun) 
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•	 Beli dari website airlines nya 
langsung, biasa bisa dapat harga 
murah ketika  ada promosi.

•	 Coba bandingkan harga terlebih 
dahulu melalui skyscanner, lalu pilih 
yang paling murah!

4. Kenny Santana (Pemilik akun @
KartuPos, travel consultant)
•	 Langganan newsletter airlines, follow 

social media mereka.
•	 Follow @KartuPos di Twitter dan 

@KartuPosInsta & @KartuPosTrip 
di Instagram yang sering bagi-bagi 
info tiket atau akomodasi atau paket 
perjalanan promo. 

5. Cristian Rahadiansyah (Pemimpin 
redaksi majalah perjalanan DestinAsian 
Indonesia)
•	 Aware dengan season saat bepergian. 

Di beberapa kota di Eropa, misalnya 
di Kroasia, harga kamar hotel 
saat musim panas bisa mencapai 
€200, sedangkan kalau musim gugur, 

harganya hanya €100.

•	 Traveling sendiri biasanya jauh 
lebih mahal. Jadi carilah teman atau 
kerabat untuk diajak bepergian agar 
bisa sharing costs.
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bergabung dengan PT Bank International Indonesia Tbk 
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Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi 
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LEA SETIANTI KUSUMAWIJAYA

Diangkat sebagai Direktur Keuangan PermataBank 
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Incorporation (2013-2014); Financial Controller di Standard  

Chartered Bank Indonesia (2009–2013); Head of Origination 
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Bank Indonesia (2008–2009); dan Head of Corporate Planning 

di PT Bank Lippo Tbk (2006-2008). Sebelum berkarir di 

bidang Perbankan, Ibu Lea pernah bekerja di beberapa kantor 

akuntan ternama yaitu sebagai Senior Manager, Transactiaon 

Sevices di Pricewaterhouse Coopers Indonesia (2001-2006); 

dan Supervisor Auditor di KPMG Indonesia (1994 – 2000). 

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas 

Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan gelar Masters of Business 

Administration in International Banking and Finance dari 

University of Birmingham, Inggris pada tahun 2001.

ACHMAD KUSNA PERMANA 

Beliau memulai karirnya dengan bergabung sebagai Officer 
Development Program (ODP) di PT Bank Bali Tbk pada tahun 
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Direktur Utama salah satu bank Syariah terbesar di Indonesia
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Bekerja di Bank Bali sejak April 1989, selanjutnya bergabung 

di PermataBank sebagai Head Basel & Market Risk hingga akhir 

2015 dimana beliau juga terlibat langsung dalam kelompok 

kerja dengan Bank Indonesia (BI) dalam proses implementasi 

dan penyusunan peraturan-peraturan BI terkait dengan Basel-2 

dan Basel-3 dalam industri perbankan di Indonesia. Kini 
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Beliau mengembangkan karirnya di dunia trade services 
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dan transaction banking lebih dari 15 tahun yang lalu di Bank 

Central Asia, sebelum akhirnya bergabung di PermataBank 

pada tahun 2007. Rubby mengepalai berbagai pengembangan 
bisnis terkait produk dan layanan Transaction Banking di 

bawah Direktur Wholesale Banking hingga sekarang menjadi 

Head Transaction Banking. Beliau memperoleh gelar sarjana 

Arsitektur dari Universitas Diponegoro dan pascasarjana 

keuangan dari Universitas Indonesia.

JENNY WIDJAJA

Beliau telah bergabung di PermataBank selama 12 tahun 

dengan posisi saat ini sebagai Head, Global Markets. Jenny 

telah berkecimpung di dunia perbankan khususnya Tresuri 
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Products Specialist dan Business Planning di PermataBank, 
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Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 

Jurusan Hubungan Internasional,  Universitas Padjadjaran, 
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Penulis Pembelajar (SPP) untuk Writing Skill for Managers and 
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2008). Juga pengajar di kelas Journalism for Public Relation 

Executives di Writer Scholen (sejak 2010).  Di kelas Markshare 

ia juga menjadi pemateri. Ia dosen tamu untuk mata kuliah 

penulisan kreatif (non-fiksi) di Sekolah Tinggi Teologia (STT) 
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dan “I Can Smell Your Blood” (42 Kesalahan Pejabat dan Top 
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