
DNKI,   Tangerang   Selatan   –   Sekretariat 
Dewan Nasional Keuangan Inklusif 
(DNKI) mendukung rencana Kementerian 
Komunikasi dan Informatika untuk 
menontunaikan pembayaran dan penjualan 
yang  dilakukan  pedagang  pasar  rakyat. 

Terhubungnya pedagang pasar dengan 
platform jual beli daring dan sistem 
pembayaran   nontunai   adalah   keinginan   

yang  kerap  diutarakan  Presiden   Joko  
Widodo dalam kunjungannya ke pasar-
pasar  rakyat.

“Potensi terbesar kita untuk mempercepat 
keuangan inklusif masih di Pulau Jawa 
dan Sumatera, mengingat sebaran jumlah 
pelaku usaha perdagangan masih 
terkonsentrasi  di  sana” ,    ungkap   Gede   
Edy Prasetya, Asisten Deputi  Pasar  
Modal  dan Lembaga Keuangan Kemenko  
Bidang Perekonomian  merangkap  anggota 
Sekretariat DNKI, pada Jumat (9/8) 
di Bintaro, Kota Tangerang Selatan. 
Aktifnya kegiatan perdagangan dan 
banyaknya akses layanan keuangan 
di Pulau Jawa belum mendukung 
pertumbuhan  jumlah  rumah  tangga  yang 
memiliki  rekening  tabungan.
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Sebagai Dewan yang menjalankan Strategi 
tersebut, DNKI menetapkan Peningkatan 
Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non

tunai sebagai salah satu program kerjanya pada 2019. 
DNKI melihat penetrasi pembayaran digital yang 
kian tinggi di daerah-daerah padat penduduk 
berpotensi mendorong pembukaan rekening 
tabungan. Disadur dari hasil penelitian World 
Bank pada 2017 dan The GSM Association pada 
2018, 35% penduduk dewasa di Indonesia, telah 
menggunakan pembayaran digital, meningkat 12% 
dari 2014. Data juga menunjukkan bahwa hampir 
40% dari pengguna ponsel cerdas telah 
mengakses  layanan  internet.

Kementerian Kominfo telah diamanatkan Presiden 
Joko Widodo untuk menyiapkan alat pembayaran 
nontunai di pasar-pasar tradisional. “Sebagai 
fasilitator dan akselerator transformasi digital, 
Kementerian Kominfo akan melibatkan masyarakat, 
industri dan instansi pemerintah terkait lainnya
(dalam persiapan ini)”, terang Luat Sihombing, 
Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Digital Kementerian Kominfo, pada 
kesempatan   yang  sama.

Gede menambahkan, rendahnya 
jumlah rumah tangga di Pulau Jawa 
yang memiliki rekening tabungan 

salah satunya disebabkan keterbatasan dana 
yang dimiliki masyarakat berpenghasilan 
rendah. “Itulah mengapa Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif menyasar kelompok 
masyarakat 40 persen berpendapatan 
terendah berdasarkan Basis Data Terpadu 
dari BPS, pelaku UMKM, wanita dan 
masyarakat lintas kelompok lainnya”, 
terang Gede.

Luat menambahkan, saat ini ada lebih dari 10 juta 
pembeli di sekurang-kurangnya 14.182 pasar di 
seluruh Indonesia. Di tahun 2019, Kementerian 
Perdagangan menargetkan 5.000 untuk direvitalisasi.
Pada sebuah acara di bulan Mei 2019, Inspektur 
Jenderal Kemendag, Srie Agustina bahkan mengatakan 
4.200 pasar telah direvitalisasi sampai akhir 
tahun  2018.

Saat ini, Kementerian Kominfo sedang merumus-
kan solusi terhadap isu-isu yang muncul baik terkait 
pengelola pasar, para pedagangnya maupun 
perusahaan penyelenggara layanan dompet digital. 
Koordinasi dengan pengelola pasar tak selalu mulus 
karena birokrasi, minimnya pemahaman para 
pengelola mengenai fungsi dompet digital serta 
pengumpulan data pedangang yang cukup sulit. 
Minimnya pemahaman tentang fungsi dompet 
digital di kalangan para pedagang juga ditemukan 
Kementerian  Kominfo.

Tantangan yang dihadapi Kementerian Kominfo di 
lapangan dapat diminimalisir dengan dukungan 
penuh pemerintah tiap kota dan kabupaten. Bupati, 
Walikota dan para pejabat lainnya di daerah dapat 
berperan besar dalam mempersiapkan ekosistem 
pembayaran digital di pasar dengan turut  meng-
edukasi para pengelola dan pedagang pasar 
tentang manfaat dan cara pakai dompet digital 
secara berkesinambungan.
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DNKI, Tabalong – Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menemui Bupati Tabalong Anang 
Syakhfiani dalam rangka penilaian jelang penganugerahan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) 
Award pada Kamis (11/7) di kantor Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pemkab 
Tabalong berkomitmen mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
Gerakan Pembangunan Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera atau kerap disebut Program Kredit Gerbang Emas.

“Saya harap program ini dapat terus ditingkatkan, dikembangkan baik secara kuantitas maupun 
kualitas, perluasan segmen, juga menjalin kerja sama dengan lebih banyak stakeholder”, kata Anang. 
Ia harap program ini terus berlanjut jika nanti dirinya sudah tidak menjabat lagi. Tahun ini adalah tahun 
terakhirnya menyandang jabatan Bupati, karena jabatan tersebut telah diembannya selama dua periode.

G E R B A N G 

E M A S
"Gerbang  Masyarakat 

Tabalong 
Menuju Kesejahteraan"
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Plt. Direktur Utama PT BPR (Bank 
Perkreditan Rakyat) Tabalong 
Bersinar Husin Ansari menjelaskan, 
“penyalurannya dilakukan BPR 
Muara Uya, BPR Tabalong Bersinar 
atau Haruai dan BPR Kelua dengan 
total penyertaan modal sebesar 
Rp5 milyar. Ini kami lakukan untuk 
memenuhi target inklusi keuangan 
tahun 2019 sebesar 75%”.

Program ini esensinya merupakan bantuan pemerintah. 
Namun, istilah ‘kredit’ digunakan untuk menghindari 
tingkat pengembalian yang rendah karena masyarakat 
menganggap istilah bantuan pemerintah sebagai dana 
hibah, seperti yang dialami program dana bergulir. 
Penggunaan istilah ‘kredit’ diharapkan menjadikan 
masyarakat sadar untuk mengembalikan dana yang 
dipinjam, meski dengan bunga 0%, sekaligus mengedu-
kasi mereka dalam mengatur keuangan pribadi dan 
usahanya.

Program Kredit Gerbang Emas diperuntukan khusus 
bagi UMKM dan pedagang kaki lima (PKL). 

PROSES PENCAIRAN KREDIT
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Lebih jauh, Husin juga menjelaskan bahwa suku bunga Kredit Gerbang Emas ditetapkan sebesar 0% dengan plafon 
maksimal Rp 25 juta serta tenor maksimal 1 tahun. Debitur hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 5-6% pada 
saat akad kredit sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong No. 31 Tahun 2017 tentang Kredit Gerbang 
Emas.

Program hanya menyasar PKL yang 
melakukan kegiatannya di luar zona 
hijau, pelaku UMK baru; dimana 
terdapat 5.000 pengusaha baru yang 
telah dilatih oleh dinas terkait, serta 
pelaku UMK yang telah lama 
beroperasi. Amiril Zulhaj, perwakilan 
dari Sekretariat DNKI yang hadir 
pada kegiatan ini, mengapresiasi 
jajaran pemda yang bekerja secara 
maksimal demi efektivitas program.  
“Bagus sekali kebijakannya, tidak 
sembarang UMKM dan PKL bisa 
mengajukan kredit ini”, ujarnya.

Pemberian kredit yang selektif serta 
pembinaan langsung nasabah oleh 
lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) telah memberi jalan 
bagi non-performing loan (NPL) 
program yang rendah, yakni hanya 
sebesar satu persen.

Modal yang akan
disalurkan kepada masyarakat 
melaluiGerbang Emas dengan

bunga sebesar 0% perlu terlebih
dahulu diterima BPR milik Pemda.

Penyalurannya dapat dilakukan melalui 
dua skema, yaitu kredit tanpa jaminan
dengan plafon maksimal Rp3 juta dan

jangka waktu 3 bulan, atau kredit
dengan jaminan dengan plafon

maksimal 25 juta dan jangka
waktu 1 tahun.

Penyaluran dana 
dilakukan secara bertahap 

agar dana mengendap yang 
belum disalurkan dapat disimpan 
dalam deposito yang memberikan 
keuntungan tambahan bagi BPR. 

(Seperti dari biaya 
administrasi,

Setelah dana program 
disalurkan seluruhnya dalam jangka 

waktu 1 tahun, BPR dapat menggunakan 
dana tersebut untuk menyalurkan pembiayaan 
komersial dengan bunga normal. Dalam proses 

penyaluran, seleksi yang dilakukan mirip dengan 
pengajuan kredit biasa di perbankan, yaitu 
melakukan analisa usaha, memeriksa data 

nasabah di Sistem Layanan Informasi 
Keuangan (SLIK), ditambah dengan 

rekomentasi teknis dari 
SKPD terkait.

UMKM binaan dinas
yang mengajukan kredit harus 

mendapatkan rekomendasi dari
dinas terkait dan juga pengawasan

pelaksanaan program dari dinas
tersebut. Sementara bagi pedagang 

pasar yang mengajukan kredit,
mereka membutuhkan
rekomendasidari Unit 

Pelaksana Teknis (UPT)
Pasar. 

Debitur Gerbang Emas
hanya dapat mengajukan kredit
berikutnya sebanyak 1 kali agar

masyarakat terdorong untuk mengakses
produk kredit lain yang telah disediakan 

oleh pemerintah atau kredit biasa. 
Namun, nasabah repetitif hanya 

diperkenankan mengakses 
sebanyak 50% dari pengajuan

awal.
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Wanginya Usaha Kopi 
Arabica Asal Desa Arjasari 
di Jawa Barat

Tentang Peran DNKI dalam TPAKD Award

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diinisiasi pada tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan peran pemerintah daerah dan unit usaha terkait dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 
di desa. TPAKD Award dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh TPAKD yang telah membantu 
peningkatan akses keuangan di daerah. Sekretariat DNKI sebagai salah satu Tim Penilai Utama TPAKD Award 
berpartisipasi dalam tahapan analisis dan review, serta kunjungan langsung (onsite) terhadap finalis TPAKD 
Award.

DNKI, Bandung – Sekretariat Dewan 
Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) 
menemui pengelola BUMDes (Badan 
Usaha Milik Desa) Saraksa dalam 
rangka penilaian jelang penganuger-
ahan TPAKD (Tim Percepatan Akses 
Keuangan Daerah) Award, Senin 
(5/8) di Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat. Saraksa, asal Desa Arjasari, 
merupakan satu dari 10 BUMDes 
yang didaftarkan sebagai proyek 
percontohan TPAKD Jawa Barat, 
dan akhirnya menjadi satu dari dua 
BUMDes yang berhasil lolos 
sampai tahap penilaian.

“Kami melihat 
BUMDes Saraksa 
mampu menggali 
potensi ekonomi 
dalam sektor
 pertanian dan 

usaha rakyat dengan 
cukup baik”, ujar Nadia Azka 
Amalina, perwakilan dari 
Sekretariat DNKI yang mengikuti 
kegiatan tersebut. Apa yang 
dikatakan Nadia bukan tanpa alasan.

Saraksa memproduksi salah 
satu merk kopi Arabica terkenal 
di wilayah Kota dan Kabupaten 
Bandung. Dari lahan seluas 2.300 
Ha yang dikelola sekitar 250 orang 
petani, kapasitas produksinya 
kini mencapai 15 ton per tahun. 
Saraksa pernah mendapat bantuan 
dari Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
berupa peralatan kopi.

BUMDes ini juga mengelola Pasar 
Desa, mulai dari urusan retribusi, 
kebersihan sampai persewaannya. 
Tak hanya itu, karena BUMDes juga 
menjalankan Sentra Sepatu Kulit 
yang memproduksi sampai 150 
pasang sepatu pantofel per bulannya 
dengan 20 sampai 45 orang 
pengrajin. Di samping itu, 
Saraksa mengelola air 
bersih secara mandiri 
dengan harga 
sebesar Rp3 ribu 
sampai Rp5 ribu 
per kubik.

Saraksa juga 
berkontribusi langsung 
terhadap percepatan inklusi 
keuangan di Jawa Barat. Terdaftar sebagai agen 
Laku Pandai Bank BJB, Saraksa memasarkan 
berbagai produk dan jasa keuangan seperti 
pembukaan Basic Saving Account (BSA) 
kepada masyarakat sekitar. Di tahun 2018, 
jumlah rekening tabungan di desa Arjasari 
adalah sebanyak 307 akun, atau meningkat 
sebesar 314% dari tahun 2017 yaitu 
sebesar 74 akun.

Apa yang dilakukan Saraksa 
selama ini bisa mengentaskan 
masalah yang dihadapi warga Desa 
Arjasari. Menurut Kepala Desa 
setempat, masalah yang mereka 
hadapi antara lain minimnya 
akses keuangan seperti belum 
adanya mesin ATM, serta akses 
komunikasi dan internet yang 
lemah karena sinya sulit diperoleh. 
Selain itu, masyarakat juga 
masih meminjam dari bank 
keliling  alias  rentenir.
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Sumber Gambar : Sekretariat DNKI



DNKI, Subang – Sekretariat Dewan Nasional 
Keuangan Inklusif (DNKI) mengunjungi BUMDes 
(Badan Usaha Milik Desa) Tarungjaya dalam 
rangka penilaian jelang penganugerahan TPAKD 
(Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award, 
Selasa (6/8) di Desa Cibuluh, Kabupaten Subang, 
Jawa Barat. BUMDes ini dan BUMDes Saraksa, 
terletak sekitar tiga jam jauhnya dari Desa 
Tarungjaya, dinilai berhasil oleh para tim penilai 
yang diorganisir TPAKD Jawa Barat dalam 
megelola  potensi  daerahnya.

Nadia Azka Amalina, perwakilan dari Sekretariat 
DNKI dalam kegiatan tersebut, menilai BUMDes 
Tarungjaya mampu memunculkan jiwa kewirau-
sahaan warga Desa Cibuluh. “Kita tahu bahwa tidak 
semua BUMDes punya tenaga [red: SDM] pendukung 
dan bantuan dana yang cukup, tapi Tarungjaya 
tidak melihat hal-hal seperti itu sebagai kendala”, 
ujar  Nadia.

Salah satu unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMDes 
Tarungjaya adalah penginapan Saung Mulan. 
Wisatawan yang datang ke tempat ini tidak hanya 
menginap, namun juga sekadar berkumpul bersama 
teman-teman atau keluarga sembari menikmati 
pemandangan menghadap kaki gunung. Dulunya, 
Saung ini adalah rumah warga yang diubah dan 

didekorasi ulang sedemikian rupa agar memiliki 
daya tarik bagi wisatawan dari dalam maupun luar 
Jawa Barat. Penginapan ini juga dilengkapi air bersih 
yang dikelola BUMDes Tarungjaya secara mandiri.

Kesuksesan Tarungjaya dalam mengelola penginapan 
dan air bersih tak lepas dari arah kebijakan 
yang ditetapkan bersama-sama warga desa dan 
dijalankan sejak 2016. Pelatihan SDM telah mereka 
mulai lima tahun yang lalu, sehingga penguatan 
lembaga serta akses dan pasar modal dalam kerangka 
penguatan tata kelola tinggal mengikuti di tahun-tahun 
selanjutnya. Sejak tahun ini, Tarungjaya fokus terhadap 
pengembangan yang berkelanjutan (sustainable).

Bicara soal kontribusi BUMDes tersebut dalam 
percepatan inklusi keuangan di Jawa Barat, mereka 
sedang dalam proses akta notaris untuk badan 
hukum berbentuk perseroan terbatas (PT). Tarungjaya 
juga telah terdaftar sebagai agen Laku Pandai Bank 
BJB yang memasarkan berbagai produk dan jasa 
keuangan, seperti pembukaan rekening Basic Saving 
Account (BSA), kepada masyarakat sekitar. Hasilnya, 
sampai tahun ini sedikitnya ada 316 rekening 
BSA yang dibuka.
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Sejuknya 
Pemandangan 
Pegunungan dari 
Saung Mulan di Desa 
Cibuluh 
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DNKI, Jakarta – Sabtu, 6 Juli 2019 menjadi hari yang istimewa bagi Dany Eka Saputra. Di hari itu, Ketua Bagian 
Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pusat Inovasi di STMIK “AMIK” Bandung ini dinyatakan lulus Sidang Terbuka 
Program Doktor Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. “Uang Elektronik Berbasis ‘Blockchain’ dan 
‘Sygncryption’ untuk Transaksi ‘Peer to Peer’ Murni” merupakan disertasi yang dipertahankannya. Tertarik untuk 
menelusuri hasil penelitiannya, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif menghubungi Dany selang 
beberapa  hari  setelah  sidang  program  doktornya.

Sekretariat DNKI: Apa tujuan Anda saat 
membuat disertasi tentang uang elektronik 
berbasis blockchain dan signcryption?

Dany: Disertasi ini berawal dari penelitian 
mengenai smart city. Dalam konsep smart 
city yang dikembangkan oleh ITB terdapat 
bagian yang terkait dengan bagaimana 
transaksi keuangan dilakukan. Salah satu 
bagian dari cara transaksi keuangan adalah 
penggunaan uang elektronik. 

Dalam kajian awal, saya menemukan fakta 
bahwa uang elektronik sudah cukup lama 
dikembangkan, di Indonesia sendiri sudah 
di mulai dari 2007. Namun, penggunaannya 
masih tidak semasif uang tunai. Salah satu 
alasannya, uang tunai lebih mudah 
digunakan. 

Penggunaan uang tunai tidak memerlukan 
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perangkat khusus atau jaringan internet, 
sehingga bisa digunakan kapan pun dan di 
mana pun. Berangkat dari hal tersebut, 
penelitian disertasi ini dilakukan untuk 
mengembangkan uang elektronik yang 
memiliki karakteristik yang serupa dengan 
uang tunai, yaitu: 
- Tidak membutuhkan mediasi pihak ketiga 
  (misalnya bank), 
- Dapat dipertukarkan dengan siapa pun, dan 
- Tidak perlu menggunakan proses 
   settlement (uang elektronik di Indonesia     
   sebagian besar harus melalui proses 
   settlement dengan bank penerbit). 

Bisa dikatakan bahwa tujuan penelitian ini 
adalah mengembangkan uang elektronik 
yang dapat digunakan sebagai uang kartal 
bukan uang giral.

Ternyata, Kebutuhan Jaringan Internet 
untuk Bertransaksi Bisa Diminimalisir 

Dengan Teknologi Ini
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Sekretariat DNKI: Selama ini kebanyakan 
orang awam hanya tahu bahwa blockchain 
adalah smart contract. Uang elektronik 
berbasis blockchain akan seperti apa 
wujudnya?

Dany: Sebenarnya blockchain merupakan 
teknologi yang lahir dari penelitian uang 
elektronik. Mungkin masyarakat umum lebih 
mengenal Bitcoin. Blockchain sendiri 
merupakan mekanisme dalam Bitcoin yang 
digunakan untuk menjaga terjadinya 
pemalsuan data uang. Maka Bitcoin merupa-
kan wujud paling umum untuk menunjukkan 
seperti apa uang elektronik berbasis block-
chain. Selain itu, masih banyak uang elek-
tronik yang menggunakan blockchain, yang 
lebih umum dikenal sebagai cryptocurrency. 
Contoh lain yang cukup terkenal adalah 
Ethereum.

Sekretariat DNKI: Dalam bahasa yang 
mudah dipahami orang awam, bagaimana 
teknologi tersebut dapat diterapkan oleh 
penyedia layanan perbankan dan/atau jasa 
keuangan?

Dany: Teknologi dalam disertasi ini sendiri 
masih belum siap untuk digunakan secara 
luas. Bila mengacu pada definisi Tingkat 
Kesiapan Teknologi (TKT) yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, hasil penelitian masih 
berada di level 3-4 (dari 9 tingkat). Pun bila 
teknologi ini sudah siap untuk digunakan 
secara penuh, penyedia layanan perbankan 
masih harus menyiapkan banyak hal. 

Hal yang harus disiapkan oleh penyedia 
layanan perbankan untuk menerapkan 
teknologi ini adalah mengedukasi 
masyarakat agar memiliki kepercayaan terh-
adap uang elektronik. Uang elektronik 
dikembangkan sebagai pengganti atau 
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alternatif dari uang kartal. Sementara, nilai 
uang sebagai alat tukar tergantung pada 
tingkat kepercayaan penggunanya. Bila 
disederhanakan, posisi uang elektronik saat 
ini kurang lebih sama dengan posisi uang 
kertas pada awal kemunculannya sebagai 
pengganti/alternatif uang logam mulia. 
Tantangan yang dihadapi uang kertas pada 
saat itu juga sama dengan tantangan yang 
dihadapi oleh uang elektronik saat ini, yaitu 
bagaimana agar masyarakat percaya pada 
penggunaan uang elektronik.

Sekretariat DNKI: Dalam bahasa 
sederhana, apa itu signcryption?

Dany: Untuk menjelaskan signcryption, 
kita harus memahami mekanisme yang 
digunakan dalam dunia digital untuk 
mengamankan suatu data. Pada dasarnya, 
untuk mengamankan data digital kita dapat 
menggunakan 2 mekanisme: signature dan 
enkripsi. 

Signature merupakan proses memberikan 
tanda tangan digital pada suatu data yang 
tujuannya 
agar penerima data (atau siapa pun) dapat 
memastikan pemilik atau asal data tersebut. 

Enkripsi merupakan proses yang digunakan 
untuk memastikan bahwa suatu data digital 
hanya dapat dibaca atau diterima oleh 
penerima yang dituju. Kedua mekanisme 
tersebut merupakan proses yang terpisah 
dan tidak tergantung satu sama lain.

Signcryption merupakan suatu mekanisme 
yang menggabungkan kedua mekanisme 
tersebut dalam satu proses. Mekanisme 
signcryption lebih murah dari signature dan 
enkripsi, bila dihitung dari biaya komputasi. 
Selain itu, signcryption memiliki hasil 
dengan panjang data yang lebih pendek 
dibanding proses signature konvensional.
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Sekretariat DNKI: Pikiran Rakyat 
menulis bahwa transaksi dari model yang 
Anda usulkan tidak akan lagi tergantung 
keberadaan jaringan internet karena tidak 
melibatkan pihak luar. Apakah ini berarti 
uang elektronik yang Anda kembangkan 
akan dapat dipakai di semua wilayah, 
bahkan termasuk wilayah terpencil? 
Jika iya, bagaimana aplikasinya?

Dany: Salah satu motivasi awal penelitian 
ini memang adalah untuk meminimalkan 
kebutuhan jaringan internet untuk bertran-
saksi. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk 
membuat uang elektronik yang dapat meng-
gantikan atau sebagai alternatif uang tunai. 

Uang elektronik yang dihasilkan dari 
penelitian ini tidak membutuhkan pihak 
ketiga sebagai mediator transaksi sehingga 
bisa digunakan pada lingkungan yang tidak 
memiliki jaringan internet lengkap, 
misalkan wilayah terpencil atau ruangan 
yang tidak terjangkau jaringan atau sinyal 
seluler. 

Untuk aplikasinya, pemberi dan penerima 
uang elektronik dapat bertemu secara 
langsung, kemudian saling menghubungkan 
perangkat komputer (misalkan smartphone) 
masing-masing, misalkan menggunakan 
Bluetooth atau kabel jaringan langsung antar 
komputer. Selama kedua perangkat milik 
penerima dan pemberi bisa berkomunikasi 
secara langsung, transaksi uang elektronik 
dapat dilakukan menggunakan teknologi 
yang diajukan sebagai hasil penelitian ini.

Sekretariat DNKI: Pikiran Rakyat juga 
menulis Bank Indonesia dapat menerbitkan 
mata uang nasional dalam bentuk digital. 
Apakah ini merujuk kepada stablecoin?

Dany: Pernyataan terkait hal tersebut 
sebenarnya dalam konteks apa yang dapat 
dilakukan agar penggunaan uang elektronik 
dapat meluas di masa depan. Pernyataan 
tersebut tidak merujuk pada teknologi ter-
tentu. Namun, stablecoin bisa menjadi 
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contoh bagaimana mata uang nasional dapat 
diterbitkan secara terpusat oleh Bank 
Indonesia. 

Pada dasarnya, agar uang elektronik sebagai 
alat tukar resmi dapat berjalan dengan baik, 
salah satunya adalah dengan meniadakan 
segmentasi uang elektronik yang terjadi saat 
ini (ada lebih dari 20 penerbit uang elektron-
ik dan semuanya tidak bisa saling bertukar). 

Agar hal ini bisa terjadi, sebaiknya alat tukar 
digital secara resmi diterbitkan oleh bank 
sentral (dalam hal ini Bank Indonesia) 
sebagaimana uang tunai, dan bank hanya 
menjadi saluran distribusi uang elektronik 
tersebut ke masyarakat. Stablecoin merupa-
kan contoh yang bagus bagaimana hal ini 
bisa dilakukan. Dengan mem-backup uang 
elektronik menggunakan aset lain (dalam 
hal ini uang tunai rupiah), kepercayaan 
masyarakat terhadap uang elektronik dapat 
ditumbuhkan.

Sekretariat DNKI: Apakah sistem uang 
elektronik dengan konsep serupa (hampir 
mirip) telah dikembangkan di negara lain? 
Jika ya, di mana?

Dany: Ada teknologi uang elektronik 
yang serupa dengan hasil disertasi ini. 
Sebenarnya disertasi ini juga disusun 
dengan menggunakan teknologi tersebut 
sebagai inspirasi. Sistem itu disebut Netcoin 
yang dikembangkan oleh Trinity College 
Dublin di Irlandia yang dipublikasikan pada 
tahun 2015. 

Netcoin serupa dengan hasil disertasi ini 
dalam hal blockchain digunakan sebagai 
format data untuk satu koin (atau data uang 
elektronik). Namun, teknologi tersebut juga 
masih dalam tataran akademis dan belum 
siap sebagai teknologi yang dapat digunakan 
secara penuh oleh masyarakat.  
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PEMERINTAH SIAPKAN STRATEGI 

PERCEPATAN PENYALURAN KUR 
SEKTOR PRODUKSI

Pemerintah berkomitmen meningkatkan penyal-
uran KUR di sektor produksi. Hal ini tercermin 
dari penetapan target penyaluran KUR di sektor 

produksi sejak tahun 2017. Target tersebut juga 
terus ditingkatkan untuk menggugah semangat Penyalur 
KUR dalam menyalurkan di sektor produksi. Tercatat 
target sektor produksi tahun 2019 ditetapkan minimal 
60% dari total penyaluran. Namun demikian, sampai 
dengan 31 Juli 2019 penyaluran KUR di sektor produksi 
masih dibawah target yaitu sebesar 45%. Hal ini yang 
kemudian direspon oleh Pemerintah dengan menyiapkan 
strategi percepatan penyaluran KUR sektor produksi.
 
Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam rangka mendukung penyaluran 
KUR di sektor produksi. Kebijakan – kebijakan tersebut 
seperti menyiapkan skema penyaluran KUR untuk 
usaha pariwisata; skema KUR Khusus untuk usaha 
di sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan 
perikanan rakyat; kebijakan penghapusan sektor 
ekonomi penyaluran KUR sehingga saat ini KUR dapat 
disalurkan ke semua sektor ekonomi termasuk untuk 
petani garam rakyat; serta kebijakan penghapusan total 
akumulasi plafon KUR Mikro untuk penerima KUR Mikro 
di sektor produksi. Kebijakan – kebijakan ini diharapkan 
mampu meningkatkan penyaluran KUR sektor produksi.
 
Selain dari sisi kebijakan, sejak awal tahun 2019 
pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan untuk 
mendorong percepatan penyaluran KUR, seperti 
kegiatan penyaluran KUR Peternakan Rakyat, 
penyaluran KUR Perikanan Rakyat, penyaluran 
KUR Garam Rakyat, dan penyaluran KUR 
Ketahanan Pangan yang dihadiri oleh Presiden RI. 
Kegiatan yang mengikutsertakan setidaknya 2.000 
debitur dan calon debitur KUR di masing – masing 
lokasinya ini menjadi ajang sosialisasi program dan 
kebijakan KUR dan menjaga komitmen Penyalur KUR 
dalam meningkatkan penyaluran KUR sektor produksi.
Sisi lain yang perlu senantiasa didorong untuk 

meningkatkan penyaluran KUR di sektor produksi 
adalah keikutsertaan Kementerian Teknis dan 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program KUR. 
Keikutsertaan tersebut dapat berupa penyiapan data 
calon debitur potensial KUR di sektor dan wilayahnya 
masing – masing, serta mengunggah data tersebut ke 
dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). 
Selain itu, Kementerian Teknis juga perlu menyusun 
petunjuk teknis penyaluran KUR di sektornya 
masing – masing. Petunjuk teknis inilah yang kemudian 
akan melengkapi Pedoman Pelaksanaan KUR 
sehingga bisa menjadi tuntunan bagi Penyalur 
KUR dalam menyalurkan KUR di sektor produksi.

Langkah yang telah diambil oleh Pemerintah baik 
dari sisi kebijakan maupun dari beberapa kegiatan 
pendukung penyaluran KUR ini harus pula direspon 
dengan langkah percepatan penyaluran KUR di 
masing – masing Penyaur KUR. Langkah internal seperti 
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
internal penyaluran KUR di komoditas – komoditas 
unggulan KUR serta pelatihan bagi para account 
officer  (AO) pelaksana penyaluran KUR. Langkah tersebut 
menjadikan komitmen dari Penyalur KUR juga ikut 
meningkat sehingga tujuan dari pemerintah untuk 
melakukan pemerataan penyaluran KUR dapat 
tercapai.
 
Di luar penyaluran KUR di sektor produksi, kinerja 
penyaluran KUR sampai dengan 31 Juli 2019 tercatat 
positif. Sejak disalurkan pada Agustus 2015, KUR skema 
subsidi bunga telah disalurkan sebanyak Rp442 
Triliun dengan NPL yang masih terjaga dengan baik yaitu 
sebesar 1,35%. Untuk penyaluran KUR periode 1 Januari
 2019 – 31 Juli 2019 juga telah mencapai angka yang 
tinggi yaitu sebesar Rp88,2 Triliun (63% dari target 
tahun 2019 sebesar Rp140 Triliun). Dengan tren 
penyaluran KUR tersebut, pemerintah optimis KUR dapat 
disalurkan sesuai dengan target yang ditetapkan 
pada  tahun  2019. (JLP) 
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