
75. Uang Sekali Pakai 

 

Setelah Rupidin bangun, ia segera membenahi rakyatnya yang bernama Rupiah. Yang ia 

benahi adalah bilangannya. Sebab, ketika bilangan masih murni sebagai bilangan maka 

hilangnya satuan bilangan tertentu tidak berpengaruh pada kehidupan. Tapi, ketika 

bilangan sudah masuk ke dalam pusaran uang maka dampaknya sangat luar biasa. 

Kualitas Rupiah tidak sepadan dengan kuantitasnya. Jadi, wajar jika Rupiah kedodoran 

menghadapai gempuran uang asing. Jadi, wajar jika politik uang meraja lela. Jadi, wajar 

jika daya beli masyarakat  menurun. Jadi, wajar jika jumlah orang miskin terus 

bertambah, dan seterusnya. 

Ibaratnya, Rupiah sebagai darah kehidupan rakyat Indonesia telah menderita animea yang 

kronis. Ia kekurangan hemoglobin. Nah, ketika masa transisi tiba, bilangan sebagai 

hemoglobin rupiah disuntikkan sedikit demi sedikit --Sebaiknya, Anda berhenti di sini 

dan silakan melihat terlebih dahulu Refisi Bilangan Rupiah.  

Tentu saja, Rupiah akan menggeliat bangkit. Kebangkitannya akan mempercepat 

pemulihan krisis ekonomi yang hampir satu dekade berlalu tanpa ada kepastian.  

Hmm, memang saya sedang bermimpi. Tolong, jangan usik saya dari mimpi ini ... 

Uang sekali pakai adalah uang kertal dalam bentuk kertas. Jenis uang ini adalah jenis 

uang masa depan. Disebut sekali pakai sebab, hanya digunakan sekali putar. Maksudnya, 

uang keluar dari bank diterima oleh nasabah, sebut saja si A. Dari A masuk ke B sebagai 

penerima. B bisa berposisi sebagai pedagang, petani, tentara, dokter, atau apa saja. Nah 

dari B, uang kembali ke bank dan masuk ke rekening B. Selanjutnya, B menerima 

uangnya dari bank untuk dibelanjakan. Di bank, uang yang sudah dipakai dimusnahkan 

karena sudah ”MATI”. 

Bahan uang sekali pakai tidak perlu mewah seperti uang selama ini, cukup dengan 

menggunakan bahan kertas biasa, jenis HVS misalnya. Yang penting, pada uang tertera 

nomor registrasi penduduk yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan nomor tersebut, nomor KTP harus diluruskan secara nasional. Nomor 

tersebut terdiri dari 24 digit. Dua puluh digit sebagai kode lokasi tempat tinggal –lihat 

Noto Nusa (ntara), sedangkan empat digit sisanya adalah nomor registrasi mereka. Yang 

jelas, nomor tersebut sangat ”sakti” sebab semua akses pemiliknya ada di situ.  



Dari situ akan terlihat, perbankan akan tumbuh sampai ke pelosok desa, semua orang 

harus memiliki rekening bank, dan yang tidak kalah pentingnya adalah TERTUTUP 

PINTU KORUPSI (UANG) dengan rapat . 
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Dengan begitu, pabrik kertas akan jalan, daur ulang kertas akan jalan, bank makin 

berkembang, dan ada kesibukan baru bagi Anda ... Saya percaya, Anda akan memandang 

ribet karena harus bolak-balik ke bank untuk menyetor dan mencairkan uang Anda. 

Memang harus begitu, katanya pengangguran terdidik butuh lapangan kerja ... dan 

lapangan kerja harus dicptakan! 

Wallahualam. 

 


