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PAnDemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah 
memukul hampir semua sektor perekonomian. Tak 
hanya Jawa Timur, perekonomian Indonesia dan du nia 
juga terpukul. Pertumbuhan ekonomi menga lami kon-
traksi, bahkan Indonesia pun mengalami resesi.

Meski situasi penuh tantangan, optimisme untuk 
menatap masa depan pasca-pandemi tetap harus 
dikibarkan. Proses vaksinasi yang mulai berjalan di 
banyak negara, termasuk di Indonesia, telah memberi 
harapan baru bahwa pandemi ini akan segera berlalu. 
Ekonomi pun diharapkan kembali melaju.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia (World 
Bank) memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indo-
ne sia bakal kembali positif pada 2021, yaitu sebesar 
4,4 persen, meski memang belum bisa mencapai 
tahap di masa sebelum pandemi. Dalam Global Econo-
mic Prospect edisi Januari 2021, Bank Dunia mem-
proyeksikan banyak negara mulai berhasil bangkit 
karena proses vaksinasi telah berjalan. Kawasan Asia 
Timur dan Pasifik diprediksi tumbuh 7,4% sepanjang 
2021.

bankjatim, sebagai bank kebanggaan masya rakat 
Jawa Timur, tentu juga terus berkontribusi secara 
langsung dalam upaya pemulihan ekonomi. Berbagai 
langkah telah dilakukan bankjatim, mulai dari tetap 
konsisten memberdayakann UMKM, menjadi mitra pe-
merintah daerah dalam menggerakkan perekonomian, 
hingga mendapat kepercayaan da ri pemerintah pusat 
untuk mengelola dana guna memulihkan ekonomi.

Kiprah bankjatim dalam mendorong pemulih an 
ekonomi itulah yang diangkat sebagai Laporan Uta-

ma untuk membangun semangat bersama agar kita 
semua kembali optimistis dan bangkit mengge rakkan 
ekonomi masyarakat. Kami juga menyajikan kinerja 
bankjatim yang tetap tumbuh di tengah pandemi, 
sebagai bukti komitmen dari bankjatim untuk senan-
tiasa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

Selain tema mendorong pemulihan ekonomi, 
tentu terdapat berbagai rubrik informatif dan inspira-
tif lainnya. Pada rubrik Berita Cabang, kami hadirkan 
prestasi Cabang Lamongan yang meraih kinerja ter-
baik pada triwulan III/2020, yang tentu layak diapresi-
asi dan semoga bisa menyemangati cabang lain untuk 
terus memacu kinerjanya.

Kami juga menghadirkan ajang Puncak Acara 
Gemerlap Undian Simpeda Regional bankjatim 2020 
yang digelar di Banyuwangi dengan tema ”In Digital 
Harmony”. Ini adalah ajang untuk memberi apresiasi 
kepada para nasabah setia Simpeda bankjatim. 

Kami juga mengajak para pembaca untuk ber-
kuliner menjelajah Kabupaten Lamongan dengan 
mengeksplorasi salah satu makanan khasnya, yaitu 
nasi boranan. Masih di Lamongan, kami juga menga-
jak para pembaca menilik kisah sukses UMKM yang 
disupport bankjatim, yakni produsen kerupuk SBY 
Lamongan.

Tentu juga masih banyak informasi lain yang 
in formatif dan kaya manfaat. Akhir kata, redaksi ber-
harap kita semua bisa menyongsong 2021 dengan 
penuh optimism: kesehatan pulih, ekonomi bangkit. 

Selamat membaca.
Redaksi. 

Menyongsong
Pemulihan Ekonomi

www.bankjatim.co.id

Ajak kerabat atau teman Anda Nasabah Bank 
Jatim untuk mengajukan Kredit di Bank Jatim 

dan dapatkan reward sebanyak-banyaknya

Kredit Multiguna

SyARAt DAn KetentuAn

	Periode 01 Januari sampai  
30 Juni 2021

	Referral adalah nasabah 
Bank Jatim

	Persyaratan penerima kredit:

a.  Belum memiliki kredit  
di Bank Jatim

b. Pernah memiliki kredit di 
Bank Jatim, minimal telah 
lunas 2 (dua) bulan sebelum 
permohonan kredit baru 
diajukan

c. Telah memiliki Kredit 
Multiguna/KKB Bank Jatim 
yang akan mengajukan 
Kredit Multiguna/KKB

d. Tidak berlaku untuk 
pengajuan kredit yang sama

	Reward maksimal sebesar 
0.25% dari plafond Kredit 
dengan nominal maksimal 
Rp 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) untuk setiap 
realisasi kredit

Program
member

get member
Kredit Multiguna/

KKB Bank Jatim

Untuk keterangan
lebih lanjut, hubungi

inFO BAnK JAtim di:

14044
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Bertemakan ”In Digital Harmo
ny”, pelaksanaan Undian Simpeda ta 
hun ini tidak diadakan secara ter bu ka 
dan tidak dapat disaksikan masya
ra kat secara langsung mengingat 
pan demi Covid19 masih melanda. 
Akan tetapi dengan tidak mengu
rangi kuali tas acara Undian Simpeda 
bankjatim tahun ini, masyarakat 
dapat menyaksikan acara melalui live 
streaming media sosial resmi bank
jatim.

Kegiatan berlangsung dengan 
mengedepankan protokol kesehatan 
yang berlaku. Undangan hanya terba
tas meliputi manajemen bankjatim, 
regulator perbankan dan jasa keuang

an serta Forkopimda setempat.
”Kegiatan ini merupakan rang

kaian undian tabungan Simpeda 
bankjatim 2020 yang telah kami 
selenggarakan di lima kabupaten/
kota di Jawa Timur. Ini merupakan 
salah satu bentuk apresiasi bankja
tim kepada para nasabah yang sudah 
memberikan kepercayaannya kepada 
kami,” jelas Direktur Utama bank
jatim Busrul Iman. Dari rangkaian 
tersebut, bankjatim mengundi total 
hadiah sebesar Rp 6,65 M dengan 
rincian hadiah masingmasing Rp 
100 juta dan Rp 50 juta untuk nasa
bah di 41 Cabang bankjatim yang 
tersebar di Jawa Timur, Jakarta, dan 

PADA kesempatan di Banyuwangi ini pula, bankjatim resmi meluncurkan 
La ku Pandai Generasi II dan Piloting BUMDES Kabupaten Banyuwangi se-
bagai Agen Laku Pandai bankjatim. Program ini merupakan bagian da ri 
program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh Otoritas Jasa Ke-
uang an (OJK) sebagai bentuk inovasi penyediaan infrastruktur layanan jasa 
keuangan guna menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indo-
nesia, khususnya kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan 
perbankan.

Beberapa transaksi perbankan seperti setor tunai, tarik tunai sampai 
dengan transfer dana ke sesama bankjatim atau bank lain dapat dilakukan 
melalui Laku Pandai. Sehingga masyarakat yang berada di pelosok daerah 
yang tidak terjangkau layanan perbankan dapat memanfaatkan agen resmi 
Laku Pandai yang sudah ditunjuk oleh bankjatim.

Untuk meningkatkan jumlah agen SiPandai yang berbadan hukum, 
bankjatim menunjuk Cabang Banyuwangi untuk menjadikan Badan Usa-

ha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilot project Agen SiPandai bankjatim. 
BUMDES Kabupaten Banyuwangi dirasa tepat sebagai pilot project 
Agen SiPandai karena memiliki anggota-anggota yang memiliki usaha 

produktif di berbagai bidang.
bankjatim berharap dengan adanya progam Laku Pandai ini dapat men-

jadi peluang meningkatkan market share dan channel distribution selain kan-
tor cabang. Karena konsep dasar Laku Pandai adalah menyediakan Layanan 
Perbankan tanpa Kantor Cabang (branchless banking). Selain itu, Laku Pandai 
diharapkan dapat menumbuhkan budaya menabung masyarakat, memper-
lancar kegiatan ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerata-
an pembangunan antarwilayah terutama antaradesa dan kota.

Setelah hadir di empat kota/kabupaten sebelumnya, 
rangkaian Gemerlap Hadiah Undian Simpeda Regional PT 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) 2020 
memasuki puncak acara. Kali ini puncak acara undian tabungan 
Simpeda bankjatim diadakan di Kabupaten Banyuwangi.

Puncak acara GemerlaP undian SimPeda reGional bank jatim 2020

”in digital Harmony”
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Batam serta hadiah grandprize Rp 
500 juta untuk 1 nasabah Simpeda 
bankjatim yang beruntung pada 
puncak acara undian.

Seperti diketahui, tabungan Sim
pe da adalah produk unggulan seluruh 
Bank Pembangunan Daerah Seluruh 
Indonesia (BPDSI). Pemilik tabung
an Simpeda berkesempatan mengi
kuti undian tiga kali dalam setahun, 
yang terdiri dari undian nasional 
yang dilakukan dua kali dalam seta
hun dan undian regional dilakukan 
satu kali dalam satu tahun.

Sampai dengan Oktober 2020, 
jumlah rekening tabungan Simpeda 
tercatat 2.153.321 rekening dengan 
total nominal Rp 14,42 Triliun. 
Pencapaian tersebut menempatkan 
bankjatim di posisi pertama dalam 
perolehan tabungan Simpeda di an
tara BPD lain di seluruh Indonesia. 
Dengan adanya undian ini, bankja
tim berharap dapat meningkatkan 

luncurkan
laku Pandai
Generasi ii
di Banyuwangi

penghimpunan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) yang sampai dengan Triwulan 
III 2020 tercatat Rp 69,77 Triliun 
atau tumbuh secara Year on Year 
(YoY) sebesar 13,99%.

Beberapa artis lokal hingga nasio
nal sudah memeriahkan rangkaian 
Gemerlap Hadiah Undian Simpeda 
bankjatim tahun ini. Sebut saja 
Dorry Harsa, Denny CakNan, Tri 
Suaka, hingga band nasional Kotak 
yang telah menghibur secara virtual 
di empat kota/kabupaten penyeleng
gara sebelumnya. Pada puncak acara 
undian Simpeda, bankjatim meng
hadirkan artis nasional asal Jawa 
Timur yang sedang naik daun Tiara 
Andini. Dara belia asal Jember terse
but menghibur para nasabah dan ne
tizen dengan lagulagu hits kekinian 
melalui official account Youtube dan 
instagram bankjatim.

 Tiara Andini 
memeriahkan 
acara Undian 

Simpeda Regional 
bankjatim yang 

bertema Digital in 
Harmony

 Direktur Keuangan bankjatim, Ferdian 
Timur Satyagraha saat peluncuran Laku Pandai 
Generasi II di Banyuwangi.

Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMur

  kiprah
bankjatim
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Pt Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) pa
da pertengahan Desember 2020 
lalu melaksanakan Public Expose 
guna memaparkan kinerja perusa
haan sebagai bentuk keterbukaan 
atau transparansi bagi Perusahaan 
Publik yang sudah tercatat di Bur
sa Efek Indonesia (BEI). Karena 
di laksanakan di tengah pandemi, 
public expose kali ini dilakukan 
secara secara daring.

Selain sebagai bentuk kewa
jiban perusahaan dalam menyam
paikan keterbukaan informasi 
ke pada masyarakat secara teratur 
dan berkala, kegaiatan public 
expose ini juga merupakan ke
sempatan bagi bankjatim un
tuk menjelaskan kepada publik 
seputar aksi korporasi maupun 
perkembangan kinerja perusa
haan. ”Sehingga nantinya dapat 
digunakan sebagai pertimbangan 
para investor untuk mengambil 
keputusan dalam berinvestasi,” 

kata Direktur Utama bankjatim   
Busrul Iman.

Dalam kesempatan tersebut, 
bankjatim memaparkan kinerja 
keuangan per November 2020 
yang menunjukkan performa yang 
bagus dan tumbuh bila dibanding
kan dengan periode yang sama 
pa da tahun sebelumnya (Year 
on Year/YoY). Berdasarkan kin
erja keuangan, aset bankjatim 
tercatat Rp 87,02 Triliun atau 
tumbuh 15,01% (YoY), Dana Pihak 
Ketiga (DPK) juga mencatatkan 
pertumbuhan yaitu 17,92% (YoY) 
atau sebesar Rp 73,96 Triliun.

Di tengah pandemi seperti ini, 
bankjatim tetap mampu men
ca tatkan pertumbuhan penya
lur an kredit sebesar Rp 41,13 
Triliun atau tumbuh 7,29% (YoY). 
Kredit di sektor UMKM menja
di penyumbang pertumbuhan 
ter  tinggi yaitu sebesar Rp 6,62 
Triliun atau 11,28% (YoY) diiku
ti de ngan pertumbuhan kredit 

korpo rasi yaitu sebesar Rp 10,30 
Triliun atau tumbuh 8,59%.

Komposisi rasio keuangan 
bankjatim periode November 
2020 antara lain Return on Equity 
(ROE) sebesar 18,51%, Net Inter-
est Margin (NIM) sebesar 5,59% 
dan Return on Asset (ROA) 2,49%. 
Sedangkan Biaya Operasional di
banding Pendapatan Operasional 
(BOPO) masih tetap terjaga di an
gka 70,58%. ”Dari keseluruhan ki
nerja positif tersebut, bankjatim 
berhasil mencatatkan laba sebesar 
Rp 1,34 Triliun atau tumbuh 1,07 
persen,” ujar Busrul.

Dikatakan Busrul, pandemi 
Covid19 yang melanda dunia 
ta hun ini menjadi salah satu tan
tang an terberat yang dihadapi 
se tiap elemen masyarakat, peme
rintah, serta pelaku usaha, tidak 
terkecuali industri perbankan. 
”Namun demikian pertumbuhan 
di atas menegaskan bahwa pan
demi Covid19 tidak menjadi ken

dala yang signifikan bagi bank
jatim, melainkan menjadi suatu 
tantangan dan peluang yang harus 
dihadapi. bankjatim bersyukur 
masih mampu memberikan kiner
ja yang positif khususnya untuk 
mendorong perekonomian Jawa 
Timur,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut 
Bus rul juga menyampaikan, 
bank jatim juga dipercaya peme
rintah untuk menjadi salah satu 
BPD yang menerima dana Pemu
lihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Kepercayaan tersebut merupakan 
peluang dan salah satu instrumen 
bankjatim yang harus dimak
si mal kan untuk meningkatkan 
kiner ja perusahaan dan mendo
rong pemulihan ekonomi di Jawa 
Timur khususnya di tengah pan
demi saat ini.

Secara teknis, mekanisme 
pe nyaluran dana PEN tersebut 
di la kukan dengan dua pola yaitu 
di rect loan dan two step loan yang 
disa lur kan pada sektor UMKM, 
Konsum si, dan Korporasi. Sejalan 
de ngan itu pula, bankjatim 
bersa ma Pemerintah Provinsi Ja
wa Ti mur bersinergi menyalurkan 

Dana Bergulir (Dagulir) dan Dana 
PEN.

Busrul menyampaikan bahwa 
bankjatim bersama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, OJK, Bank 
Indonesia serta stakeholder sudah 
melakukan langkah konkret da
lam pemulihan ekonomi dengan 
me nyalurkan Dagulir dan Dana 
PEN di beberapa Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur. Sampai dengan 
Novem ber 2020, bankjatim te lah 
menyalurkan Dana PEN sebesar 
Rp 5,62 Triliun dan berhasil men
catatkan pencapaian 140,5% dari 
target. “Peran bankjatim dalam 
pemulihan ekonomi nasional di 
tengah pandemi juga ditunjukkan 
dengan pemberian restrukturisasi 
kredit terdampak Covid sebesar 
1,82 Triliun,” imbuh Busrul.

Dalam melayani masyarakat 
khususnya nasabah di tengah 
pan demik, bankjatim terus ber
inovasi dengan menghadirkan 
layanan berbasis aplikasi atau 
layanan tanpa harus datang ke 
kantor cabang. Contohnya bank
jatim mobile. Fitur aplikasi ini 
telah diperbaharui sehingga lebih 
memudahkan nasabah dalam 

bertransaksi keuangan di mana
pun dan kapanpun. bankjatim 
juga memiliki fasilitas lain seperti 
eform kredit, ekmg yang tidak 
mengharuskan nasabah datang ke 
kantor secara langsung, sehingga 
dengan cukup di rumah saja na
sabah dapat menikmati layanan 
bankjatim.

Busrul menambahkan Trans
formasi Digital juga terus digaung
kan sebagai bentuk peningkatan 
layanan kepada masyarakat khu
susnya nasabah yang selama ini 
telah memberi kepercayaannya 
kepada bankjatim. Pengem
bangan digital banking saat ini 
wajib dilakukan untuk mendu
kung bisnis, mengikuti trend 
atau perkembangan zaman serta 
memenuhi kebutuhan nasabah. 
bankjatim sendiri telah memiliki 
strategi pengembangan inovasi 
layanan digital yang difokuskan 
pada tiga pilar yaitu PEMDA dan 
ASN, UMKM serta masyarakat 
umum. Tujuan utama dari inova
si layanan digital tersebut tidak 
lain adalah untuk menghadirkan 
kenya manan, kemudahan, serta 
keamanan dalam bertransaksi.

Public exPoSe bank jatim

Di masa Pandemi, Kinerja 
Bank Jatim Tetap Tumbuh

8 Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

 Direktur TI dan Operasi 
bankjatim Tonny Prasetyo, 
Direktur Keuangan Ferdian 

Timur Satyagaraha dan 
Direktur Utama Busrul 

Iman saat Public Expose 
bankjatim 2020. 

 Direksi bersama Corporate Secretary bankjatim saat pers conference di sela Public Expose 2020.
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bankjatim, Erdianto Sigit saat 
penyerahan CSR kepada Plt Direk
tur  Rumah Sakit Haji Surabaya, 
dr. Herlin Ferliana.

Erdianto mengatakan, bantuan 
ini juga sebagai bentuk apresiasi 
bankjatim kepada para tenaga 
medis atas dedikasi, perjuangan, 
dan kerja lelahnya menjadi garda 
terdepan dalam menghadapi pan
demi virus Corona saat ini. ”Mu
dahmudahan bapakibu semua 
selalu diberikan kesehatan dan 
kekuatan sehingga dapat senantia
sa melaksanakan tugasnya dengan 
baik,” ujarnya.

Selain itu, penyerahan ban
tuan mobil jenazah senilai Rp 
222.500.000 ini diharapkan da
pat membantu dan menambah 
fasilitas Rumah Sakit Umum Haji 
Surabaya dalam meningkatkan pe
layanan yang terbaik. ”Pemberian 
bantuan ini juga merupakan wu
jud kerja sama yang sudah terjalin 
baik dan merupakan salah satu 
program bankjatim dalam upaya 
mendukung mitra kerjanya,” tutur 
Erdianto.

kiprah bankjatim

Bantuan secara simbolis dise
rah kan oleh Direktur Risiko Bisnis 
bankjatim, Rizyana Mirda kepa
da Pjs Walikota Blitar, Jumadi di 
Kantor Walikota Blitar, pertengah

an November 2020. ”Ini merupa
kan bentuk kepedulian kami kepa
da masyarakat, khususnya di Kota 
Blitar,” ujar Rizyana Mira.

Diharapkan, bantuan yang 

Bank Jatim Berikan Bantuan mobil 
Jenazah ke RSu Haji Surabaya

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 
(bankjatim) berusaha untuk selalu hadir dan 
membantu masyarakat Jawa Timur, khususnya 
di bidang sosial. Kali ini bankjatim menyerahkan 
satu unit Mobil Ambulance senilai Rp 204.000.000 
kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Blitar.

Bank jatim Serahkan 
CSr moBil amBulanCe
untuk Pmi kota Blitar

diberikan dapat membantu dalam 
memberikan pertolongan perta
ma, menjangkau masyarakat yang 
ada di daerah dan meningkatkan 
pelayanan kesehatan masyarakat 
Kota Blitar. Selain itu, dengan CSR 
mobil ambulance ini diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan 
bagi masyarakat bahwa PMI Kota 
Blitar selalu hadir dan siap siaga 
untuk masyarakat ketika terdapat 
kondisi yang darurat.

Dalam sambutannya, Mirda 
menyampaikan bahwa bantuan ini 
juga sebagai bentuk apresiasi ke
pada masyarakat Kota Blitar yang 
telah memberikan kepercayaan 
dan dukungannya kepada bank
jatim dalam mengembangkan 
usaha. ”Saya mewakili manajemen 
berharap bankjatim Cabang 
Blitar dapat terus bersinergi serta 
berjalan beriringan dengan pro
gram yang dijalankan Pemerintah 
Kota Blitar selaku stakehold-
er maupun masyarakat untuk 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan mengembangkan po
tensi daerah,” kata Mirda.

SinergitaS antar instansi 
sa ngat dibutuhkan untuk bersa
masama berjuang melawan pan
demi. Terlebih dukungan untuk 
Rumah Sakit dan tenaga medis 
yang menjadi garda terdepan da
lam penanggulangan Covid19.

Sebagai banknya masyara
kat Jawa Timur, PT Bank Pem
bangun an Daerah Jawa Timur, 
Tbk (bankjatim) berkomitmen 

untuk membantu dan hadir di 
tengahtengah masyarakat Ja
wa Timur, khususnya di bidang 
sosial. ”Sebagai wujud program 
Corporate Social Responsibility 
(CSR), bankjatim Peduli akan 
menyerah kan secara simbolis sa tu 
unit Mobil Jenazah dengan Karo
seri kepada Rumah Sakit Umum 
Haji Surabaya,” kata Direktur Ke
pa tuhan dan Manajemen Risiko 
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 CSR ini merupakan bentuk dukungan bankjatim terhadap rumah sakit dan tenaga medis 
utamanya di masa pandemi Covid-19

 Direktur Risiko Bisnis bankjatim, Rizyana Mirda menyerahkan CSR berupa mobil 
ambulance untuk PMI Kota Blitar yang diterima Pjs Walikota Blitar, Jumadi.



12 13Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMurMajalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMur

menJelanG akhir tahun, PT Bank Pembangun
an Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) berhasil 
meraih dua penghargaan prestisius sekaligus di 
ajang Top Digital Awards 2020 yang diselengga
rakan oleh Majalah ItWork, Jumat (22/12/2020) 
di Ballroom Hotel Raffles, Jakarta. Dua kategori 
penghargaan yang berhasil diraih yaitu Top Digital 
Implementation 2020 on BPD sector #Level Stars 4 
untuk bankjatim dan Top Leader on Digital Imple
mentation 2020 untuk Direktur Utama bankjatim, 
Busrul Iman.

Penghargaan yang diterima tersebut tentu ti
dak bisa terlepas dari pengembangan teknologi 

informasi dan inovasi yang dilakukan terutama 
dalam pelayanan kepada nasabah. Seperti diketa
hui, bankjatim semakin serius mengembangkan 
layanan digital berbasis aplikasi. Misalnya saja 
bankjatim mobile yang fiturnya telah diperbaha
rui sehingga lebih memudahkan nasabah dalam 
bertransaksi keuangan. Selain itu, bankjatim juga 
memiliki fasilitas lain seperti eform kredit, ekmg 
sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor se
cara langsung untuk pengajuan kredit.

”Pengembangan digital banking saat ini wajib 
dilakukan untuk mendukung bisnis dan perkem
bangan zaman serta memenuhi kebutuhan nasa

kiprah bankjatim kiprah bankjatim

Bank Jatim Raih Dua 
Penghargaan di Ajang Top 
Digital Awards 2020

bah,” ujar Direktur bankjatim, 
Busrul Iman. Tujuan utama dari 
inovasi layanan digital tersebut 
tidak lain adalah untuk menghad
irkan kenyamanan, kemudahan, 
serta keamanan dalam bertransaksi.

Acara penganugerahan TOP 
DIGITAL Awards 2020 dihadiri Men
teri Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Jhonny G. Plate sebagai 
keynote speech yang disampaikan 
secara virtual melalui virtual conver-
ence (Zoom video meeting). Menteri 
Jhonny G. Plate yang mewakili Wakil 
Presiden KH Ma’ruf Amin menyam
but baik kegiatan ini, dan mengu
capkan selamat kepada para peraih 
penghargaan di ajang “Top Digital 
Awards 2020” ini.

“Atas nama pemerintah, saya juga mengu
capkan selamat kepada instansi, perusahaan dan 
ins titusi  dan lainnya atas prestasi dan penghar
gaan yang berhasil diraih di ajang 
Top Digital Awards 2020 ini,” ujarnya. 
Menurutnya, kegiatan “Top Digital 
Awards 2020” ini sejalan dengan 
komitmen dan upaya pemerintah 
untuk mengakselerasi transformasi digital 
di Tanah Air sekaligus sebagai kesiapan 
dalam memasuki era industri keempat 
(Industri 4.0).

“Pemerintah berkomitmen untuk 
terus meningkatkan akselerasi trans
formasi digital, di antaranya melalui 
peningkatan infrastruktur digital, 
terutama sarana prasarana teleko
munikasi dan internet, termasuk di 
daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan 
Terluar). Hal ini juga sejalan dengan 
upaya pemerintah untuk terus men
dorong pengembang an ekonomi 
digital yang tahun 2021 diperkiraan 
mencapai Rp 337 Triliun atau naik 
33 persen dari tahun 2020 yang 

berdasarkan riset Bank Indonesia 
(BI) selama 2020 nilai ekonomi 
digital mencapai Rp 253 Triliun,” 
ujarnya.

“TOP DIGITAL Awards 2020” mer
upakan penyempurnaan kegia
tan award TOP TI & TELCO yang 
sudah diselenggarakan setiap 
tahun sejak tahun 2014 dan men
jadi TOP DIGITAL Awards sejak 
tahun lalu. Dalam laporannya, 
Prof. DrIng. Ir. Kalamullah Ram
li, M.Eng., atau yang akrab di
panggil Prof. Muli, Ketua Dewan 
Juri TOP DIGITAL Awards 2020 
mengatakan, kegiatan TOP DIG
ITAL Awards 2020 ini diseleng

garakan bekerjasama dengan sejumlah asosiasi di 
bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
dan konsultan TI independen.

Kegiatan ini merupakan rating atau penilaian 
tahunan untuk memberikan penghargaan kepada 
perusahaan, organisaasi atau institusi yang dinilai 
berhasil dalam hal inovasi, implementasi IT dan 
Telco atau teknologi digital, baik di sistem mena
jemen maupun dalam kaitan layanan pelanggan 

atau masyarakat.
Metode penilaian Top Digital 
Awards 2020 menggunakan tiga 

metode, yakni melalui kuesio
ner dan wawancara penjuri
an, rekomendasi user atau 
masyarakat, serta melalui 
mar ket research. Tahun ini 

mengusung tema “Top Digital 
Innovation & Implementation 

in New Normal”. Artinya, den
gan terus melakukan inovasi dan 
transformasi digital, diharapkan 
bisa menjadi solusi sekaligus 
peningkatan daya saing (com-

petitiveness) di era adaptasi 
kenormalan baru ini (the new 

normal era).
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KONDISI ini meru pakan akibat dari lum
puhnya aktivitas perekonomian domes
tik baik da ri segi permintaan maupun 
pena war an karena penurunan daya beli 
masya rakat, serta belanja pemerintah 

yang sebagian besar fokusnya masih pada penangan
an pandemi.

Dalam upaya penanganan resesi, pemerintah telah 
mengambil beberapa strategi yang tertuang dalam ke
bijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Dasar pelaksaan PEN diatur dalam Peraturan Pemerin
tah (PP) 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasio nal Untuk Mendukung Kebi
jakan Keuang an Negara Untuk Pe nanganan Pan demi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Untuk 
Menghadapi Ancaman Yang Mem baha yakan Pereko
nomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuang an 
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). PP ini 
berlaku mulai 11 Mei 2020.

Bentuk dari stimulus yang dibe rikan antara lain 
insentif pajak, subsidi bunga, penempatan dana di per
bankan untuk restrukturisasi kredit, dan penjaminan 
kredit untuk modal kerja. Tujuannya tidak lain untuk 
menggerakkan roda perekonomian melalui peningkat
an daya beli masyarakat hingga pengembangan sektor 
UMKM.

Anggaran yang dialokasikan pe merintah untuk 
pro gram PEN ini sebesar Rp 695,19 triliun dan dibagi 
menjadi enam fokus program anggaran. Keenam fokus 
tersebut adalah program bidang Kesehat an, Insentif 
Usaha, Perlindungan Sosial, Usaha Mikro, Kecil dan 
Me nengah, Program Kementerian Lembaga (K/L) dan 
Pemda, serta Pembiayaan Korporasi.

Komite Penanganan Covid19 dan Pemulihan Eko
nomi Nasio nal, KPCPEN, mencatat realisasi program 
PEN hingga akhir 2020 mencapai Rp 579,8 triliun atau 
se besar 83,4 persen dari total yang dianggarkan sebe
sar Rp 695,2 triliun. Adapun porsi realisasi pada tiap 
sektor diantaranya Rp 63,5 triliun di bidang kesehatan 
dari pagu Rp 99,5 triliun, Rp 220,39 triliun di bi dang 
perlindungan sosial dari pagu Rp 230,21 triliun, Rp 
66,59 triliun di bidang sekotral K/L dan Pemda dari pa
gu Rp 67,86 triliun, Rp 112,44 triliun di bidang UMKM 
dari pagu Rp 116,31 triliun, Rp 60,73 triliun di bidang 
pembiayaan korporasi da ri pagu Rp 60,73 triliun, serta 
Rp 56,12 triliun di bidang insentif usaha dari pagu Rp 
120,61 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bi dang Pengeluaran 
Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha memerinci sera
pan anggaran itu mencapai 100 persen pada klaster 
UMKM dan pembiayaan korporasi. Sementara, klaster 

perlindungan sosial dan sek toral kementerian atau 
lembaga dan pemerintah daerah mencapai 93 persen.

“Jika dihitung sejak dibentuk pada Juli 2020, hing
ga kini Satgas PEN telah mencairkan Rp 346,8 triliun 
atau 97,7 persen dari alokasi anggaran yang ditujukan 
untuk empat klaster ekonomi. Realisasi tersebut kami 
harapkan dapat men jadi daya ungkit pertumbuhan 
nasional menutup 2020 sekaligus menjaga momen
tum pemulihan nasional memasuki 2021,” kata Kunta 
melalui keterangan resmi, Rabu (6/1/2021).

Kunta menerangkan sektor UMKM berhasil menye
rap anggaran Rp 112,44 triliun atau 96,7 persen dari 
pagu. Sedangkan sektor pembiayaan korporasi untuk 
mengatasi problem manajemen arus kas, restrukturi
sasi, konsolidasi utang, serta menyediakan modal kerja 
bagi perusahaan nasional mereali sasikan 100 persen 
seluruh pagu anggaran sebesar Rp 60,73 triliun.

“Sementara Sektor Perlindung an Sosial dan 
Dukung an Sektoral K/L/D juga mencatat realisasi yang 
sangat positif. Sektor Perlindungan Sosial mencatat 
realisasi sebesar Rp 220,39 triliun, dan dukungan Sek
toral K/L/D merealisasikan anggaran sebesar Rp 66,59 
triliun,” tuturnya.

Hingga akhir 2020, bidang ke sehatan merealisa
sikan anggaran Rp 63,51 triliun, sedangkan bidang in
sentif usaha yang memberikan potongan pajak dan in
sentif usaha lainnya merealisasikan anggaran Rp 56,12 
triliun, yakni 46,51 persen dari alokasi yang disediakan 
sebesar Rp 120,61 triliun.

“Program Subsidi Bunga mam pu terealisir Rp 12,83 
Triliun, Pro gram Penempatan Dana mampur menyerap 
Rp 66,75 Triliun, Program Penjaminan Kredit UMKM 
dapat merealisasikan Rp 2,50 Tri liun dan Program PPh 
Final UMKM merealisasikan Rp 670 mi liar,” kata Kunta. 
Sementara itu, Program Pembiayaan Investasi ke pada 
Kope rasi terealisasi Rp 1,29 Triliun, begitu pula Pro
gram Banpres Pelaku Usaha Mikro mencapai Rp 28,80 
Triliun.

Kunta menambahkan bahwa sektor pembiayaan 
korporasi berhasil menjalankan empat program
nya dengan maksimal. Keempat program itu yakni 
Penyerta an Mo  dal Negara yang mendapat aloka si Rp 
24,07 triliun, Pemberian Pinjam an Investasi kepada 
BUMN sebesar Rp 19,65 triliun, Penjaminan Kredit 
Korporasi sebanyak Rp 2,01 triliun, dan Pembiayaan 
Sove reign Wealth Fund sebesar Rp 15 triliun, terealisasi 
100 persen.

“Harapan kami, beberapa program akan dilanjut
kan pada tahun 2021, terutama untuk mempercepat 
peningkatan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi 
nasional kembali positif,” kata dia.

Kebijakan 
Pemulihan 

Ekonomi 
Nasional

Krisis akibat pandemi 
tidak hanya berimbas 
pada kesehatan fisik 
dan mental saja, tetapi 
juga bagi pertumbuhan 
ekonomi nasional. Dicatat 
bahwa pertumbuhan 
ekonomi Indonesia 
mengalami minus hingga 
di angka 5,32 persen 
pada triwulan II tahun 
2020 dan masih terpukul 
hingga triwulan III.
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Segmen TargeT realiSaSi %

Mikro 166.613 585.958 351.69

Kecil 339.882 506.001 148.88

Menengah 344.673 672.511 195.12

Korporasi 533.878 256.552 48.05%

Konsumsi 2.614.954 4.842.285 185.18

ToTal 4.000.000 6.863.307 171.58

Penyaluran Dana PeN 
Bank Jatim lampaui Target

laporan utama

 Data realisasi terhitung sejak:
14 Agustus -30 Desember 2020

SeGmen PeRSen

KOnSUMSI 70,59%
menenGAh 8,68%

MIKRO 8,58%
Kecil 8,24%

KORPORASI 3,92%

realiSaSi Pen
Per Segmen

30 Desember 2020

PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. (bankjatim) 
bersama Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur bersinergi menyalurkan 
Dana Bergulir (Dagulir) dan 
dana Pemulihan Ekonomi 
nasional (PEn) guna mendorong 
perekonomian Jawa Timur yang 
terdampak pandemi Covid-19.

Penyaluran 
kredit Pen

Bank jatim 2020
(Dalam miliar rupiah)

Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMurMajalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMur

”Diharapkan Dengan penyaluran Dana 
pemulihan ekonomi naSional (pen) TerSebuT 
DapaT menDorong pemulihan perekonomian 
Di wilayah Jawa Timur Dan  mengakSeleraSi 

pemulihan ekonomi naSional Secara lebih cepaT,”

 buSrul iman | DIREKTUR UTAMA BANKJATIM

Hingga akhir 
tahun 2020, 
realisasi penya
luran dana PEN 
bankjatim 

mencapai 171,58 persen atau sebe
sar Rp 6,864 Triliun. Jauh mele
bihi target yang semula ditetap
kan, yakni sebesar Rp 4 Triliun.

“bankjatim turut dalam pe
mulihan ekonomi dengan menya
lurkan dana bergulir (dagulir) dan 
dana pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) di beberapa daerah,” ka
ta Direktur Utama bankjatim, 
Busrul Iman. Beberapa daerah 
tersebut antara lain, Lumajang, 
Probolinggo, Pasuruan, Sumenep, 
Pamekasan, Blitar, Magetan, Jom
bang, Trenggalek, dan Pacitan.

Secara teknis, mekanisme 
pe  nyaluran dana PEN tersebut 
di lakukan dengan dua pola yaitu 
direct loan dan two step loan yang 
disalurkan pada berbagai segmen 
dan sektor ekonomi. Jika dili
hat berdasarkan segmentasinya, 
segmen konsumsi mendominasi 
penya luran PEN bankjatim yaitu 
sebesar 70,59 persen atau senilai 
Rp 4,842,285 Triliun. Disusul ke
mu dian segmen Mikro 8,58 per
sen, Kecil 8,24 persen, Menengah 
8,68 persen dan Korporasi 3,92 
persen.

Sektor ekonomi yang mene
rima dana PEN diantaranya 
Ad minis trasi Pemerintahan, 
Per  tahanan dan Jaminan So
sial Wa jib; Badan Internasional 

dan bagian extra inter; Industri 
pengo lahan; Jasa kemasyaraka
tan, so sial budaya, hiburan dan 
perorangan lainnya; Jasa kese
hatan dan Kegiatan Sosial serta 
Jasa Pendidikan. Selain itu juga 
sektor kontruksi; Listrik, gas dan 
air; Pe nyediaan akomodasi dan 
penyedia an makan minum; peran
tara keuangan; Perdagangan besar 
dan eceran; Perikanan; Pertam
bangan dan Penggalian; Pertani
an, perburuan dan kehutanan dan 
Real Estate, usaha persewaan dan 
jasa perusahaan serta beberapa 
sektor lainnya.

Dari data yang ada, penyalur an 
PEN melalui cabang konvensional 
mencapai Rp 6,603,125 T dengan 
jumlah debitur sebanyak 70,096. 

Sementara melalui unit syariah, PEN 
disalurkan kepada 1,593 debitur de
ngan nominal Rp 260,181,762 M.

”Diharapkan dengan penyaluran 
dana Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) tersebut dapat mendorong 
pemulihan perekonomian di wi
layah Jawa Timur dan  mengaksele
rasi pemulihan ekonomi Nasio nal 
secara lebih cepat,” ujar Busrul 
Iman.
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   untuk
nasabah untuk nasabah

Sebelumnya, bankjatim ber
partisipasi dalam Kick Off Pro
gram Satu Rekening Satu Pelajar 
(KEJAR) yang diselenggarakan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dan Otoritas Jasa Keuangan Re
gional 4 Jawa Timur. Kick 
Off KEJAR dimulai dengan 
pembukaan 30.000 rekening 
secara serentak bagi pelajar 
SMA/SMK di wilayah Jawa 
Timur.

Kegiatan ini merupakan 
imple mentasi dari Memo-
randum of Understanding 
(MoU) antara Pemprov Ja
tim, OJK dan bankjatim 
sebagai tindak lanjut dari 
Keputus an Presiden No. 26 
Tahun 2019 tentang Hari 
Indonesia Menabung. Sekolah 
diharapkan dapat bekerja sama 
dengan meng un dang lembaga jasa 
keuangan un tuk memberikan lite
rasi sebagai proses pembelajaran 
mengenai agar dapat memberikan 

pengenal an lebih dini kepada pe
lajar me nge nai produk dan jasa 
keuangan.

Pembukaan rekening pada pro
gram KEJAR diharapkan menjadi 
langkah awal bagi pelajar untuk 

memulai perencanaan keuang an 
sejak dini. Direktur IT dan Ope
rasi bankjatim Tonny Prasetyo 
menyampaikan, melalui program 
KEJAR ini, siswa dapat membuka 
tabungan dengan semakin mudah 

dan murah karena tidak ada bia
ya administrasi. “Apabila sudah 
lulus SMA, maka akan diarahkan 
kepada produk tabungan lain yang 
lebih variatif, seperti Simpeda,” 
pa par Tony.

Data OJK menunjukkan, 
indeks literasi dan indeks 
inklusi keuangan Jawa Timur 
berdasarkan survey tahun 
2019 meningkat dibanding
kan tahun 2016 dan lebih 
baik dibandingkan nasional. 
Indeks literasi keuangan 
meningkat dari 35,6 persen 
menjadi 48,95 persen semen
tara nasional 38,03 persen. 
Saat ini jumlah pelajar di 
Jawa Timur mencapai 8,2 
juta siswa dengan jumlah 

rekening tabungan pelajar pada 
triwulan II 2020 sebanyak 4,7 juta 
atau te lah mencapai 57 persen dari 
total pelajar yang tersimpan di 41 
bank penyelenggara Simpanan Pe
lajar (SimPel) di Jawa Timur.

PeRKuAT PeNeTRASi 
TABuNgAN SimPel

Dengan capaian ini, bankJaTim kembali memperTegaS 
komiTmen Dan Dukungan TerhaDap program pemerinTah 

provinSi Jawa Timur yaiTu JaTim cerDaS melalui evenT 
naSional keJar (SaTu rekening SaTu pelaJar)

 bankjatim berpartisipasi dalam Kick Off Program Satu Rekening Satu Pelajar yang diselenggarakan Pemprov Jatim dan OJK Kantor Regional 4 Jatim.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (bankjatim) 
terus mendukung peningkatan kecerdasan finansial 
terkait pengelolaan keuangan sejak dini dalam bentuk 
menabung. Salah satunya dengan memperkuat penetrasi 
produk Tabungan SimPel yang memang diperuntukkan 
bagi kalangan pelajar berusia di bawah 17 tahun. 

k omitmen bankjatim dalam 
mensosiali sa sikan Tabungan 
SimPel telah di akui Otoritas Jasa 
Keuang an (OJK) dengan diraihnya 
peng harga an Best BPD di Simpel 

Award 2020 pada akhir Desember 2020. Simpel 
Award ini juga merupakan bukti keberhasilan sinergi 
antara bankjatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur, Otoritas Jasa Keuangan KR04, Kanwil Keme
nag, seluruh pelajar dan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dalam membentuk kecerdasan finansial 
terkait pengelolaan keuangan sejak dini da
lam bentuk menabung.

Dengan capaian ini, bankjatim kembali 
mempertegas komitmen dan dukungan terha
dap Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
yaitu Jatim Cerdas melalui Event Nasional Ke
jar (Satu reke ning satu pelajar).

SiMPel diterbitkan secara na  sio  nal oleh 
bankbank di Indo ne sia guna mendorong 
budaya menabung sejak dini. Untuk me miliki 
tabungan ini syaratnya sa ngat mudah. Pembu
kaan rekening dilakukan melalui kerjasama an
tara sekolah dengan bank. Transaksi penarikan, 
penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani 
di sekolah dan semua channel bank sesuai per
mintaan nasabah dan kebijakan bank.

Banyak keuntungan yang bisa didapatkan 
ketika membuka Tabungan SimPel. Pertama adalah 
setoran awal buka rekening hanya Rp 5.000 dengan 
setoran selanjutnya minimal Rp 1.000 dan saldo 
minimum Rp 5.000. Tabungan SimPel juga bebas 
biaya administrasi bulanan.
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HaruS diakui, situasi sekarang ini memang 
penuh ketidakpastian. Karena itu, menen
tukan prioritas dalam mengatur keuangan 
sangat dibutuhkan. Lalu, bagaimana sih 

caranya memprioritaskan keuangan di tengah situasi 
pandemi seperti saat ini? Yuk kita simak tipsnya!

Atur Strategi Agar Kondisi 
Keuangan Tetap Terkendali

Dampak covid-19 terhadap 
perekonomian memang tidak 
bisa dipandang sebelah mata. 
Apalagi kita tidak pernah tahu 

kapan pandemi ini akan berakhir.
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berhemat, StoP belanja   
yang tidak Perlu

Karena kondisi keuangan yang saat ini sedang tidak 
stabil, kita harus bisa berhemat dengan membedakan 
antara kebutuhan atau sekadar keinginan.

Pertamatama kita perlu mengetahui nominal dan 
alokasi pengeluaran untuk kebutuhan dalam waktu satu 
bulan. Setelah itu bisa dipertimbangkan lagi, adakah pos 
pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihindari. 

Simpan baikbaik uang yang dimiliki agar punya 
pegangan jika skenario terburuk terjadi. Termasuk 
hindari utang konsumtif yang akan menjadikan kondisi 
keuanganmu semakin sulit.

atur kembali anggaran keuangan
Masih berhubungan dengan poin 1 di atas, kita per

lu meninjau kembali alokasi anggaran lalu melakukan 
penyesuaian. Untuk memudahkannya, kita bisa meng
gunakan pola “tambahkan, kurangi, hilangkan, dan 
adakan”.

Sebagai contoh, dikarenakan aktivitas lebih banyak 
dilakukan dari rumah atau work from home, alokasi 
ang garan transportasi bisa dikurangi untuk direaloka
sikan pada biaya kesehatan, seperti membeli multivita
min sebagai upaya pencegahan infeksi virus. Contoh 
lainnya, karena adanya anjuran untuk menjaga jarak 
dan tidak berkerumun, alokasi anggaran untuk rekrea
si dan hiburan bisa dihilangkan untuk direalokasikan 
(menambah) pada anggaran kebutuhan pokok.

Pentingnya memiliki dana darurat
Kondisi saat ini mengajarkan kita satu hal, yakni 

pentingnya memiliki dana darurat. Seperti diketa
hui, tidak sedikit karyawan yang mengalami unpaid 
leave hingga lay off, yang berdampak pada hilangnya 
pemasuk an. Oleh sebab itu, dalam perencanaan keuang
an penting untuk memiliki dana darurat yang bisa digu
nakan disaat kondisi terdesak, khususnya di kondisi 
yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

Nilai dana darurat yang dimiliki idealnya minimal 
3x pengeluaran bulanan bagi yang masih lajang, 6x 
pengeluaran bulanan bagi yang sudah menikah, dan 12x 
pengeluaran bulanan bagi yang sudah memiliki tang
gungan (anak). Jika saat ini masih lajang dan memiliki 
pengeluaran bulanan sebesar Rp 5 juta misalnya, artinya 
dana darurat yang perlu dimiliki nilainya minimal Rp15 
juta.

Bagaimana jika belum memiliki dana darurat? Mau 
tidak mau, kita harus mempersiapkannya dengan cara 

menyisihkan penghasilan atau memindahkan alokasi 
anggaran yang dinilai tidak perlu untuk mengisi saldo 
dana darurat. Tabungan ini sebaiknya disimpan di reke
ning tabungan terpisah.

ubah mindSet
Jika kita biasanya menggunakan prinsip, “Belanja 

dulu baru sisanya ditabung”, maka dalam kondisi ini 
kita harus mengubah mindset menjadi, “Tabung dulu 
uangnya, baru sisanya dipakai untuk belanja”.

Selain itu, di kondisi sekarang, bukan berarti kita ha
rus stop melakukan investasi. Bahkan sebaliknya, sebisa 
mungkin usahakan untuk perbanyak menabung dan 
investasi dengan cara menyisihkan penghasilan secara 
ekstra. 

Cari tambahan PenghaSilan
Pekerjaan seseorang belum tentu tetap aman dalam 

kondisi sekarang, terlebih bagi para freelancer atau 
wirausahawan. Ya, bisnis yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan acara (event organizer) hingga tour-
ism seperti biro perjalanan dan hotel memang yang pa
ling terdampak akibat pandemi ini.

Salah satu solusi agar kondisi keuangan, khususnya 
bagi yang tidak memiliki peghasilan tetap adalah de
ngan mencari uang tambahan. Apalagi kalau selama ini 
Anda belum mengatur keuangan dengan baik dan belum 
menyiapkan dana darurat.

Optimalkan pula penggunaan media sosial untuk 
mempromosikan keahlianmu dan berjejaring dengan 
banyak orang.

hindari utang
Di masa tidak menentu seperti sekarang ini, kita ti

dak tahu apakah besok masih memiliki penghasilan atau 
tidak, apakah penghasilan akan bertahan atau berku
rang, dan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. 
Jadi, sebaiknya hindari diri Anda dari kewajiban utang 
yang akan membuat cashflow Anda semakin tertekan. 

Sebab, jika di tengah jalan Anda tidak mampu mem
bayar cicilan utang, maka Anda akan menanggung bu
nga yang menggulung, yang lagilagi akan menekan arus 
kas Anda.

manfaatkan Promo
Di masa seperti ini, bukan hal yang salah jika kita 

rajin mencari promo. Potongan harganya mungkin me
mang tidak seberapa, tapi jika dikumpulkan dan dipakai 
di satu waktu, efeknya lumayan terasa lho...
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PeReKOnOmiAn Indonesia menunjuk-
kan perbaikan yang signifikan pada 
triwulan III 2020. Titik balik atau turning 
point pemulihan ekonomi di triwulan III 
2020 ini juga tercermin dari data ekonomi 
yang menunjukkan adanya perbaikan di 
berbagai sektor.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mul-
yani Indrawati menyebut, pada triwulan 
III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 
sebesar -3,49 persen (YoY).  Membaik dari 
triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32 
persen (YoY). Hal ini menunjukkan proses 
pemulihan ekonomi dan pembalikan 
arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas 
ekonomi nasional menunjukkan ke arah 
zona positif.

”Seluruh komponen pertumbuhan 
ekonomi, baik dari sisi pengeluaran me-
nga lami peningkatan, maupun dari sisi 
produksi. Perbaikan kinerja perekonomian 
didorong oleh peran stimulus fiskal atau 
peran dari instrumen APBn di dalam pena-
nganan pandemi Covid-19 dan program 
pemulihan ekonomi nasional,” papar Sri 
Mulyani pada Press Statement Menteri 
Keuangan terkait Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia Triwulan III yang di adakan secara 
daring, Kamis (5/11/2020).

Sementara itu, penyerapan belanja 

pundi - news INVESTOR NEWS NOVEmBER 2020

 KEPEmILIKAN SAHAm PER mARET 2020

pemegang  Saham %

Seri a 
(Pemerintah)

Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur 51,13%

Pemerintah Kota & 
Kabupaten 28,35%

Seri b 
(Publik)

Investor Domestik 9,63%

Investor Asing 10,89%

ToTal 100,00%

no negara %
1 INDONESIA 44,49%
2 AMERIKA 28,22%
3 FINLANDIA 6,36%
4 NORWEGIA 5,54%
5 IRLANDIA 3,37%
6 INGGRIS 0,94%
7 SWITZERLAND 1,78%
8 AUSTRALIA 1,68%

no negara %
9 KANADA 1,53%

10 LUKSEMBURG 1,26%
11 SAUDI ARABIA 0,61%
12 JERMAN 0,59%
13 CAYMAN ISLAND 0,55%
14 BELANDA 0,52%
15 BERMUDA 0,29%
16 SINGAPURA 0,20%
17 KOREA SELATAN 0,17%
18 TAIWAN 0,09%

no negara %
19 MALAYSIA 0,04%
20 HONGKONG 0,02%
21 CINA 0,01%
22 SWEDIA 0,01%
23 THAILAND 0,00%
24 FILIPINA 0,00%
25 FRANCE 0,00%
26 JEPANG 0,00%
27 INDIA              0,00%

ToTal 100,00

 DANA PIHAK KETIGA (dalam miliar)
informaSi nov. 2019 nov. 2020 yoy

GIRO PEMDA 18.447 15.240 -17,39%
GIRO UMUM 6.560 8.105 23,55%
SIMPEDA 13.018 14.501 11,39%
SIKLUS 2.954 3.570 20,85%
TAB HAJI 280 289 2,99%
TABUNGANKU/Simpel 2.327 2.780 19,47%
BAROKAH 231 237 2,61%
DEPOSITO 18.908 29.244 54,66%

 KREDIT YANG DIBERIKAN (dalam miliar)
informaSi nov. 2019 nov. 2020 yoy

kreDiT konSumSi

 MULTIGUNA 20.727 21.874 5,53%
 LAINNYA 2.184 2.345 7,40%

kreDiT komerSial
 STANDBY LOAN 686 563 -17,97%
 KEPPRES 1.141 664 -41,81%
 PRK 3.180 3.140 -1,25%
 SINDIKASI 2.462 3.854 56,52%
 UMUM 2.011 2.074 3,12%

kreDiT umkm
 K P R 2.243 2.456 9,49%
 PUNDI KENCANA 1.875 1.919 2,43%
 BANKIT KKPA 513 611 18,98%
 Jatim Mikro 854 1.134 32,78%
 LAINNYA 460 497 7,94%

 RASIO KEUANGAN
raSio nov. 2019 nov. 2020

ROA 2,97% 2,49%

ROE 18,96% 18,51%

NIM 6,13% 5,59%

LDR 61,12% 55,61%

BOPO 68,54% 70,58%

CAR 22,70% 21,58%

NPL 3,03% 4,38%

 LABA RUGI (dalam juta rupiah)
informaSi nov. 2019 nov. 2020 yoy

Pendapatan Bunga 5.252.376 5.494.526 4,61%

Beban Bunga (1.565.651) (1.720.240) 9,87%

Pendapatan Bunga Bersih 3.686.725 3.774.286 2,38%

Beban CKPN (375.215) (330.751) -7,41%

laba berSih 1.324.383 1.338.597 1,07%

 NERACA (dalam juta rupiah )
informaSi nov. 2019 nov. 2020 yoy

Total Aset 75.667.000 87.024.000 15,01%

Kredit Yang Diberikan 38.336.000 41.130.000 7,29%

Dana Pihak Ketiga 62.725.000 73.964.000 17,92%

 -  Giro 25.007.000 23.344.000 -6,65%

 - Tabungan 18.809.000 21.375.000 13,64%

 -  Deposito 18.908.000 29.244.000 54,66%

komPoSiSi Pemilikan SaHam 
Publik berdaSarkan neGara 

PeR novembeR 2020

INFORmASI SaHam

PERTAnYAAn DAn MASUKAn, DAPAT MEnGHUBUnGI:

Corporate Secretary – Bank Jatim Kantor Pusat Lantai 4
Telp : (031) 5310090-99. Ext : 475 | Email: iru@bankjatim.co.idinVeStor relationS bJTm

OtORitAS Jasa Keuangan (OJK) 
memproyeksikan penyaluran 
kredit pada tahun 2021 masih 
sulit untuk bisa kembali normal 
seperti semasa sebelum pandemi 
Covid-19. Oleh karena itu, OJK 
memproyeksikan kredit hanya 
bisa tumbuh sekitar 6%-7% tahun 
depan. Proyeksi tersebut lebih 
rendah dari proyeksi Bank Indone-
sia (BI) sebesar 7%-9%. 

Ketua Dewan Komisioner OJK 
Wimboh Santoso dalam paparan 
Outlook Perekonomian 2021 
mengatakan, target OJK itu lebih 
rendah karena masih akan ada 
kendala dengan memperhitung-
kan penurunan yang terjadi pada 
tahun 2020. Ia menekankan, target 
tersebut hanya bisa dicapai de-
ngan catatan tidak ada berita-beri-
ta mengejutkan dan tidak ada ge-
lombang baru dari kasus Covid-19.

”Bahkan untuk bisa menca-
pai target 6-7 persen, seluruh 
stake holder harus berupaya men-
ciptakan demand dengan men do-
rong penciptaan lapangan kerja 
di sektor-sektor yang prospektif.  
Sumber pertumbuhan ke de-
pan masih akan didorong oleh 
konsumsi,” kata Wimboh, Selasa 
(22/12/2020).

Sedangkan Penghimpunan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) perbank-
an diproyeksikan OJK akan tumbuh 
sekitar 11%-12%. “Kami perkirakan 
tahun depan likuiditas tidak ada 
masalah,” Ujar Wimboh.

Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia Mulai Membaik

otoritaS jaSa keuanGan

2021, Penyaluran 
Kredit Tumbuh
6 - 7 Persen

negara mengalami akselerasi atau pening-
katan pada triwulan III, yakni tumbuh 15,5 
persen hingga akhir September (periode 
Q3). Hal ini terutama ditopang oleh reali-
sasi bantuan sosial dan dukungan untuk 
dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM).

“Rilis BPS juga mengonfirmasi bahwa 
percepatan realisasi belanja negara yang 
meningkat sangat pesat pada Q3 telah 
membantu peningkatan pertumbuhan 
konsumsi Pemerintah yang mengalami 
pertumbuhan positif sebesar 9,8% (YoY). 
Angka pertumbuhan 9,8% dari konsumsi 
pemerintah meningkat sangat tajam 
apabila dibandingkan triwulan II yang 
mengalami negatif -6,9%, turning pointnya 
melebihi 17%,” papar Menkeu.

Konsumsi rumah tangga juga menun-
jukkan tren perbaikan di triwulan III, yang 
sebelumnya -5,5%, menjadi -4,0% di triwu-
lan III. Hal tersebut didukung oleh belanja 
pemerintah dalam rangka perlindung an 
sosial yang meningkat sangat tajam.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja negara (APBn) Tahun 2020 secara 
keseluruhan maupun program PEn sudah 
mengalami akselerasi yang signifikan dan 
diharapkan terus meningkat di bulan no-
vember dan Desember 2020. Pemerintah 
Indonesia terus mendorong momentum 
pemulihan ekonomi ini dengan berbagai 
kebijakan yang ada.

“Penyerapan belanja APBn 2020 
dan program PEn terus akan diakselerasi 
untuk menangani masalah kesehatan 
akibat Covid-19. Program untuk menjaga 
daya beli masyarakat akan diteruskan, 
juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. 
Untuk memastikan agar tren pemulihan 
ekonomi yang menunjukkan pembalikan 
nyata bisa terus berjalan, kita berharap 
masyarakat terus melakukan disiplin di 
dalam protokol kesehatan dengan tetap 
menggunakan masker, mencuci ta-
ngan dengan sabun, dan menjaga jarak. 
Pemerin tah tetap akan menjalankan 3T 
yaitu testing, tracing, dan treatment di da-
lam mendukung pengendalian penyebar-
an Covid-19,” tandas Menkeu.
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 bankjatim Cabang lamongan memberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya. 

Pada awal 2019 kinerja bankja
tim Cabang Lamongan masih ter
puruk. Namun kemudian berhasil 
bangkit pada semester kedua di 
ta hun yang sama.

Tidak ingin kehilangan mo
men tum, sejak awal 2020, 
bank jatim Cabang Lamongan 
lang sung tancap gas. ”Kami 
lakukan kick off meeting untuk 
pelampau an target. Di situ kami 
mengundang Direktur Kepatuh
an dan Ma najemen Risiko selaku 
direktur pembina kami serta Bu
pati Lamo ngan untuk memberi
kan motivasi kepada seluruh 
karyawan,” tutur Pemim pin 
Cabang bankjatim Lamongan, 
Eko Yudhi Prastowo.

Dengan slogan ‘bankjatim 

Lamongan harus nomor 1’, akhir
nya semua individu di sini terpicu 
untuk berkinerja ter  baik dan sudah 
ditunjukkan hasilnya di Januari 
kami men da patkan skor di atas 4 
dengan pre dikat exceed expecta-
tion,” ujar Eko.

Untuk mencapai prestasi se
perti yang kini diraih, pemba
ngun  an karakter SDM (Sumber 
Daya Manusia) sangat penting 
untuk dilakukan termasuk dalam 
hal kedisiplinan. Salah satunya 
melalui kegiatan briefing pagi 
yang dilaku kan setiap hari. Se
belumnya brief ing pagi hanya 
dilakukan 12 kali dalam satu 
minggu.”Kedisiplinan ini sangat 
penting. Khusus Rabu pagi, kami 
saling bertukar il mu, memberikan 

Mencapai target tidak lagi cukup bagi karyawan bankjatim 
Cabang Lamongan. Sejak setahun terakhir mereka selalu 
berupaya untuk bisa melampaui target. Tidak heran jika 
akhirnya bankjatim Cabang Lamongan kembali menjadi 
cabang kelas 2 terbaik di triwulan III/2020.

BANKJATIm CABANG LAmONGAN 

Bertekad Lampaui target
”Kami memberikan ide un

tuk membuat marketplace yang 
bernama Pasar Online Lamongan 
yang juga sudah berjalan dan 
men dapat penghargaan dari Bank 
In donesia. Produksi bagus tapi ka
lau pemasarannya kurang bagus 
kan sayang juga,” sambungnya.

PADuKAn tRilOGi Ki hAJAR 
DewAntARA DAn hAStA BRAtA

Untuk bisa menggerakkan 
SDM agar bisa memberikan kiner
ja terbaiknya, Pemimpin Cabang 
bankjatim Lamongan Eko Yudhi 
Prastowo menyebut dibutuhkan 
dua hal yaitu sistem manajerial 
dan leadership.

Ia sendiri menggunakan ke
arifan lokal yaitu trilogi Ki Hajar 
Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung 
Tuladha, Ing Madya Mangun 
Karsa, Tutwuri Handayani yang 
dipadukan dengan Hasta Brata.

Istilah Hasta Brata berasal dari 
Kitab Hindu kuno dalam bahasa 

Sansekerta “Manawa Dharma 
Sastra”. Hasta artinya delapan 
dan Brata memiliki arti perilaku 
atau tindakan pengendalian diri 
sendiri. Hasta Brata melambang
kan kepemimpinan dalam delapan 
unsur alam, yakni bumi, matahari, 
api, samudra, langit, angin, bulan, 
dan bintang. Tiap unsur Hasta 
Brata mengartikan tiap karakteris
tik ideal dari seorang pemimpin.

Dengan menerapkan halhal 
tersebut, perubahan yang dija
lankan di Cabang Lamongan bisa 
berjalan tanpa hambatan. ”Kalau 
seorang pemimpin hanya bisa me
merintah tanpa memberi contoh 
pasti banyak komplain. Pemimpin 
harus memberikan contoh dan bi
sa memimpin ketika terjadi krisis. 
Ketika sudah berjalan, pemimpin 
berada di tengah memberi sema
ngat dan ketika sudah berhasil, 
kita memberi dukungan bahwa 
keberhasilan itu adalah kerja tim,” 
jelasnya.

kisah cabangcabang
kisah

SEPTEMBER 2020

IndIkator realIsasI target PencaPaIan

DPK 616.972 597.138 103,32%

Kredit 1.205.489 1.220.000 98,81%

Laba 56.554 39.700 142,45%

KINERJA BANKJATIm 
cabanG

lamonGan

eko yudhi Prastowo
PEMIMPIn CABAnG

BAnKJAtim LAMOnGAn

 Pemimpin Cabang bankjatim Lamongan, Eko Yudhi Prastowo saat morning briefing 
bersama para karyawan. 

sosialisasi pem belajar an bergiliran 
masingma sing unit kerja,” kata 
Eko.

Kebiasaan positif lain yang ju
ga dilakukan diantaranya dengan 
doa bersama termasuk memben
tuk grup tahajud. ”Jadi, kalau 
si  ang kita mencangkul bumi, 
ma  lam membajak langit. Dengan 
ke bia saan seperti ini secara alami 
me numbuhkan sikap militansi 
di antara temanteman di sini,” 
ujar nya.

Selain membenahi SDM, upaya 
lain yang dilakukan adalah terus 
membina hubungan baik de ngan 
pemda maupun stakeholder lain. 
Bahkan Bupati Lamongan me
nyam  paikan bahwa bankjatim 
adalah banknya masyarakat 
Lamo ngan. Terbukri, 
seluruh transaksi keuang
an daerah di Kabupaten 
Lamongan terpusat di bankja
tim. Dalam setiap acara kunjung
an ke desadesa, Forkopim da 
Kabupaten Lamo ngan juga selalu 
melibatkan bankjatim.

Tidak hanya menitikberat
kan pada sektor konsumtif, 
bankjatim Cabang Lamongan 
bisa menyeimbangkan komposi
si kreditnya 50 persen di sektor 
produktif. Untuk itu bankjatim 
Cabang Lamongan aktif melaku
kan pemetaan dan memperkuat 
data, sektor mana saja yang akan 
disasar. Bahkan di akhir tahun pi
haknya sudah memiliki rencana 
kerja secara detail mengenai apa 
saja yang akan dilakukan di tahun 
berikutnya.

Eko menuturkan, sektor usaha 
utama di Lamongan adalah perda
gangan, pertanian, perikanan 
dan industri pengolahan. Sesuai 
dengan kondisi tersebut, pihaknya 
gencar melakukan pendekatan ke 
kelompok tani agar hasil pertanian 
bisa terdistribusi dengan baik.
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JeniS kerupuk juga 
beragam. Meskipun sa
masama berbahan dasar 
tepung, namun semakin 

banyak bermunculan variasi rasa 
kerupuk sesuai dengan kreativitas 
pembuatnya. ”Kalau kami di sini 

produksinya kerupuk kedelai, keru
puk bawang dan kerupuk bandeng. 
Memang kami modifikasi terus dan 
tiga ini yang paling cocok,” kata 
Sumiarsih, pemilik usaha kerupuk 
SBY Production yang berlokasi di 
Desa Wangunrejo, Kecamatan Tu

ri, Kabupaten Lamongan.
Sumiarsih mengisahkan, ia mu

lai belajar membuat kerupuk dari 
mertuanya hingga kemudian mem
beranikan diri untuk membuka 
usahanya sendiri pada tahun 2004. 
Semula, ia hanya mengolah bahan 

baku sekitar 3Kg. ”Awalnya karena 
ingin menambah income keluarga. 
Ternyata keterusan sampai seka
rang,” ujar ibu beranak satu ini.

Di awal produksi, ia mema
sarkan kerupuk produksinya ke 
temanteman suaminya yang 
bekerja di salah satu pabrik elek
tronik. Ternyata kerupuk buatann
ya banyak peminat hingga ia terus 
menambah kapasitas produksi.

Ketika usahanya mulai ber
kembang, ia bertemu dengan 
seorang pengusaha yang menga
jaknya bekerjasama. ”Katanya 
mau bagi hasil. Semua bahanba
han dan peralatan saya dibawa ke 
pabriknya. Tapi kok lamalama 
hasilnya tidak sesuai perjanjian. 
Malah semua alat saya tidak kem
bali. Hilang semua, usaha saya 
bangkrut,” tutur Sumiarsih.

Setelah sempat berhenti ber
produksi, Sumiarsih akhir nya 
kembali bangkit setelah men
dapat bantuan modal. Dengan 
kerjakeras nya, akhirnya usaha 
kerupuk SBY yang ia rintis kembali 
bangkit bahkan akhirnya mampu 
membeli sebuah rumah yang ia 
gunakan sebagai pabrik. ”Dan itu 
tentunya tidak terlepas dari kre
dit modal kerja dari bankjatim 
sehing ga saya bisa mengembang
kan usaha dan akhirnya mampu 
membeli rumah yang saya guna
kan untuk produksi ini,” ujarnya.

Di tempat produksi yang baru, 
usahanya semakin berkembang. 
Dari semula hanya 3kg meningkat 
menjadi 1,5 ton per hari. Hanya sa
ja sejak pandemi melanda, terlebih 
kemudian memasuki musim hujan, 
produksi menurun menjadi hanya 
1 ton setiap 3 hari. Dari semula 
hanya tiga orang pekerja, usaha 
kerupuk Sumiarsih saat ini mem
pekerjakan 30 orang karyawan dari 
desa sekitar yang sebagian besar 
diantaranya merupakan ibuibu.

KemBAnGKAn eKSPOR
Rumah kayu yang dulu dibeli

nya sekarang sudah dibangun 
menjadi tempat produksi yang 
lebih baik. Sekeliling rumah su
dah ditembok, di lantai dua serta 
bagian belakang bangunan juga 
sudah diplester semen untuk men
jemur kerupuk. Beberapa peralat
an seperti mesin potong juga di
beli untuk mempercepat produksi.

”Mulai dari beli rumah sam
pai beberapa kali renovasi, saya 
menggunakan kredit dari bank
jatim. Sampai saat ini saya me
rasakan mengajukan kredit di 
bankjatim ini syaratnya mudah 
dan pencairannya juga cepat,” 
ujarnya. Sumiarsih sendiri su
dah beberapa kali mendapatkan 
kredit dari bankjatim. Terlebih 
pelayanan dari karyawan bankja
tim juga ramah.

Sumiarsih mengatakan, keru
puk SBY yang diproduksinya 
hingga saat ini dipasarkan dalam 
bentuk mentah. Hanya ketika 
mengikuti pameran saja ia menye
diakan kerupuk yang sudah dig
oreng. Dibandingkan dengan ker

upuk sejenis, ia mengaku kerupuk 
buatannya memiliki tekstur lebih 
lembut dan tidak cepat melem
pem.

Dengan konsistensi kualitas 
tersebut, selain Lamongan dan 
Surabaya, kerupuk buatannya 
juga sudah merambah ke bebera
pa negara seperti Malaysia dan 
Korea. Setiap satu minggu sekali 
setidaknya 1 ton kerupuk mentah 
ia kirim ke negaranegara terse
but. Hal ini jelas suatu kebang
gaan tersendiri. Apalagi tidak 
mudah bagi produk makanan 
untuk masuk ke Korea. Beberapa 
persayaratan termasuk tes kea
manan bahan pangan harus ia 
penuhi agar produknya lolos dan 
mendapatkan izin impor.

Selain dua negara tersebut, 
Sumiarsih punya anganangan 
kerupuk buatannya bisa masuk ke 
Timur Tengah, khususnya Arab 
Saudi. ”Saat haji maupun umroh 
kan banyak sekali orang Indone
sia di sana. Sebenarnya di sana 
juga ada kerupuk tapi mahal dan 
rasanya beda,” ujarnya sambil 
tersenyum.
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jatim

umkm potensi jatim

Kerupuk sudah lama telah 
menjadi bagian penting 
dalam kuliner Indonesia. 
Bagi banyak orang, makan 
terasa kurang lengkap 
tanpa kehadiran kerupuk.

SbY Production

Kriuk Kerupuk SBY 
merambah Hingga 
mancanegara
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 Kerupuk SBY dari Lamongan ini sudah merambah beberapa negara tetangga.

Dengan kredit modal kerja 
dari bankjatim, Sumiarsih 

terus mengembangkan 
produknya. 

Sumiarsih berbincang dengan 
karyawannya yang semuanya berasal dari 

desa sekitar pabrik kerupuknya berada. 
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terdiri dari lengkuas, jahe, terasi, 
je ruk purut, cabe rawit yang dire
bus, beras mentah yang direndam 
sebagai pengental, kelapa parut, 
ba wang merah, bawang putih, me
ri  ca, gula, serta garam. Dan kuah 
ken tal ini lah yang menjadi ciri 
khas sego boranan. Hidangan ini 
kemudian ditambahkan dengan 
rem peyek kacang sebagai peleng
kap.

Begitu piring diterima, dalam 
satu piring kita bisa menjumpai 
lauk yang sudah dipilih, urapan 
sayur serta tahu yang sudah di
siram dengan kuah kental dan 
rempeyek. Begitu sesendok sego 
boranan disuapkan ke mulut, kita 
akan merasakan kekayaan rasa 
dalam satu hidangan. Gurih, se
dikit pedas dan aroma yang sedap 
membuat kita ingin terus menik
matinya.

Harga satu porsi sego boranan 
bervariasi tergantung dari lauk 
yang dipilih oleh pembeli. Paling 
murah misalnya lauk telur dadar 
yang satu porsinya dihargai Rp 
5 ribu. Sementara yang paling 
mahal adalah lauk ikan sili yang 

bisa sampai Rp 2025 ribu 
per porsi tergantung 

ukur an ikan.

Apa sih kuliner khas Lamongan? Banyak orang 
mungkin akan menjawab Soto Lamongan atau wingko 
babat. Padahal, di kabupaten yang berjarak 45 Km dari 
Ibukota Jawa Timur, Surabaya, ini ada kekayaan kuliner 
yang lain yaitu Sego Boranan atau Nasi Boranan.

tidak sulit untuk menemukan 
penjual sego boranan. Selain yang 
dijajakan secara berkeliling, ada 
juga beberapa titik di penjuru Ko
ta Lamongan di mana beberapa 
penjual sego boranan berkumpul. 
Sebut saja di sekitar Alunalun 
Kota Lamongan, belakang Plasa 
Lamongan serta di area Kantor 
Pemkab Lamongan.

Kata boranan diambil dari 
se butan wadah atau tempat nasi 
yang terbuat anyaman bambu. 
Bia sanya tempat ini dibawa de
ngan cara digendong menggu
nakan selendang.

Dalam satu porsi sego boran
an, nasi biasa disajikan dengan 
ra gam lauk yang bisa dipilih pem
beli. Mulai dari ayam goreng, 
udang, tempe, tahu, telur asin, te
lur ceplok, telur dadar, sate uretan 

(bakal calon telur), jerohan, ikan 
bandeng, ikan kuthuk, pletuk, 
ikan sili serta empuk. Ikan sili 
merupakan jenis ikan air tawar 
yang hanya bisa ditemukan hidup 
liar di rawa atau sungai. Ikan ini 
pun belum bisa dikembangkan 
secara massal sehingga wajar bila 
harganya lebih mahal.

Sego boranan juga diberikan 
tambahan urapan sayur segar 
dengan parutan kelapa plus 
sambal. Sambal urapan sayur, 
biasa dibuat dari bahan 
bawang merah, bawang 
putih, garam, cabe me
rah, penyedap rasa, 
dan parutan kelapa. 
Adapun memasaknya 
dilakukan secara 
unik, bukan 
dikukus me

lainkan dibiarkan mentah, tetapi 
dipanaskan dengan kreweng, se
macam tanah liat bentuk persegi 
dan dibakar sehingga menghasil
kan asap, dan itu justru menim
bulkan aroma yang cukup sedap.

Sebelum dihidangkan, baru 
kemudian dilumuri oleh bumbu 
kuah khas yang memberikan rasa 
pedas. Adapun bahan bumbu kuah 
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 Penjual nasi boranan, kuliner khas 
Lamongan. Pembeli bisa memilih lauk 
sesuai dengan selera masing-masing. 

Disukai oleh
Berbagai Kalangan

menuRut cerita yang beredar, nasi boranan sudah ada sejak 1944 
dan berasal dari Dusun Kaotan, Desa Sumberejo, Lamongan, Jawa 
Timur. Pada tahun tersebut hanya ada satu penjual, kemudian pada 
1945 mulai bermunculan pedagang yang menjual sego boran.

Di dusun tersebut hingga saat ini, hampir 80 persen warganya 
menjadi penjual sego boranan di hampir setiap sudut kota Lamongan. 
Bahkan ada warga yang selama 15 tahun, dan ada pula yang turun 
temurun menjadi penjual sego boranan. Tata cara memasak dengan 
kayu bakar masih dilakukan oleh para penjual yang berasal dari Dusun 
Kaotan. Ikan sili yang menjadi salah satu ciri khas nasi boran juga beru-
saha dipertahankan. Ikan sili sendiri termasuk dalam ikan yang sudah 
susah dijumpai di Lamongan dan harganya juga lebih mahal dari da-
ging ayam.

Selama menikmati sego boranan di salah satu lapak di belakang 
Plaza Lamongan, pembeli datang dan pergi meskipun hujan rintik-rin-
tik mengguyur Kota Lamongan sore itu. Berbagai kalangan dan usia 
mulai dari anak-anak hingga orang tua semuanya gemar menikmati 
sego boranan ini.

Bu Tun, salah satu pedagang tersebut mengatakan, setiap harinya 
ia mulai berjualan sekitar pukul 14.00 hingga 20.00. ”Kadang kalau sepi 
ya sampai jam 22.00. Tapi jarang. Rata-rata jam 20.00 sudah habis,” 
ujarnya. 

Karena banyak yang menyukai dan semakin populer tidak salah jika 
pihak Pemkab Lamongan kemudian akan segera mematenkan sego 
boranan menjadi salah satu ikon daerah ini.
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dinikmati di Lumajang adalah air 
terjun. Ada beberapa destinasi air 
terjun yang bisa menjadi pilihan. 
Pertama adalah Air terjun Tump
ak Sewu atau oleh banyak orang 
disebutsebut sebagai Niagaranya 
Indonesia.  Aliran air yang mel
ingkar, merembesi dinding tebing 
dan membentuk efek tirai menjadi 
keunikan dari air terjun Tumpak 
Sewu ini. Selain itu, hawa udara 
yang segar serta pemandangan 
alam yang mengesankan menam
bah daya tarik air terjun ini. 

Jika ingin melihat pemandang
an yang lebih eksotik, kamu bisa 
turun ke lembahnya dan melihat 
langsung panorama air terjun dari 
bawah. Ini tentunya bisa memberi
kan pengalaman menikmati air 
terjun yang berbeda. 

Destinasi bertema air terjun lain 
yang juga bisa dikunjungi adalah 
Coban Sriti. Namun, karena keala
miannya yang masih terjaga, untuk 
bisa sampai ke lokasi dibutuhkan 
sedikit usaha.

Coban Sriti akan menawarkan 
kemegahan yang tiada tara. Air ter
jun dengan ketinggian sekitar 120 
meter ini berasal dari dua aliran 
sungai, yaitu Sungai Besukbang 
dan Glidik atau Sungai Lengkong. 
Kesan megah muncul karena lokasi 
jatuhnya air Coban Sriti berada di 
dalam tebing hijau yang mengeli
linginya.

Kemudian ada juga air terjun 
Antrukan Pawon yang memberikan 
pengalaman berbeda karena berada 
di dalam goa. Air terjun ini me
mang mengalir ke suatu ceruk alias 
lubang bumi yang berbentuk seper
ti goa. Uniknya, goa ini membentuk 
seperti dapur, atau yang dalam 
bahasa Jawa biasa disebut pawon. 
Karena alasan tersebut air terjun ini 
disebut sebagai Antrukan Pawon.

Pemandangan yang ditawarkan 
cukup eksotis. Dapur (pawon) goa 
diguyur air yang membentuk tirai 
dan jatuhnya air menjadi aliran 
sungai di dalam goa yang menuju 

ke hilir.
Salah satu keajaiban alam yang 

ada di Lumajang adalah Goa Tetes. 
Konon, air terjun dan goa karst di 
dalamnya menghadirkan sumber 
air yang tidak pernah kering. Goa 
Tetes merupakan goa karst yang 
tersembunyi di balik air terjun. 
Bentuknya cukup unik dan tidak 
biasa. 

Goa ini juga terbentuk secara 
alami. Erosi air yang terus menerus 
membentuk lanskap yang unik. Di 
dalam goa juga terdapat semacam 
kolam yang menarik untuk dija
dikan background berfoto untuk 
kemudian diupload di media sosial.

Beralih dari derasnya air terjun, 
bagi yang ingin menikmati hijaunya 
perkebunan, di lereng Semeru, ada 
Kebun Teh Kertowono yang mena
rik untuk dikunjungi. Pesona warna 
hijau dan udara segar bisa menjadi 
pilihan untuk menurunkan tingkat 
stres.

Pengunjung juga bisa mengun
jungi pabrik teh yang berada de kat 
dengan destinasi wisata ini se ka
ligus belajar dan melihat pemro
sesan daun teh hingga menjadi 
pro duk siap minum. Mulai dari 
me metik, menyortir dan mengemas 
daun teh. 

Selain menikmati pemandangan 
dan mengikuti proses pengolahan 
daun teh, pengunjung juga bisa 
berwisata sejarah. Hal ini tidak bisa 
dilepaskan dari fakta bahwa kebun 
teh ini merupakan peninggalan 
Belanda dan sudah ada sejak 1910. 
Ada sejumlah bangunan pening
galan Belanda, yang bisa disewa 
untuk bermalam. Bonusnya, pada 
pagi hari Anda bisa menik
mati sunrise 
yang keren!

Tetapi tetap 
ingat menjalan
kan protokol 
kesehatan ya, 
biar travelingnya 
aman dan nya
man!

Selama ini pura lebih banyak be
rada di Pulau Bali. Namun pura ter
tua di Nusantara justru berada di 
kaki Gunung Semeru, tepatnya di 
Pura Mandara Giri Semeru Agung.

Seperti halnya pura yang ada 
di Bali, Pura Mandara Giri memiliki 
arsitektur yang sama, meski ada 
sentuhan arsitektur khas Majapa
hit. Sejumlah aktivitas keagamaan 
digelar di pura ini pada wak
tuwaktu tertentu.

Karena letaknya berada di ke
ting gian, berada di pura ini juga bi
sa mendapatkan nuansa sejuk dan 
menyegarkan. Namun, bagaimana
pun juga, pura ini tetap menjadi 
tempat ibadah umat Hindu. Jadi, 
tetap tunjukkan rasa hormat, ya!

Selain air terjun, goa dan nu
ansa pegunungan, Lumajang juga 
memiliki destinasi wisata bertema 
pantai, yaitu Pantai Watu Godeg. 
Pantai Watu Godeg dikelilingi 
tebing yang tinggi. 

Pantai dengan pasir hitam 
ini juga memiliki batubatu besar 
yang mengesankan. Ada juga se
jumlah kolam rawa yang menam
bah eksotisme tempat ini. Yang 
menjadi landmark dari pantai ini 
adalah keberadaan batu karang 
yang menjulang di pinggir pantai. 
Uniknya, batu karang ini terkesan 
bergoyang ketika diterjang oleh 
ombak.

Selain menikmati peman
dangan alam, pengunjung bisa 
bermain di pinggir 

pantai atau 
berwisata 
kuliner, 
mengin
gat ada 
sejumlah 
warung 
ikan ba
kar yang 
ada di 
sini.

Jawa Timur dikaruniai alam yang indah. Jika selama ini
orang lebih banyak mengenal Malang, Bromo, atau  
Surabaya, kali ini mengapa tidak mencoba
mengunjungi destinasi wisata
di Lumajang?

istimewanya Keindahan 
Alam Kabupaten lumajang

BerJarak kurang lebih dua jam 
perjalanan darat dari Surabaya, 
Lumajang menawarkan pesona 
alam yang istimewa. Bukan hanya 
nuansa alam pegunungan yang hi
jau dan asri, atmosfer pantai yang 
santai dan suasana goa yang penuh 
misteri juga bisa dinikmati di sini. 

Bisa dikatakan, destinasi wisata 
di Lumajang memiliki karak

teristik yang lengkap.
Salah satu wisa

ta alam yang 
bisa 

mengunjungi 
pura Tertua 
di nusantara
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 Keindahan air terjun Tumpak Sewu 
yang merupakan salah satu destinasi 
wisata andalan di Kabupaten Lumajang. 
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Mengonsumsi
Makanan Sehat
konSumSi makanan yang bernutrisi tinggi dim
ulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam. 
Pilih menu makanan yang bernutrisi seimbang. Ber
ikan prioritas pada makanan yang mengandung pro
tein dan vitamin karena baik untuk imunitas tubuh.

“Jangan lewatkan sarapan. Banyak makan protein 
seperti tempe dan ikan untuk membangun kekebalan 
tubuh,” ujar kata dokter spesialis jantung Vito Damay 
seperti dikutip dari CNNIndonesia.com. 

Serat bisa didapat dari buah dan sayursayuran. 
Selain itu buah dan sayur juga kaya akan antioksidan 
yang dapat mendukung sistem kekebalan imunitas 
tubuh. Kandungan antioksidan dapat menangkal 
radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat menekan 
kerusakan dalam sel serta mendukung sistem imuni
tas tubuh. 

Olahraga teratur
dengan melakukan olahraga secara teratur 

dapat mengontrol dan mengatur sel T, yai
tu sejenis sel darah putih yang berfungsi 

untuk menjaga kekebaan tubuh terhadap 
penyakit atau infeksi serta dapat membantu 

meningkatkan kekebalan tubuh Anda. 
Setiap orang direkomendasikan untuk berolah

raga 150 menit setiap minggu atau 30 menit setiap 
hari, lima kali dalam seminggu. Olahraga bisa dilaku
kan kapan saja dan salah satu aktivitas fisik yang pal
ing mudah adalah peregangan di pagi hari. 

“Sirkulasi tubuh memperlancar peredaran selsel 
imun ke seluruh tubuh membantu membunuh virus 
atau bakteri yang menyusup,” kata Vito.

Dalam hasil studi penelitian ditemukan bahwa 
orang yang rutin berolahraga dengan porsi intensitas 
sedang seperti jalan cepat secara rutin diyakini dapat 
membantu menurunkan resiko terkena serangan in
fluenza atau flu sebesar 50%. Untuk itu luangkanlah 
waktu 30 menit untuk berolahraga dalam sehari.

Mengendalikan Stress
StreS dapat mempengaruhi kekebalan tubuh. 
Stress akut yang berkepanjangan dapat menurunkan 
daya tahan tubuh sehingga menjadi rentan terkena 
penyakit. Oleh karena itu, mengendalikan stress san

gat penting agar daya tahan tubuh tetap tejaga baik 
dan tetap sehat.

Lakukan sejumlah kegiatan yang dapat menghi
langkan stres, meredakan emosi, dan menenangkan 
tubuh seperti melakukan halhal yang menyenang
kan atau meditasi.

Istirahat Cukup
iStiraHat yang cukup dapat menjaga kesehatan 
serta daya tahan tubuh kita dari berbagai penyakit, 
karena dengan istirahat yang cukup dapat membantu 
mengoptimalkan fungsi imunitas pada tubuh sehing
ga daya tahan tubuh menjadi meningkat. Selain itu, 
istirahat juga dapat mengontrol stress. 

“Tidur di malam hari dengan waktu yang teratur 
memudahkan sistem pergantian sel yang rusak dan 
istirahat hormonhormon dalam tubuh kita. Kalau 
tidak teratur maka proses regenerasi sel akan ter
ganggu dan kadar stress dalam tubuh tetap tinggi,” 
ujar Vito. Orang dewasa direkomendasikan untuk 
tidur 78 jam setiap harinya.

Banyak Minum air Putih
Hal ini sangat sering dilupakan dan disepelekan 
banyak orang. Air putih bermanfaat untuk keseha
tan terutama dalam menjaga keseimbangan tubuh, 
membantu mengeluarkan racun dan meningkatkan 
energi. Jadi jangan lupa siapkan air mineral saat be
raktivitas saat perubahan cuaca yang ekstrim.

Mengonsumsi Suplemen
mengonSumSi suplemen atau multivitamin 
dapat membantu menjaga daya tahan tubuh An
da, karena dengan mengkonsumsi suplemen dapat 
mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral yang 
dibutuhkan oleh tubuh seharian serta dapat meme
lihara fungsi dalam tubuh dan daya tahan tubuh 
supaya tetap.

Selain itu, di tengah cuaca ekstrem 
yang berlangsung di masa pandemi ini, 
penting juga untuk selalu menerap
kan protokol kesehatan dengan 
memakai masker, menjaga 
jarak, dan mencuci tangan, 
untuk mencegah penu
laran Covid19.
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Stamina Terjaga 
Saat musim Hujan

normal
new

new normal

HuJan lebat 
serta angin 
kencang melan
da sejumlah 

wilayah di Indonesia. Kondisi 
ini biasanya berkaitan dengan 
peningkatan sejumlah penya
kit. Misalnya saja diare dan 
juga demam berdarah dengue 
(DBD). Angin kencang juga 
dapat memicu flu dan pilek.

Di sisi lain saat ini ki
ta juga masih belum lepas 
dari pandemi Covid19 yang 
menuntut imun tubuh selalu 
prima. Lalu bagaimana agar 
stamina tetap terjaga di cuaca 

yang tidak menentu seperti 
saat ini?
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cORAnA... CORAnA... COR-
AnA... Ya, ’barang kecil’ 
ini ternyata pada akhirnya 
membuktikan sebuah pepa-

tah lama yang berbunyi “size doesn’t 
matter” bagaimana tidak, lha wong 
ukuran virus ini sangatlah kecil konon 
menurut peneliti asal AS yaitu Antho-
ny R. Fehr dan Stanley Perlman dalam 
publikasi penelitian di situs Pusat In-
formasi Bioteknologi nasional AS, bah-
wa diameter virus ini diperkirakan se-
besar 125 nanometer atau 0,125 mikro 
meter, namun dengan size sekecil itu 
ternyata mampu memberikan dampak 
sangat luar biasa, bukan hanya untuk 
Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa 
Timur, negara Indonesia tapi bahkan 
seluruh dunia ikut merasakan betapa 
saktinya virus kecil ini.

Saya tidak akan membahas apa, 
bagaimana, mengapa, dan segala se-
suatu soal virus ini, karena saya yakin 
semua diantara kita sudah banyak 
sekali paham, ya paling tidak mengerti 
dampak virus ini dalam kehidupan 
kita semua, namun kali ini saya sedikit 
mencoba menggali dari sisi lain virus 
ini. Silahkan simak...

Di dalam salah satu chanel you-
tube ada podcast milik Om Deddy 
Corbuzier (sebagai info saja bahwa 
viewsnya mencapai angka M bahkan 
subscribersnya terakhir diangka 10,3 
M. Wow..! ), hayooo, siapa yang belum 
lihat podcastnya om Deddy? Dalam 
podcast om Deddy ini membahas 
banyak issue, topik yang lagi hangat 
dan aktual, dengan menghadirkan 
tokoh-tokoh dari semua lapisan, ada 
komika, selebriti, bisnisman, pelawak, 
bahkan politikus senior pernah hadir 

membangun 
’outstanding mentality’
di antara dangers & Fears

tian, dan beruntung bagi saya bahwa 
tidak semua mendapatkan kesempa-
tan untuk ikut belajar dalam materi ini.

Dimana inti dari materi ini adalah 
diharapakan mampu membantu, me-
mandu dan selanjutnya memberikan 
pencerahan tentang apa yang harus 
kita lakukan agar kita bisa memba-
ngun “Outstanding Mentality” diri 
sendiri dan orang lain, dengan tetap 
TEnAnG dan pastikan MEnAnG.

Ada beberapa hal yang bisa kita 
pelajari dari CORAnA dan materi ini 
diantaranya adalah:

Kita 100% bertanggung jawab 
atas kesuksesan diri kita sendiri, bukan 
99.99%, sehingga kita tidak akan men-
yalahkan siapapun dan kondisi apapun 
termasuk kejadian CORAnA ini.

Di dalam kehidupan kita ini ada 
tiga elemen dasar yang harus kita ha-
dapi yaitu:

event (KEJADIAn/KEADAAn)
Setiap saat pasti kita selalu di ha-

dapkan pada suatu event (kejadian/
keadaan) baik itu yang sesuai harapan 
atau yang tidak kita harapkan. Event itu 
tidak bisa kita hindari suka tidak suka, 
siap atau tidak kita harus menghadapi 
setiap event yang terjadi, seperti halnya 
dengan pandemi CORAnA ini, kita tidak 
meminta tapi inilah yang terjadi , seh-
ingga kita harus siap menerimanya.

ReSPOnSe (SIKAP)
Kalau kita tidak bisa menolak 

suatu event, lalu apa yang 
harus dan bisa kita 

lakukan? maka 
tidak ada jalan lain 
kecuali dengan 

meRESPOn event itu 
sendiri. Sebenarnya 

bukan eventnya yang 
kita kuatirkan na-

mun justru yang 
lebih penting 
adalah adalah 
bagaimana 

RESPOnSE kita 
terhadap event 

itu, bagaimana kita 
bisa mengubah response 

negatif yang mungkin 
muncul pada diri kita (mar-

ah, kecewa, menyalahkan, frustasi) 
menjadi suatu response positif (tenang 
dan optimis, terus melakukan hal-hal 
baik) terhadap event yang kita hadapi, 
eventnya boleh sama yaitu COROnA, 
akan tetapi hasil akhirnya akan berbe-
da satu individu dengan lainnya dan 
itu tergantung bagaimana kita mere-
sponnya.

OutcOme (HASIL YAnG DIHARAPKAn)
Lalu bagaiman hasilnya? nah... 

Ini adalah hasil akhir yang akan kita 
inginkan, apakah kita berdiam diri dan 
pasrah? Apakah kita menyerah dan ti-
dak melakukan apapaun? Di atas telah 
dijelaskan bahwa event boleh sama na-
mun outcomenya bisa sangat berbeda, 
tentunya untuk menjadi PEMEnAnG 
dalam mengahadapi event (terutama 
yang tidak sesuai harapan kita) jangan 
mempermasalahkan kejadiaanya, tapi 
kita harus mampu mengendalikan 
response kita, dan mengubahnya dari 
negatif ke response positif sehingga 
pada akhirnya kita bisa MEMEnAnG-
KAnnYA dengan tetap tenang.

lAlu APA yAnG KitA PeRSiAPKAn? 
Sekali lagi sepakat bahwa kita ber-
tanggung jawab 100% terhadap 
keberhasilan kita sendiri, jadi EVEnT 
boleh sama tapi OUTCOMEnya bisa 
berbeda dan itu tergantung dari cara 
RESPOn Kita, untuk itu ada beberapa 
hal yang mungkin bisa kita pelajari 
yaitu antara lain:

Selalu TEnAnG dan berfikir positif, 
sangatlah penting bagi kita untuk se-
lalu bersikap tenang (tidak gampang 
panik), karena dengan bersikap tenang 
membuat kita bisa berfikir jernih dan 
rasional sehingga yang ada di hati 
kita ini adalah hal hal yang positif, 
tidak menyalahkan keadaan dan atau 
mengeluh apapun.

Membiasakan diri kita untuk Selalu 
mensugestikan hal-hal yang baik untuk 
memotivasi diri kita, sugesti ini akan 
lebih berasa bila kita mampu memu-
puknya secara rutin dalam kondisi nor-
mal atau lebih-lebih bila kita bisa “me-
maksakannya” sampai masuk ke alam 
bawah sadar sehingga kita tidak gam-
pang merasa frustasi, lemah, menyerah 

di saat-saat yang terburuk.
Sugesti ini (masih menurut Ary 

Ginanjar) bisa dilakukan dengan 
beberapa cara, diantaranya adalah 
dengan GERAK (misal mengepalkan 
tangan dan berteriak, ataupun dengan 
merubah cara berjalan kita, tegak per-
caya diri dan sebagainya), selanjutnya 
sugesti bisa juga dilakukan dengan 
menciptkan KATA-KATA baik yang 
memotivasi (misal saya bisa, saya 
mampu, saya kuat, dan sebagainya) 
dan yang tidak kalah pentingnya 
bahwa sugesti itu dilakukan dengan 
FOCUS tidak bisa dilakukan secara 
sembarangan, sehingga pada akhirnya 
diharapkan kita mampu mencapai 
OUTCOME yang kita inginkan.

Dan yang terakhir adalah selalu 
yakinkan pada diri kita bahwa apapun 
yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang 
terjadi tanpa campur tangan Tuhan, 
selalu yakinkan akan peran kita sebagai 
hamba Tuhan untuk selalu mengerti 
akan arti kehidupan dan makna ke-
hidupan, sehingga menyadarkan kita 
untuk selalu mensyukuri akan semua 
nikmat karunia yang telah diberikan 
Tuhan kepada kita selama ini, CORAnA 
bisa jadi membuat kita terpuruk, akan 
tetapi bila kita renungkan bisa jadi ke-
baikan yang telah diberikan Tuhan ke-
pada kita masih sangat besar dari pada 
sekedar COROnA.

Kesimpulannya adalah, bahwa kita 
tidak bisa menghindari atau mengu-
bah suatu KEJADIAn seperti wabah 
CORAnA, Dangers (bahaya) pasti selalu 
ada dan tidak bisa kita sepelakan, na-
mun sungguhpun demikian kita masih 
sangat bisa untuk mengatasinya den-
gan merubah RESPOn kita (merespon 
FEARS (ketakutan) menjadi sesuatu 
yang positif dan tidak berlebihan), ter-
us berfikir positif, dengan sugesti yang 
baik, focus terhadap OUTCOME yang 
kita inginkan, dan jangan lupa untuk 
selalu bersyukur kepada Tuhan, den-
gan demikian niscaya pada akhirnya 
kita akan menjadi pribadi yang TEn-
AnG dan menjadi PEMEnAnG dengan 
OUTSTAnDInG MEnTALITY.

“You can’t chage the wind... But 
you can adjust your sails”

SELAMAT Mencoba... Salam ’Jeng-
girat Tangi’

dalam podcast om botak ini, pokok 
bahasannyapun beragam mulai dari 
hal yang ringan sampai ke masalah 
masalah yang super berat dan serius, 
semua dikupas-tuntas dalam kemasan 
obrolan santai ringan enak didengar 
tapi tetap berkelas.

nah... Dalam obrolan podcast ini, 
salah satunya pernah membahas soal 
CORAnA, dan yang menarik buat saya 
adalah bukan soal teori konspirasinya, 
bukan juga soal dampak globalnya, 
namun justru saya sangat tertarik den-
gan statement om Deddy yang men-
yatakan bahwa “Dalam menghadapi 
COROnA ini harus dibedakan antara 
DAnGERS dan FEARS.” Om Deddy 
menambahkan bahwa sudah pasti 
dalam CORAnA ini Dangersnya, tapi 
bukan berarti kemudian kita menjadi 
Fears bahkan ketakutan yang berlebi-
han dan paranoid sehingga ini akan 
menambah beban dan dampak bagi 
kita semua.

Jujur saya sangat setuju dengan 
pendapat ini, tidak ada yang me-
mungkiri bahwa CORAnA ini sangat 
berbahaya, untuk itu wajib hukumnya 
bagi kita semua untuk selalu waspada, 
hati-hati, dan dan selalu mematuhi 
segala protokol kesehatan yang tel-
ah ditetapkan, namun sungguh pun 
demikian kita pun jangan langsung 
menjadi sangat ketakutan, sehingga 

Saya tenAnG...
Saya menAnG...
luAR BiASA..!

secara tidak sadar kita terbelenggu 
dalam situasi dan kondisi yang sangat 
tertekan, sampai sampai (masih dalam 
obrolan podcast dimaksud) muncul 
guyonan pilihan: Kita mati kelaparan 
(karena diam), atau mati karena Cora-
na... Tentunya tidak dua-duanya kan?

Terus, bagaimana sikap kita? Me-
mang bukanlah perkara mudah meng-
hadapi situasi sulit seperti ini, bagaima-
na kita tidak ketakutan, lha wong 
kenyataannya pandemi ini menjangkit 
seluruh dunia, bagaiamana juga kita ti-
dak ketakutan sementara hampir setiap 
menit, jam, dan setiap hari pemberitaan 
soal dampak virus ini terus saja menje-
jali otak dan fikiran kita, namun sekali 
lagi ada satu hal yang PASTI, bahwa KI-
TA TIDAK BISA menolak keaadaan yang 
sedang TERJADI, yang bisa kita lakukan 
adalah bagaimana mengubah RESPOn 
kejadian ini dengan sikap terbaik dan 
TEnAnG sehingga kita mampu bertah-
an dan terus melanjutkan kehidupan ini 
dengan baik.

Suatu kebetulan yang luar biasa 
bahwa pencerahan ini saya dapatkan 
dari materi Digiword “Outstanding 
Mentality” DR(HC) Ary Ginanjar Agus-

OLEH:

Agus Sastriono
PIMPInAn CABAnG 

BAnKJATIM BAnYUWAnGI
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Kesehatan mental tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. 
Menyadari pentingnya hal ini, Audrey Maximillian Herli 
menciptakan Riliv, sebuah aplikasi untuk curhat sekaligus 
memberikan solusi dari ahli di bidangnya. Kini, aplikasi yang 
dikembangkannya sejak tahun 2015 tersebut membuatnya 
masuk dalam daftar 30 Under 30 Forbes Indonesia.

jumlah unduhan meningkat Saat Pandemi melanda

CiPtakan
aPlikaSi

da lam membangun kualitas pola 
pikir yang damai di dalam diri
nya,” tutur Maxi.

Audrey maximillian herli, S.Kom
tAnGGAl lAhiR

13 Oktober 1992

PenDiDiKAn

 SMA negeri 1 Sidoarjo, 
 Sarjana Sistem Informasi 

Universitas Airlangga Surabaya

uSAhA

Mengembangkan aplikasi Riliv.co, 
yang dirilis pada 9 Agustus 2015 

(Google Playstore)

PReStASi

30 Under 30 Forbes Indonesia 
2020

Best 16 Young Social 
Entrepreneurs (YSE) 2016

 Top 3 Startups of Startup Sprint 
StartSurabaya 2015

1st Winner Wempy Dyocta Koto 
Award 2015

1st Winner AndroidOne 
#SatuMulai Competition Google 

Indonesia 2015

Ide me ngembangkan Riliv sebelumnya dipicu dengan 
melihat banyaknya orang yang berkeluh kesah 

tentang masalahnya di halaman media sosial. Respon 
dari netizen tentunya beragam. Mulai dari yang 

memberikan semangat atau solusi hingga mem-bully.

inspirasi
           jatim

inspirasi jatim

pengambilan data oleh orang yang 
tidak berwenang. Kemudian hanya 
orangorang tertentu yang memili
ki akses ke ser ver. Selain itu, Riliv 
tidak menyim pan identitas pribadi 
pengguna selain email.

Maxi menuturkan, ide me
ngembangkan Riliv sebelumnya 
dipicu dengan melihat banyak
nya orang yang berkeluh kesah 
tentang masalahnya di halaman 
media sosial. Respon dari netizen 
tentunya beragam. Mulai dari 
yang memberikan semangat atau 
solusi hingga membully.

“Saya menyadari bahwa ba nyak 
pengguna jejaring sosial yang suka 
menuliskan masalahnya ke dalam 
status Facebook atau tweet mereka. 
Dari sana saya terpikir untuk mem
buat wadah, di mana setiap orang 
bisa dengan nyaman mencerita
kan masalah mereka dan akan 
mendapatkan respons positif dari 
orangorang yang me miliki latar 
belakang psikolog,” tutur Maxi.

Riliv.co dirilis pada 9 Agus
tus 2015. “Awalnya, enggak ada 
psikolog profesional yang mau 
bergabung. Hanya lima orang ma
hasiswa psikologi sebagai regular 
reliever,” ujar Maxi. Seiring ber
jalannya waktu, kini Riliv.co telah 
menggandeng Himpunan Psikologi 
Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur.

Total ada 40 orang terdaftar 
sebagai reliever dari 120 orang 
yang tertarik bergabung. “Untuk 
mahasiswa, seleksinya makin 
ketat. Syaratnya, dia harus ter
daftar resmi sebagai mahasiswa 
Psikologi dan minimal lulus mata 

kuliah konseling atau minimal 
semester lima. Sedangkan untuk 
expert reliever adalah psikolog 
profesional yang memiliki ijazah 
resmi. Sebelum mendaftar kami 
memverifikasi data mereka ter
lebih dahulu,” jelas Maxi.

bukan PSikolog
Sejatinya CEOBusiness UX 

Designer Riliv.co ini bukan ber
latar belakang psikolog. Namun 
dengan ilmu sistem informasi 
yang diperolehnya di Universi
tas Airlangga Surabaya dia ingin 
mengubah stigma masyarakat 
mengenai kesehatan mental dan 
psikolog. “Keinginan pribadi saya 
adalah bisa mengubah kehidupan 
sosial dan mental health masya
rakat menjadi lebih baik melalui 
teknologi informasi,” tegas Maxi.

Pemuda kelahiran 13 Oktober 
1992 ini mulai membangun Riliv 
sejak program Startup Surabaya 
pada Mei 2015 dengan dibantu 
dua rekannya yaitu Audy Chris
topher Herli yang juga kakak 
kan dungnya dan dan Fachrian 
Anugerah. Menariknya, meski 
aplikasi ini terkait psikologi, tak 
ada satupun dari mereka yang 
menguasai ilmu kejiwaan. Ketika 
itu, dia hanya bermodalkan laptop 
serta keahlian membangun dan 
merancang aplikasi.

Maxi berharap dengan aplikasi 
yang dikembangkan ini kualitas 
sumber daya manusia di Indone
sia akan mengalami peningkatan. 
“Melalui misi Riliv, kami berharap 
dapat membantu setiap orang 

Pandemi yang melan
da dunia membawa 
kita pada situasi yang 
penuh dengan ketidak

pastian. Banyak orang yang resah 
karena mata pencaharian atau 
pendapatannya menyusut atau 
bahkan sama sekali hilang. Pem
batasan kegiatan sosial juga me
munculkan rasa kesepian atau ter
isolasi. Ditambah dengan 
informasiinformasi 
yang beredar bisa 
menimbulkan rasa 
cemas berlebihan.

Maxisapaan 
akrab Audrey Max
imilian Herli yang 
menjadi 
CEO Riliv 
men

gatakan, peningkat an terhadap 
isu kesehatan mental terasa pada 
AprilMei lalu, ketika Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
pertama kali berlangsung. Untuk 
tahun ini, menurut Maxi, mereka 
mengalami kenaikan jumlah un
duhan sebesar 50 persen. Semen
tara jumlah pengguna naik hingga 
300 persen, dipicu oleh pandemi 

Covid19.
Riliv bisa diunduh secara gra

tis melalui AppStore dan Google 
Playstore. Setelah itu pengguna
nya bisa berkonsultasi langsung 
kepada psikolog secara gratis. 
Jenis masalah yang bisa dicurhat
kan kepada psikolog di aplikasi ini 
beragam. Mulai dari percintaan, 
ke luarga, sosial, pendidikan, kari
er, hingga depresi.

“Saat mengguna kan aplikasi 
ini, kita bisa lho curhat dengan 
nama samaran supaya tidak malu 
bercerita. Kita juga bisa pilih psi
kolog siapa yang ingin dijadikan 
tempat berkonsultasi,” jelasnya. 
Riliv juga menjamin kerahasiaan 
data pengguna nya. Setiap tran

saksi data selalu 
melalui pros
es verifikasi 
terlebih da
hulu untuk 

men cegah 
terjadinya 
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Mudah 
Mewujudkan

Rumah Impian
dengan

kpr
bank Jatim

www.bankjatim.co.id

Untuk keterangan lebih lanjut,
hubungi inFO BAnK JAtim di:

terdaftar dan diawasi oleh: 14044

syarat dan 
ketentuan 
berlaku

untuK BeRBAGAi 
KeGunAAn:

 Pemilikan/
Pembelian 
Rumah

Membangun/
Renovasi 
Rumah

perioDe: 

des. 2020
mei. 2021

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

Hai Sobat bankjatim. Ada yang baru nih 
di MajalahExpresi. Pada edisi ini Sobat 
bankjatim bisa mendapatkam hadiah dari 
bankjatim dengan cara menjawab kuis ini 
melalui akun media sosial resmi bankjatim

Kali ini, kita bermain Tebak-tebakan (Mungkin jawabannya agak 
maksa, sih... tapi gapapa yak. wkwkwkw...) Have fun gaes...! 

”kenapa sih, zombi itu kalau ngejar
musti rame-rame..?”

#tagar

      Gimana
caranya ikutan
      Gimana
caranya ikutan

Bank Jatim

bankjatim

bank_jatim

Follow akun media sosial resmi bankjatim 
(Instagram @bankjatim, Facebook : Bank Jatim, 
Twitter: @bank_jatim)

Ikuti terus postingan di medsos bankjatim, kuis 
ini akan muncul dan kamu bisa tulis jawabanmu 
di kolom komentar postingan tersebut

Redaksi /admin akan pilih jawaban yang seru dari 
kalian. So… sekreatif mungkin ya, jawabannya

Namanama pemenang akan diumumkan  
di akun media sosial resmi bankjatim
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