
(CASHLESS tak berdaya) 

 

Bayangkan jika bencana melanda negara Anda dan pasokan listrik terputus. 

 

 Jika Anda tidak memiliki uang tunai dan bergantung sepenuhnya pada pembayaran 

elektronik, maka Anda selesai. 

 

 Layak untuk direnungkan 

 Bersama : 

 

"Masyarakat tanpa uang tunai sulit menghadapi perang dan bencana". 

 

 Contoh : Gempa kuat Hokkaido Jepang memicu pemadaman listrik skala besar, dan Kota 

Sapporo langsung menjadi ibu kota gelap. 

 

 Selama periode ini, 1,95 juta penduduk berbondong-bondong ke supermarket dan toko 

serba ada untuk membeli perlengkapan hidup. 

 

 Namun, beberapa korban yang biasanya hanya menggunakan telepon seluler kehilangan 

kemampuan untuk membayar dan tidak dapat membeli apa yang mereka butuhkan. 

 

 Pada tanggal 6 September, sebuah diskusi anonim di forum anonim Forum Jepang 

menunjukkan sebuah artikel tentang pembayaran elektronik yang gila. 

 

 "Orang Sapporo yang hanya menggunakan pembayaran elektronik sudah habis !"   

 

artikel itu berkata : 

 

 Saya biasanya menggunakan Apple Pay (Pingguo pay), keluar tanpa dompet, dan uang tunai 

sangat sedikit. 

 



 Pada dini hari, setelah gempa kuat, Sapporo mengalami pemadaman listrik yang besar. 

 

 Dia memeriksa kulkas di rumahnya dan menemukan bahwa hanya susu dan mayones yang 

tersisa. 

 

 Dia bergegas ke supermarket untuk membeli bahan makanan Untuk hidup. 

 

 Ketika dia tiba di supermarket, dia menemukan bahwa dia tidak punya uang tunai sama 

sekali. 

 

 Dia mengambil iPhone dengan hanya 62% baterai dan melihat layar Apple Pay di ponselnya. 

 

 Dia merasa tidak nyaman ? 

 

 Ketika antrian tiba, petugas mengatakan kepada saya bahwa dia tidak bisa menggunakan 

pembayaran elektronik. 

 

 Dia tidak bisa menggunakannya juga di tempat lain. 

 

 Pukul tujuh malam itu, dia duduk sendirian di rumah, kelaparan. 

 

 Karena uang tunai tidak dapat diambil, tenaga listrik juga belum pulih, dan ada perasaan 

bahwa semuanya sudah selesai. 

 

 Pada bulan Februari tahun ini, Gubernur bank sentral Swedia Stefan Ingves 

memperingatkan. 

 

 Dia mengatakan bahwa masyarakat tanpa uang tunai tidak terkendali dalam menghadapi 

perang atau bencana alam, dan sistem sosial dan keuangan yang besar akan runtuh dalam 

sekejap. 

 

 “Fungsi pembayaran” adalah salah satu dari empat fungsi yang harus dimiliki uang. 



 

 Pembayaran non tunai hanyalah pelengkap dari “fungsi pembayaran” karena tidak dapat 

digantikan oleh kondisi dasar tertentu (listrik, jaringan, base station, dll). 

 

 Pembayaran tunai, selalu di utamakan dalam kondisi darurat apapun. 

 

 Sapporo masih beruntung. 

 Gempa memberi pelajaran kepada semua orang dan dapat memahami pembayaran tunai 

dan pembayaran tanpa uang dengan benar. 

 

 Jika perang skala besar pecah dan ada pemutusan atau pemadaman listrik jangka panjang, 

permasalahan itu akan menjadi lebih serius. 

 

 Sampaikan ini ... Bayangkan jika bencana melanda negara Anda dan pasokan listrik terputus 

 

 Jika Anda tidak memiliki uang tunai dan bergantung sepenuhnya pada pembayaran 

elektronik, maka Anda selesai 

 

 Layak untuk direnungkan.      


