
90. BELAJAR BERHITUNG LAGI 

A. Meluruskan Sistem Bilangan di Indonesia 

No. Pada bilangan Satuan bilangan I II III IV 

1 a Satuan  a a a a 

2 b Puluh ba ba ba ba 

3 c Ratus bb bb bb bb 

4 d Ribu bc bc cc cc 

5 e Laksa bd - - dd 

6 f Keti be - - ee 

7 g Juta bf dd dd ff 

8 h Miliar  dg - fg 

9 i Triliun  gg gg ggg 

10 j Noto    gg 

11 k Indonesia    jj 
 

 Keterangan : 

 I.    Sistem  bilangan Indonesia warisan nenek moyang 

 II.    Sistem bilangan Hindu Arab  

 III.   Sistem bilangan peralihan 

 IV.   Sistem bilangan INDONESIA             
 
Sebagai catatan tambahan, Sistem bilangan  peralihan HANYA digunakan pada Masa 
Transisi. Pada saat yang bersamaan, bilangan miliar dinonaktifkan dari jagat 
informasi pendikan. Miliar HARUS membayar hutang terhadap laksa dan keti. 
Hutang dalam satu masa juga HARUS dibayar dalam satu masa. 
 
B. Numerisasi Sistem Bilangan  INDONESIA 
 

No. Pada bilangan Satuan Bilangan Lambang Bilangan 

1 a Satuan  (10)0

2 b Puluh (10)1

3 c Ratus (10)2

4 d Ribu (10)4

5 e Laksa (10)8

6 f Keti (10)16

7 g Juta (10)32
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8 h Miliar (10)48

9 i Noto  (10)64

10 j Triliun (10)96

11 k Indonesia (10)128

 
C. Belajar Berhitung Lagi ..... 
 

1. 9 dibaca sembilan 
2. 67 dibaca enam puluh tujuh 
3. 169 dibaca seratus enam puluh sembilan 
4. 1000 dibaca sepuluh ratus 
5. 1234 dibaca dua belas ratus tiga puluh empat 
6. 2010 dibaca dua puluh ratus sepuluh 
7. 5657 dibaca lima puluh enam ratus lima puluh tujuh 
8. 1 2345 dibaca seribu dua puluh tiga ratus empat puluh lima 
9. 2 0010 dibaca dua ribu sepuluh  
10. 1784 5206 3451 4510 dibaca tujuh belas ratus delapan puluh empat ribu 

lima puluh dua ratus enam juta tiga puluh empat ratus lima puluh satu ribu 
empat puluh lima ratus sepuluh 

 
Ketika yang berkompeten sudah bisa berhitung dengan benar, sudah tidak 
kehinduarab-kehinduaraban lagi, atau sudah bisa berhitung ala Indonesia maka 
bilangan rupiah pun direfisi. Dengan begitu,  Anda sudah bisa menghitung uang Anda 
sendiri dan tidak perlu memanggil saya ... Terus terang, saat itu saya juga sibuk 
menghitung uang saya sendiri. 
 
Mungkin Anda bertanya, siapakah yang berkompeten itu? Dia adalah Presiden Bank 
Indonesia, bukan sekadar Gubernur Bank Indonesia. Hmm, itulah perubahan! 
Memang, tidak ada sebuah pasal pun dalam undang-undang yang menyebut-nyebut 
nama Presiden Bank Indonsia. Oleh karena itu, buatkan peraturannya, buatkan 
undang-undangnya. Dengan adanya pejabat negara yang mengurus uang --yang setara 
dengan presiden-- pada gilirannya, rupiah akan aman dari campur tangan “asing”. 
--- 
Ah, jika mimpi ini menggoda Anda, maafkanlah saya. 
Wallahualam. 
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