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Perkuat Layanan 
Berbasis Digital

PenggunAAn teknologi seperti sudah 
menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di 
berbagai sektor industri saat ini. Tidak hanya 
karena tuntutan era revolusi industri keem-

pat atau yang disebut era 4.0, namun kondisi pandemi 
Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini juga 
membuat penggunaan teknologi menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari.

Keterbatasan mobilitas menjadikan hampir semua 
kegiatan dalam keseharian dilakukan secara online 
atau daring. Mulai dari berbelanja kebutuhan seha-
ri-hari, memesan makanan atau minuman, menonton 
film hingga urusan membayar tagihan sehari-hari serta 
melakukan kegiatan perbankan sekarang se muanya 
serba digital.

Dalam laporannya “Outlook 2020: Industry Trends 
and The Challenges Ahead” yang dirilis pada April 
2020, firma konsultan Bancography menilai virus Co-
rona memberikan dua pelajaran penting terhadap 
pelaku industri jasa keuangan dan perbankan. Perta-
ma, pendapatan perbankan menurun akibat turunnya 
permintaan kredit dan perlambatan ekonomi, se-
hingga bank dipaksa menjaga profitabilitas dengan 
mengurangi beban operasional. Kedua, Covid-19 
mengajari masyarakat untuk lebih menekuni layanan 
berbasis digital.

Dalam laporannya, firma tersebut menuliskan bah-
wa krisis Covid-19 mengubah peralihan gradual (dari 
kantor cabang ke layanan mobile) menjadi peralihan 
yang tiba-tiba dan akut. Bahkan bank-bank di Amerika 
Serikat telah mengurangi pembukaan kantor baru 
sejak 2013, di tengah kian berkembangnya layanan 
perbankan digital (digital banking).

Hal ini menunjukkan bahwa tren digital banking 
memang tidak terelakkan, dan hanya tinggal menung-
gu waktu sampai kemudian masyarakat benar-benar 

bermigrasi penuh menggunakan layanan perbankan 
berbasis digital.

Di Indonesia, kalangan perbankan pun menyadari 
arah perubahan tersebut dan mulai melakukan trans-
formasi. Tidak terkecuali bankjatim yang terus mem-
bangun infrastuktur pendukung untuk mempercepat 
proses digitalisasi dan otomasi di lingkungannya.

Sejak beberapa tahun yang lalu bankjatim telah 
meluncurkan berbagai layanan dan produk digital 
untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Hingga 
saat ini layanan digital bankjatim semakin berkem-
bang. Tema ini pula yang diangkat dalam Laporan 
Utama Majalah expresi kali ini.

Pandemi yang belum juga mencapai ujungnya 
masih membawa ancaman bagi mereka yang menjadi 
penyintas Covid-19. Karena itu di rubrik Lifestyle kami 
membahas mengenai fenomena Long Covid ini.

Sementara di rubrik Pundi, kami membahas me-
nge nai Sandwhich Generation atau generasi sandwhich. 
Istilah ini menggambarkan posisi finansial seseorang 
yang terhimpit di antara generasi atas dan generasi 
bawah. Generasi atas yaitu orangtua, sedangkan gene-
rasi bawah berarti anak atau keturunan.

Selain itu tentunya masih banyak informasi lain 
yang disajikan dalam edisi ini. Seperti kegiatan bank-
jatim yang tidak berhenti memberikan dukungan 
untuk pemulihan ekonomi di berbagai daerah, produk 
dan layanan bankjatim hingga potensi wisata Kabu-
paten Bondowoso.

Akhir kata, di awal tahun 2021 ini, kami berharap 
semangat dan optimisme terus menyala dan kondisi 
kesehatan serta perekonomian terus membaik. 

Selamat membaca.
Redaksi
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berdampak di sektor kesehatan. 
Dunia hibur an akhirnya juga 
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Jatim
Gagas Reblood, 
Mudahkan 
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Darah | 36
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#taGaR| 38
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  kiprah
bankjatim

Raih Penghargaan
Bronze Rank
di ASRRAT 2020

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) meraih 
penghargaan Bronze Rank dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating 
(ASRRAT) 2020 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability 
Reporting (NCSR) dan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), 
Kamis (11/2/2021). Penghargaan ini diberikan untuk Laporan Berkelanjutan 
(Sustainability Report) yang menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable 
Development Goals/SDGs).
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bankjatim menjadi satu dian-
tara 44 perusahaan terbaik dari 
Indonesia, Singapura, Filipina, 
dan Bangladesh yang menerima 
penghargaan Bronze Rank.

ASRRAT sendiri adalah ajang 
penghargaan kepada lembaga 
yang berhasil mengkomuni-
kasikan kinerja keberlanjutan 
kepada pemangku kepentingan 
berdasarkan standart interna-
tional Global Reporting Rating 
Initiative (GRI) dan Sustainable 
Development Goals (SDGs).

Selain penyerahan peng-
hargaan juga dilangsungkan 
talkshow secara online bertajuk 
“Covid-19 and The Road to Sus-
tainable Business”. Talkshow 
yang diikuti 500 peserta dari 
Indonesia, Malaysia, Singapura 
dan Filipina.

”Keberlanjutan memerlukan 
inovasi,” ujar Menteri Riset dan 
Teknologi/Kepala Badan Riset 
dan Inovasi Nasional, Prof Bam-
bang Brodjonegoro, Ph.D, saat 
menyampaikan keynote speech 
pada Forum yang disiarkan se-
cara online ini. 

Ketua Dewan Juri, Prof. Eko 
Ganis Ph.D menambahkan, sela-
ma 12 tahun sejak 2005 sampai 
dengan 2017  pagelaran ini 
disebut Sustainability Reporting 
Awards. ”Namun sejak tahun 
2018, NCSR merubah sistemnya 
dari Penghargaan (award) men-
jadi Pemeringkatan (rating),” 
lanjut Eko.

Ketua NCSR, Ali Darwin dise-
la-sela acara ASRRAT Forum 
menyampaikan, perubahan ke 
sistem Pemeringkatan Laporan 
Keberlanjutan sudah dimulai 
sejak 2016 dengan peserta 
dari perusahaan-perusahaan 

di Bangladesh, Indonesia, Ma-
laysia, Singapura, dan Filipina. 
“Ini merupakan satu‐satunya 
sistem pemeringkatan laporan 
keberlanjutan yang ada saat ini” 
tambah Ali.

NCSR membagi peringkat 
laporan keberlanjutan dalam 
empat tingkatan, yaitu Plati-
num (tertinggi), Gold, Silver dan 
Bronze.

Tahun ini, proses penilaian 

laporan dilakukan oleh 21 as-
sessor, yang merupakan dosen 
dari berbagai perguruan tinggi 
di Indonesia. Mereka semuanya 
memiliki kompetensi sebagai 
assessor karena telah memiliki 
sertifikat spesialis laporan ke-
berlanjutan yang dikeluarkan 
oleh NCSR dan disebut Certified 
Sustainability Reporting Specialist 
(CSRS).
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Meskipun didera pandemi sepanjang tahun 2020, PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur, Tbk (bankjatim) tetap menunjukkan kinerja terbaiknya. Hal ini tidak 
terlepas dari upaya dan kerja keras cabang serta seluruh karyawan bankjatim. 

Penghargaan
untuk Cabang dan 
Karyawan Berprestasi
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DAlAm ajang “Evaluasi Kinerja Cabang Tahun 
2020 & Penetapan Target Tahun 2021” yang di-
gelar akhir Januari lalu, bankjatim memberikan 
apresiasi kepada sejumlah cabang dan divisi 
yang menujukkan kinerja terbaiknya selama 

tahun 2020. Penghargaan tersebut dibagi dalam beberapa kat-
egori seperti Penghargaan Corporate Culture Cabang, Penghar-
gaan Corporate Culture Divisi, Kinerja Capem Kelas A, Kinerja 
Capem Kelas B, Coorporate Culture, Risk Management, Kinerja 
Cabang Devisa dan beberapa kategori lainnya.

Selain itu penghargaan juga diberikan kepada individu yang 
berprestasi di bidang Marketing Kredit, Marketing Dana Realisa-
si Tertinggi, Marketing Dana Teraktif dan Marketing Dana NOA 
Tertinggi, Analis Mikro, Analis Ritel serta Analis Kredit terbaik.

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman dalam paparannya 
menyebut, kinerja Keuangan Bank Jatim Year on Year (YoY) De-
sember 2019 – 2020 mengalami pertumbuhan yang signifikan. 
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,08% atau sebesar Rp68,468 
triliun, Kredit tumbuh 8,16% atau sebesar Rp41,480 triliun  dan 
Total Aset tumbuh 8,78% atau sebesar Rp.83,453 triliun.

”Pencapaian kinerja Desember secara keseluruhan baik, 
total DPK tercapai dan YoY tabungan tumbuh positif bahkan 
disituasi pandemi,” tutur Busrul.

Gambaran daya saing BPD Peer Group Buku 3 Posisi Okto-
ber 2020 untuk kinerja total aset Bank Jatim meningkat sebesar 
18,93% (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan 
nasional maupun BPD SI (Se-Indonesia). Kinerja penyaluran 
kredit Bank Jatim mengalami pertumbuhan sebesar 7,55% 
(YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional 
dan BPD SI.

Total asset dan penyaluran kredit Bank Jatim tersebut 
berada di peringkat ke-3 dari 27 BPDSI (peringkat yang sama 
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya). Sedang-
kan untuk Kinerja penghimpunan DPK Bank Jatim Posisi Okto-
ber 2020 mengalami peningkatan sebesar 22,62% (YoY), lebih 
tinggi dari pertumbuhan penghimpunan DPK perbankan nasi-
onal dan BPD SI. DPK Bank Jatim berada di peringkat ke-2 dari 
seluruh BPDSI, meningkat 1 peringkat dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya.

”Atas dasar kinerja tersebut masih diperlukan upaya keras di 
tengah pandemi COVID-19 ini untuk selalu meningkatkan kiner-
ja khususnya giro, tabungan dan kredit agar kinerja tahun 2021 
tercapai sesuai target serta sesuai Visi Bank Jatim yaitu Menjadi 
BPD Nomor Satu di Indonesia,” tutur Busrul.

Ia berharap di tahun 2021 bankjatim bisa merealisasikan 
rencana bisnisnya antara lain dalam hal penyaluran kredit, 
peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan peningkatan branch-
less banking maupun fee based income. ”Selain itu, kita perlu 
melakukan inovasi produk, untuk meningkatkan pelayanan dan 
fasilitas kepada nasabah,” pungkas Busrul.

Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMur
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (bankjatim) 
secara simbolis menyerahkan kartu peserta Gerakan Nasional 
Lingkaran (Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan 
Pekerja Rentan) dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan 
dilakukan oleh Direktur Keuangan bankjatim, Ferdian Timur 
Satyagraha dengan didampingi Direktur Kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan EIlyas Lubis dan Deputi Direktur Wilayah 
Jawa Timur Deny Yusyulian, Selasa (9/2/2021).

Penyerahan Kartu Peserta GeraKan nasional linGKaran dari BPJs-tK

DiReKtuR Keuangan Bank Jatim 
Ferdian Timur Satyagraha menga-
takan, Gerakan Nasional Lingkaran 
merupakan suatu program inovasi 
sosial untuk membantu kelompok 
pekerja rentan dalam memba-
yar iuran BPJS Ketenagakerjaan. 
Melalui Program GN Lingkaran, 
BPJS Ketenagakerjaan mengajak 
perusahaan-perusahaan khususnya 
mitra BPJS Ketenagakerjaan untuk 
menyumbangkan donasi (Corporate 
Social Responsibility – CSR) untuk 
membantu para pekerja rentan.

bankjatim sendiri telah berparti-
sipasi dalam program ini sejak 2019 
dengan memberikan perlindungan 
kepada 13.773 guru mengaji di Kota 
Surabaya. Masa perlindungan yang 
ditanggung selama tiga bulan de-
ngan total biaya Rp 694.159.200.

Kemudian pada tahun 2020 
per lindungan diberikan kepada 
pe kerja rentan penerima bantuan 
Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kota Surabaya sebanyak 35.000 
tenaga kerja dengan masa perlin-
dungan tiga bulan dan total biaya 

Bankjatim Hadir di 
Tengah Pekerja Rentan

Rp 1.764.000.000.
Khusus di tahun 2020, terdapat 

461 Agen Laku Pandai bankjatim 
yang didaftarkan untuk menjadi 
penerima bantuan GN Lingkaran 
berupa premi JKK dan JK selama tiga 
bulan. ”Hal tersebut tentunya sangat 
kami apresiasi karena memberikan 
nilai tambah manfaat bagi Agen 
Laku Pandai kami,” ujar Ferdian.

Perlu diketahui bersama, selama 
ini bankjatim dan BPJS Ketenaga-
kerjaan sudah melakukan kerjasama 
diantaranya yaitu dalam Jaminan 
Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), 
Jaminan Pensiun (JP) dan Penempat-
an Dana.

”Selain itu kami sampaikan 
bahwa saat ini bankjatim dan 
BPJS Ketenagakerjaan sedang da-
lam proses persiapan pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama Penerimaan  
Iuran,  Pembayaran Jaminan Peserta  
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 Direktur Keuangan bankjatim, Ferdian Timur Satyagraha (dua dari 
kanan) secara simbolis menyerahkan kartu peserta Gerakan Nasional 
Lingkaran (Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 
Rentan) dari BPJS Ketenagakerjaan.
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BPJS  Ketenagakerjaan dan Pem-
bayaran Biaya Usaha dan Belanja 
Modal (BUBM) melalui  layanan 
jasa  perban kan khususnya dari sisi 
kesiapan sistem aplikasi. Kami ber-
harap segala persiapan dapat segera 
terselesaikan sehingga kerjasama 
dapat segera terealisasi,” tutur Fer-
dian.

Ia menambahkan, terdapat 
berbagai aspek di bidang bisnis 
BPJS Ketenagakerjaan yang dapat 
didukung oleh sistem perbankan 
bankjatim. Diantaranya yaitu ker-
jasama Agen Perisai dimana setiap 
agen wajib memiliki rekening di 
Bank (Perisai merupakan collecting 
agent penerimaan iuran milik BPJS 

Ketenagakerjaan). Kemu-
dian kerjasama Service 
Payment Office (SPO). SPO 
merupakan office channel-
ing BPJS Ketenagakerjaan, 
sehingga bank dapat mem-
bantu BPJS Ketenagakerjaan 
dalam melakukan pencairan jamin-
an BPJS Ketenagakerjaan.

Berikutnya yaitu kerjasama 
penya luran kredit bagi BPJS 
Ketenagakerjaan maupun bagi 
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan 
serta kerjasama lainnya yang dapat 
memberikan manfaat, membawa 
kemajuan dan kesuksesan di masa 
depan baik untuk BPJS Ketenagaker-
jaan maupun untuk bankjatim.
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Pekerja sektor informal yang 
kondisi kerja mereka yang jauh 

dari nilai standar, 
memiliki risiko 
yang tinggi, dan 
berpenghasilan 

sangat minim. 
Rentan 
terhadap 
gejolak 
ekonomi 
dan tingkat 
kesejahteraan 
di bawah 
rata-rata dan 
pekerja Bukan 

Penerima Upah 
(BPU).

Gerakan 
nasional
linGkaran

Pekerja
rentan

merupakan program 
yang dirancang khusus 

untuk memberikan bantuan 
kepada kelompok masyarakat 
yang masuk dalam kategori 
pekerja rentan agar mereka 
dapat memperoleh perlindungan 
jaminan sosial BPJS 
Ketenagakerjaan.

GN Lingkaran berupaya 
membayarkan iuran para pekerja 
bukan penerima upah (BPU) yang 

belum mampu untuk menjadi 
peserta BPJS Ketenagakerjaan 

secara mandiri karena keterbatasan 
penghasilan, seperti: petani, 

nelayan, pedagang kecil, pemulung, 
tukang ojek, dan lain-lain.



12 Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMurkiprah bankjatim Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMur

seBAgAi wujud kepeduliannya ter-
hadap perkembangan Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM), bankjatim 
menyerahkan CSR bankjatim peduli 
kepada Pemerintah Kota Kediri. 
Bantuan yang diserahkan berupa 
alat-alat penunjang kegiatan UMKM 
sebanyak 57 unit. 

Bantuan senilai Rp 213.017.000 
tersebut diserahkan secara simbolis 
10 unit peralatan UMKM oleh Direk-
tur Risiko Bisnis bankjatim, Rizyana 
Mirda kepada Walikota Kediri, Ab-
dullah Abu Bakar di Ruang Joyo-
boyo, Kantor Walikota Kediri, Rabu 
(20/1/2021).

CSR ini diharapkan dapat me-
ngembangkan usaha dan men-
dorong tumbuhnya para pelaku 
UMKM yang ada di Wilayah Kota 

PRoPeRti merupakan salah satu bentuk aset yang 
dibutuhkan setiap orang. Begitu juga di saat seperti 
ini. Meskipun di tengah pandemi, namun kebutuhan 
orang akan hunian masih akan tetap ada.  

Direktur Keuangan bankjatim, Ferdian 
Timur Satyagraha berharap, meski di ten-
gah kondisi pandemi seperti saat ini, kredit 
properti diharapkan terus bertumbuh. 
”Di tahun 2020, Bank Jatim telah berhasil 
menyalurkan kredit sebanyak 315 unit ru-
mah KPR Sejahtera FLPP  dengan nominal 
Rp 31.700.962.500,” ujar Ferdian pada Sosialisasi dan 
Gathering Program KPR Sejahtera FLPP dan SiKasep 
(Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Sementara 
di tahun 2021, bankjatim mendapat target sebanyak 
300 unit rumah.

Melalui acara ini, diharapkan dapat merefresh 
kembali program-program yang dimiliki bankjatim 
seperti Program KPR Sejahtera FLPP, KPR Komersial 
dan beberapa produk lainnya. ”Dengan demikian se-

moga kerjasama yang terjalin dengan pi-
hak pengembang dan Pemerintah Daerah 
bisa semakin baik dan tentunya memberi 
dampak positif bagi pencapaian target 
eks pansi kredit properti di tahun 2021,” 
kata Ferdian.

Pada kesempatan tersebut juga diso-
sialisasikan mengenai aplikasi SiKasep. Melalui aplikasi 
tersebut, masyarakat yang ingin memiliki rumah bisa 
mencari lokasi rumah bersubsidi yang diinginkan, 
memilih bank pelaksana FLPP serta memantau status 
pengajuan KPR ib Sejahtera.

support Alat Penunjang 
Kegiatan umKm di Kota Kediri

Kediri. ”Apa yang kita berikan seka-
rang tidak lain untuk meningkatkan 
produktivitas UMKM  yang ada di Ko-
ta Kediri. Selain itu semoga dengan 
meningkatnya pertumbuhan UMKM 

nantinya bisa menciptakan lapangan 
pekerjaan di lingkungan sekitarnya 
serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di Kota Kediri,” ujar Mir-
da.

sosiAlisAsiKAn PRogRAm
KPR FlPP DAn APliKAsi siKAseP

 Direktur Risiko Bisnis bankjatim, Rizyana Mirda secara simbolis menyerahkan 10 unit peralatan 
UMKM kepada Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar di Ruang Joyoboyo, Kantor Walikota Kediri.
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BAnkjAtim ikut mendukung peningkatan 
pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Sidoarjo ke masyarakat. 
Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk CSR 
bankjatim peduli berupa pembangunan kamar 
kecil atau toilet kepada RSUD Kab.Sidoarjo. 

Penyerahan bantuan diserahkan secara sim-
bolis oleh Direktur TI dan Operasi Tonny Prasetyo 
di Ruang Pertemuan Florence RSUD Kab. Sidoar-
jo Kamis (18/2/2021). Pembangunan kamar kecil 
atau toilet tersebut senilai Rp 154.175.000. 

”Harapan kami pada masa pandemi 
Covid-19 saat ini bantuan yang 
kami berikan dapat memberikan 
kenyamanan untuk Tim medis 
RSUD Kabupaten Sidoarjo dan juga 
bagi masyarakat sebagai pengguna 
layanan kesehatan di lingkungan 
sekitar rumah sakit,” ujar Tonny. 

Seusai penyerahan secara simbolis, Tonny 
bersama Direksi RSUD Kab. Sidoarjo berkesem-
patan meninjau langsung kamar kecil yang baru 
selesai dibangun tersebut.

Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk 
(bankjatim) menyerahkan bantuan CSR bankja-
tim peduli berupa satu unit microbus new cabin 
kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabu-
paten Pasuruan. Bantuan diserahkan di Kantor PC 
NU Kabupaten Pasuruan, Minggu (10/1/2021). 

Penyerahan simbolis diserahkan langsung 
oleh Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko 
bankjatim Erdianto Sigit kepada Bupati Pasuru-
an H. M. Irsyad Yusuf disaksikan oleh pengurus 
Cabang NU Kab. Pasuruan.

“Dengan CSR ini diharapkan dapat 
mempermudah operasional PC 
NU khususnya dalam membantu 
masyarakat Pasuruan dan 
sekitarnya,” ujar Sigit. 

Selain itu, CSR ini merupakan bentuk apresiasi 
bankjatim kepada warga Kabupaten Pasuru-
an yang telah memberikan kepercayaan dan 
dukung annya kepada bankjatim selama ini.

Dukung Pelayanan 
RsuD sidoarjo ke 

masyarakat

Bankjatim Peduli 
serahkan satu 
unit microbus

 Satu unit microbus new cabin diserahkan langsung oleh Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko bankjatim Erdianto Sigit.

 Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur TI 
dan Operasi Tonny Prasetyo di RSUD Kabupaten Sidoarjo
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Pandemi Dorong 
Pemanfaatan 
Teknologi Bidang 
Perbankan

Wabah COVID-19 yang masuk ke 
Indonesia sejak setahun lalu telah 
mendorong masyarakat untuk 
melakukan segala aktivitasnya 
dengan memanfaatkan teknologi 
digital. Mulai dari bekerja, 
bersekolah, berkomunikasi, 
memenuhi kebutuhan sehari-
sehari, hingga mengakses sistem 
pembayaran sekarang lebih 
banyak dilakukan secara daring 
(dalam jaringan) atau online.
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JumlAh penduduk Indonesia yang mencapai 267 
juta jiwa memiliki perilaku cukup aktif di dunia ma-
ya. Berdasarkan laporan HootSuite, sebuah agensi 
pemasaran media sosial bertajuk ‘Digital 2020’, 
penetrasi akses digital masyarakat Indonesia sudah 
mencapai 64% atau sekitar 174 juta jiwa. Angka ini 
menunjukkan Indonesia berpotensi besar untuk 
memasuki era ekonomi dan keuangan digital.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipu-
blikasikan pada Oktober 2020 lalu menunjukkan, 
per Maret 2020 terjadi peningkatan transaksi mobile 
banking sebesar 67,2% (yoy), atau 15% dari bulan 
sebelumnya menjadi 267 juta transaksi. Transaksi 
internet banking juga mengalami peningkatan se-
besar 48,4% (yoy), atau 11,9% dari bulan sebelum-
nya menjadi 121 juta transaksi.

Selanjutnya pada Agustus 2020, terdapat pe-
ning katan transaksi mobile banking sebesar 54,3% 
(yoy), atau 5,7% dari bulan sebelumnya menjadi 
302,6 juta transaksi. Peningkatan juga terjadi pada 
internet banking sebesar 49,3%, atau 4% dari bulan 
sebelumnya menjadi 135 juta transaksi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo 
menilai, digitalisasi merupakan kunci pertumbuhan 
ekonomi Indonesia ke depannya. Sejalan dengan 
hal tersebut, BI juga mendorong digitalisasi melalui 
sektor perbankan. Di mana pihaknya mendorong 
agar perbankan mengembangkan digital banking.

BI sendiri juga telah melakukan berbagai lang-
kah dalam upaya transformasi digital. Salah satunya 
melalui sistem pembayaran digital Quick Response 
Code Indonesian Standard (QRIS). Bahkan, hingga 
saat ini sudah lebih dari 5 juta merchant yang ter-
sambung melalui QRIS.

Untuk mendukung digitalisasi perbankan, Otori-
tas Jasa Keuangan (OJK) telah menelurkan payung 
hukum terkait transformasi digital berupa Peratur-
an OJK (POJK) No.12/POJK/03/2018 tentang Penye-
lenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank 
Umum. Di sisi lain, penyediaan layanan perbankan 
digital dapat berdampak pada peningkatan risiko 
terutama pada risiko operasional, risiko strategi, 
dan risiko reputasi. Oleh karena itu, perlu pening-
katan penerapan manajemen risiko dalam penggu-
naan teknologi informasi secara efektif oleh bank.

Dikutip dari investor.id, Kepala Departemen Ke-
bijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta 
mengatakan, digitalisasi membuka lebar peluang 
inklusivitas dan elektronifikasi di Indonesia. “Digital 
banking, fintech, dan e-commerce dapat membuka 
peluang inklusivitas kepada 51 persen penduduk 
unbanked dan 62,9 juta UMKM yang dimulai de-
ngan digitalisasi sistem pembayaran,” kata dia.

Fili juga menyampaikan, SPI 2025 mendukung 
digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama da-
lam ekonomi - keuangan digital, melalui open bank-
ing maupun pemanfaatan teknologi digital dan da-
ta dalam bisnis keuangan. BI juga telah menyiapkan 
inisiatif, salah satunya membuat standar open API 
(Application Programming Interfaces) yang diharap-
kan dapat meningkatkan kolaborasi antara lemba-
ga keuangan bank dan non-bank seperti fintech.

Melalui digitalisasi di sektor jasa keuangan, diya-
kini mampu membawa Indonesia bertransformasi 
menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. 
Untuk itu, diperlukan kerja sama antara regulator 
dan perbankan, serta lembaga keuangan lain untuk 
menjawab tantangan di era kenormalan baru ini.
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Bank Indonesia (BI) mencatat 
nilai transaksi digital 
bangking pada Juni 2020 
tumbuh melesat dari 17,31% 
pada mei 2020 menjadi:

25,94%
(year on year/yoy)

Perilaku nasabah menggunakan 
layanan transaksi nontunai 

menggunakan kartu atm, kartu 
Debit, kartu Kredit, dan Uang 

Elektronik (UE) masih kontraksi

12,80% 
(year on year/yoy) 

meskipun membaik dari 
pertumbuhan pada mei 2020 

yang terkontraksi 24,46% (yoy)

diGital bankinG semakin diminati

SUMBER: BANK INDONESIA
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Tren perkembangan digital di 
bidang perbankan sudah tidak 
bisa lagi dielakkan. Terutama 
di tengah pandemi Covid-19 
yang membatasi mobilitas serta 
interaksi fisik antara manusia. 

Perkuat 
Layanan DigitaL
di Era NEw Normal
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DengAn perkembangan teknologi 
informasi, kini hampir semua tran-
saksi keuang an bisa dilakukan dari 
mana saja dan kapan saja. Mulai dari 

pengiriman uang, pembayaran tagihan dan pa-
jak hingga pengajuan kredit, semua bisa diakses 
hanya melalui gawai yang ada di genggaman.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
Tbk. (bankjatim) pun tidak ketinggalan dalam 
merespon tren tersebut. Sejak beberapa tahun 
lalu, bank de ngan kode emiten BJTM tersebut 
telah merumuskan berbagai strategi digitalisasi 
yang terbagi ke dalam tahapan jangka pendek 
ataupun jangka panjang.

Saat ini bankjatim telah mengembangkan 
tiga strategi agar bisa menjawab kebutuhan 
nasabah di era new normal. Pertama, digitalisasi 
produk, yaitu melakukan inovasi dan pengem-
bangan secara menyeluruh terhadap produk–
produk bankjatim secara digital. “Berbagai 
produk perbankan berbasis digital terus kami 
kembangkan di masa pandemi saat ini, antara 
lain pengajuan kredit online, penyempurnaan 
credit approval system, dan penyempurnaan 
credit scoring system,” terang Direktur TI dan 
Ope rasi bankjatim, Tonny Prasetyo.

Di masa pandemi seperti saat ini, pengem-
bangan IT yang tengah berjalan menjadi pen-
dukung keberhasilan bankjatim dalam penya-
luran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Seperti diketahui, bankjatim mendapat keper-
cayaan dari pemerintah untuk berpartisipasi 
dalam penyaluran dana PEN sebesar Rp 2 Triliun 
untuk membantu memulihkan perekonomian 
khususnya di Jawa Timur.

Tonny menjelaskan, bahwa sistem TI bankja-
tim mengakomodir proses penyaluran dana PEN 
se hingga berjalan lebih cepat dan tepat. “Kami 
memiliki produk kredit berbasis online yang 
sejalan dengan program PEN tersebut, sehingga 
sistem TI kami memastikan bahwa penyaluran 
Dana PEN berjalan de ngan lancar,” jelas Tonny.

Kedua, merencanakan pemasaran strategis. 
Yaitu melakukan perubahan strategi marketing 
dan menentukan target market secara tepat 
dengan memanfaatkan digital marketing. “Dalam 
hal pemasaran digital, kami berupaya menaik-

kan pangsa pasar dengan memanfatkan media 
sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Face-
book, dan media elektronik lainnya,” ujar Tonny.

Ketiga, meningkatkan layanan customer yaitu 
memberikan pelayanan kepada nasabah de-
ngan mengembangkan dan menyempurnakan 
layanan digital banking yang telah dimiliki bank-
jatim. Dalam hal ini, langkah konkrit yang telah 
dilakukan antara lain berupa peningkatan fitur 
mobile banking dan internet banking, khususnya 
payment, serta penyediaan customer online on 
boarding.

Untuk peningkatan fitur mobile banking, 
bankjatim telah meluncurkan bankjatim mo-
bile desain terbaru pada 17 Agustus 2020 lalu 
dengan dilengkapi fitur yang jauh lebih lengkap 
seperti desain tampilan yang interaktif, profil 
pemegang rekening, multiple account, cardless 
ATM/CRM, dan lain-lain.

Langkah berikutnya yaitu interkoneksi de-
ngan memanfaatkan API (open banking) untuk 
pengem bang an TI dan memperbanyak sinergi 
ekosistem dengan berkolaborasi bersama per-
bankan/fintech. Berikutnya, bankjatim juga 
menggarap peluang baru melalui digitalisasi 
payment (e-ticketing, e-commerce, e-government) 
serta peningkatan limit transaksi melalui e-chan-
nel.

Selain itu, bankjatim telah memiliki IT 
Strategic Plan 2020-2024 dengan menyertakan 
sembilan Key Performance Indicator (KPI) sebagai 
indikator keberhasilan bankjatim dalam mewu-
judkan visi menjadi BPD nomor satu di Indonesia 
dalam hal pengembang an digitalisasi.

Sembilan indikator tersebut antara lain 
adalah: memenuhi kebutuhan layanan teknolo-
gi stake holder; menyediakan layanan digital 
banking; mendukung program elektronifikasi 
keuangan daerah (e-KD); access channel yang 
luas dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan 
terintegrasi; menyesuaikan leading edge IT trend; 
digitalisasi, automasi, dan simplifikasi proses; 
membangun kolaborasi dan sinergi berbagai 
ekosistem; menerapkan tata kelola proses IT dan 
security berdasarkan best practice berstandar 
internasional; serta adanya layanan e-channel 24 
jam.
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   untuk
nasabah

Usaha Semakin 
Berkembang 
Berkat Kredit 
Mikro Bankjatim
usAhA tahu kriuk yang 

sudah berjalan selama 
dua tahun selama ini di-
anggap Indra Kurniawan 

hanya sebagai usaha sampingan 
saja. Sebagai seorang karyawan 
swasta, Indra lebih memilih me-
nekuni pekerjaannnya di Surabaya 
dibandingkan dengan usaha berjual-
an gorengan yang dijalankan sang 
istri di Mojokerto. 

Namun semuanya berubah ke-

tika pandemi melanda. Perusahaan 
tempatnya bekerja terpaksa melaku-
kan pengurangan karyawan. Indra 
pun akhirnya memilih pulang kam-
pung dan mulai menyeriusi usaha 
tahu goreng kriuk yang diberi nama 
Tahu Ting. 

Tidak puas dengan usaha yang 
sekarang sudah berjalan, Indra pun 
memutuskan untuk mencari tam-
bahan modal dengan mengajukan 
pinjaman kredit mikro ke bankja-

tim. Seperti diketahui, Kredit Mikro 
adalah fasilitas kredit untuk tujuan 
pembiayaan yang bersifat produktif 
yaitu untuk modal kerja dan investa-
si produktif.

Sasaran kredit ini adalah wiras-
wasta atau pengusaha perorangan 
maupun badan usaha mempunyai 
agunan, yang membutuhkan kredit 
untuk kepentingan usahanya baik un-
tuk modal kerja maupun investasi gu-
na menunjang usaha. Plafon kredit ini 
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cukup tinggi yaitu maksimal Rp 500 
juta per debitur dengan suku bunga 
ringan, kompetitif dan mena rik. 

Jaminan tambahan yang bisa 
digunakan adalah barang bergerak 
kendaraan dan alat/mesin atau ba-
rang tidak bergerak Sertifikat Hak 
Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Ba-
ngunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna 
USaha (SGHU), Akta Hibah, Hak Sewa, 
Letter C, Surat Ijo, Petok D, Girik, Hak 
Pakai, Akta Jual Beli (AJB).

Untuk kredit modal kerja mak-
simal selama 48 bulan. Sedangkan 
kredit investasi maksimal 60 bulan.

Syarat pengajuan kredit juga 
mudah yaitu wiraswasta atau pengu-
saha yang memiliki usaha produktif 
yang tidak bertentangan dengan 
norma-norma hukum yang berlaku 
dan sudah menjalankan usahanya 
minimal dua tahun. 

Berkat Kredit Mikro dari bank-
jatim, kini usaha Tahu Ting yang 
dikelola Indra dan istri semakin 
berkembang. Bahkan ia sudah mam-
pu membuka gerai kedua di sudut 
kota yang lain. 
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UntUk keterangan lebih lanjUt, hUbUngi inFO bank jatiM di 
14044. ataU hUbUngi kantOr Cabang bank jatiM terdekat

Kredit MiKro adalah Fasilitas kredit UntUk tUjUan 
peMbiayaan yang bersiFat prOdUktiF 
(MODAL KeRJA DAN INVeSTASI PRODUKTIF)

sasaran Kredit
Wiraswasta/pengusaha perorangan 
maupun badan usaha mempunyai 
agunan, yang membutuhkan kredit 
untuk kepentingan usahanya baik 
untuk modal kerja maupun investasi 
guna menunjang usaha.

Plafond Kredit
maksimal Rp 500 Juta/debitur

suKu BunGa
Suku bunga ringan, kompetitif dan 
menarik

Jaminan Kredit
Jaminan Tambahan adalah barang 
bergerak kendaraan dan alat/
mesin atau barang tidak bergerak. 
Sertifikat Hak milik, Sertifikat Hak 

Guna Bangunan, Sertifikat Hak 
Guna usaha, Akta Hibah, Hak Sewa, 
letter-C, Surat Ijo, Petok-D, Girik, 
Hak Pakai, Akta Jual Beli.

JanGKa WaKtu
	Kredit modal Kerja maksimal 

selama 48 Bulan
	Kredit Investasi maksimal 60 

Bulan

syarat PenGaJuan Kredit
	Wiraswasta/pengusaha yang 

memiliki usaha produktif yang 
tidak bertentangan dengan 
norma-norma hukum yang 
berlaku.

	lama menjalankan usaha sejenis 
minimal 2 (dua) tahun.

	Syarat lainnya sesuai ketentuan 
bankjatim.
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Resep Agar 
Generasi 
Sandwich Tak 
Makin Terjepit

Generasi sandwich, istilah ini 
digunakan di dunia keuangan 
untuk menyebut seseorang yang 
terjepit di antara dua tanggungan 
finansial. Yaitu, tanggung jawab 
sebagai pencari nafkah utama 
keluarga kecil yang terdiri dari 
dirinya sendiri, pasangan, dan 
anak; sekaligus menghidupi 
generasi di atasnya yaitu orangtua. 

KonDisi ini seperti olahan daging pada sand-
wich yang terjepit di antara dua tangkup 
roti. Mengutip Kompas.id (26/6/2020), istilah 
generasi sandwich pertama kali diperkenalkan 

pada 1981 oleh Elaine Brody dan Dorothy Miller, dua 
ahli gerontologi—ilmu sosial yang mempelajari tentang 
lanjut usia.

Pada masa itu, titel generasi sandwich disandang 
oleh baby boomers, tetapi seiring berjalannya waktu pa-
da 1990-an hingga 2000-an, titel ini seperti diestafetkan 
kepada generasi X.  Saat ini, titel generasi sandwich per-
lahan berpindah ke tangan generasi Y. Dengan jumlah 
tanggungan yang besar, tantangan finansial generasi 
sandwich tidaklah kecil.

Oleh karenanya, berikut ada beberapa tips mengelo-
la keuangan untuk generasi sandwhich:

1. menGelola PenGeluaran denGan tePat
Untuk mencari solusi atas keadaan sandwich gen-

eration seharusnya kita berpijak dari sebab-sebabnya 
terlebih dahulu. Nah, menurut beberapa praktisi keuang-
an salah satu sebab kenapa sih fenomena generasi 

sandwich ini ada adalah karena generasi sebelumnya 
kurang memiliki persiapan untuk dirinya sendiri di masa 
pensiun.

Untuk itu kita perlu belajar tentang prioritas dan ka-
dar pengeluaran supaya keuangan keluarga kecil lancar, 
tapi juga tetap bisa membantu orangtua. Langkah per-
tama adalah dengan mengetahui tujuan keuangan kita 
terlebih dahulu.

Sebaiknya kita membuat anggaran untuk kebutuhan 
bulanan yang sifatnya wajib seperti makan, membayar 
listrik, air, susu, popok anak (bagi yang memiliki bayi) 
dan lain-lain maksimal adalah 50% dari pendapatan. Lalu 
sisanya adalah untuk pos lifestyle, donasi, investment, dan 
tabungan untuk berbagai kebutuhan misalnya untuk 
dana darurat, dana pensiun, membeli rumah, pendidikan 
anak, dan lain sebagainya. Bantuan untuk orang tua bisa 
masuk pos donation jika sifatnya tidak rutin, tetapi jika 
dibutuhkan rutin maka bantuan kepada orang tua dima-
sukan pada kebutuhan pokok yang wajib. 

2. menGatur Jumlah Bantuan yanG 
realistis untuK oranGtua
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Tidak ada salahnya untuk membuat anggaran yang 
realistis dalam membantu orangtua kita. Hal ini bukan 
karena kita terlalu perhitungan dalam arti yang negatif, 
tapi justru sebaliknya kita mencoba proporsional dalam 
mengelola keuangan dengan memberikan bantuan 
se suai kemampuan yang kita miliki untuk mencegah 
sandwich generation ini berlanjut pada anak cucu kita 
nantinya.

Mengenai besarannya sendiri, dikembalikan pada 
masing-masing dari Anda karena setiap orang memiliki 
kemampuan yang berbeda tapi pada prinsipnya jangan 
sampai mengganggu kebutuhan primer kita, terutama 
kewajiban kepada anak. Karena saat kita memutuskan 
untuk memiliki anak, kita bertanggung jawab atas kese-
hatan jiwa dan raga si anak. Sementara kepada orangtua, 
sifatnya adalah berbakti dengan membantu semampu 
kita.

Perlu diketahui bahwa membalas jasa-jasa orang tua 
kita bukan hanya dengan cara membantu dari sisi mate-
riil, tapi juga dukungan psikologis seperti perhatian dan 
kasih sayang jangan sampai dilupakan.

3. KomuniKasiKan 
KePada PasanGan dan 
KeluarGanya
Tahukah Anda bahwa salah 

satu penyebab konflik dan per-
ceraian terbanyak dalam keluarga 
dipicu oleh masalah keuangan? 
Bia sanya setelah menikah, 
pendapatan dua orang yakni 
kita dan pasangan menjadi satu. 
Karena kebutuhan men-support 
orangtua ini berhubungan dengan 
uang maka hal ini perlu dibicara-
kan secara mendalam dengan 
pasangan agar terjadi satu pema-
haman yang sama.

Kedua, selain orangtua kita ada 
juga keluarga dari pasangan yang 
juga harus di perhatikan. Jika kondisi kita memang perlu 
mensupport orangtua, supaya saling ada pengertian 
maka komunikasi tentang ini harus terjalin dengan baik 
bukan hanya dengan pasangan tapi juga keluarga dari 
pasangan kita.

4. mendaftarKan oranGtua   
dalam asuransi Kesehatan
Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah soal 

kesehatan orangtua. Karena faktor usia menjadi salah 
satu aspek yang cukup berpengaruh bagi kesehatan 

seseorang, cobalah mendaftarkan orangtua Anda dalam 
asuransi kesehatan.

Pilih asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebu-
tuh an dan juga kemampuan Anda dalam membayar 
premi tiap bulannya. Salah satu asuransi yang bisa Anda 
manfaatkan adalah BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, kekhawatiran Anda bisa sedikit ber-
kurang jika sewaktu-waktu orangtua Anda memerlukan 
biaya pengobatan yang besar tetapi Anda sedang tidak 
ada dana, karena masalah biaya kesehatan orangtua su-
dah tercover asuransi.

5. mulai CiCil dana Pensiun
Masih ingat dengan salah satu sebab adanya genera-

si sandwich ini? Yakni karena generasi sebelumnya tidak 
sempat menyiapkan diri untuk masa pensiunnya karena 
tidak menyangka usia harapan hidupnya lebih tinggi.

Walaupun kita tidak pernah tahu usia setiap orang, 
kita patut bersiap untuk tidak mengestafetkan genera-
si sandwich ini pada generasi berikutnya dengan cara 
menyiapkan dana pensiun kita sendiri sejak dini.

6. menGeduKasi anaK tentanG  
uanG sesuai usianya
Jika treatment kepada pengelolaan keuangan keluar-

ga dan bantuan kepada orangtua sudah dilakukan, se-
lanjutnya adalah kepada anak. Hal lainnya yang bisa kita 
lakukan yakni dengan menyiapkan generasi selanjut-
nya supaya mereka memiliki literasi keuangan yang 
lebih baik dan juga memiliki kemampuan mengelola 
kehidupannya sedari dini. Karena salah satu efek dari 
kemampuan ini akan berdampak pada kehidupan finan-
sialnya di masa yang akan datang.
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j
umlAh penduduk Jawa Timur hingga 
Bulan September 2020 menurut hasil 
Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 
sebanyak 40,67 juta orang. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 71,65 persen dian-

taranya adalah penduduk usia produktif atau 
15-64 tahun.

Jumlah penduduk usia produktif ini mening-
kat dari 55,93 persen pada 1971 menjadi 71,65 
persen pada 2020. Hal ini menandakan di Jatim 
pada 2020 sudah memasuki bonus demografi di 
mana penduduk usia kerja cukup banyak.

“Bonus demografi ini merupakan kesempat-
an agar penduduk usia kerja bisa mendukung ke-
giatan ekonomi,” ujar Kepala BPS Provinsi Jawa 
Timur, Dadang Hardiwan, Kamis (21/1/2021).

Sementara itu, jika melihat profil berdasarkan 
usia maka kelompok usia muda 0-14 tahun pada 
1971 dari 41,60 persen menjadi 20,15 persen pa-

Penduduk Jatim 
Didominasi usia Produktif
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da tahun 2020. Hal ini menunjukkan jumlah kela-
hiran menurun. Kemudian jumlah penduduk usia 
65 tahun keatas jumlahnya naik dari 2,47 persen 
menjadi 8,20 persen, ini menunjukan kese hatan 
masyarakat terus membaik sehingga usia harap-
an hidup tinggi.

“Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-
2020 sebesar 0,79 persen per tahun, meningkat 
dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 
0,75 persen,” ucap Dadang.

Sementara profil penduduk dari SP2020 ber-
dasarkan jenis kelamin lebih banyak perempuan 
dibandingkan laki-laki. Sebanyak 50,09 persen 
atau 20,37 juta orang perempuan dan 49,90 
persen laki-laki 20,29 juta orang. Menurut sen-
sus penduduk di Jatim periode 1971-2020, pada 
2020 ada 99 orang laki-laki setiap 100 perem-
puan, tetapi pada tahun 1971 ada 94 laki-laki 
setiap 100 perempuan, maka pada dekade ini 
ada peningkatan penduduk laki-laki yang ada di 
Jatim.

Profil
PenduduK

BERDaSaRKaN 
Jenis Kelamin

PEREmPUaN

50,09%

(20,37 juta orang)

Jumlah PenduduK
JaWa timur

sensus 
PenduduK 2020

SEPTEMBER 2020: 40,67 jutA orAng

USIa tIDaK PRoDUKtIf:

28,35%

0-14 tahUN DaN
65 tahUN KE ataS

USIa PRoDUKtIf

71,65%

15-64 TAHun

    LaKI-LaKI

49,90%

(20,29 juta orang)
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BAnK Indonesia (BI) merevisi perkiraan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tahun 2021 dari 4,8%-5,8% menjadi 
lebih rendah yaitu di kisaran 4,3%-
5,3%. Revisi dilakukan melihat dari 
realisasi pertumbuhan ekonomi pada 
triwulan IV-2020  yang mengalami 
kontraksi sebesar 2,19% (yoy). Hal ini 
terutama disebabkan oleh lemahnya 
konsumsi swasta dan investasi bangu-
nan sebagai dampak masih terbatasn-
ya mobilitas akibat pandemi Covid-19.

Meskipun lebih rendah dari per-
kiraan, ekonomi pada triwulan IV-2020 

membaik dengan kontraksi yang lebih 
rendah dari  triwulan sebelumnya se-
besar 3,49% (yoy). Secara keseluruhan 
tahun 2020 ekonomi terkontraksi 
2,07%.

Meskipun direvisi, Gubernur 
Bank Indonesia Perry Warjiyo menga-
takan, perbaikan ekonomi domestik 
diperkirakan akan berlanjut sejalan 
dengan pemulihan ekonomi global 
dan akselerasi program vaksin nasional 
oleh Pemerintah. “Perbaikan kinerja 
ekspor terus berlanjut pada beberapa 
komoditas, seperti CPO, batu bara dan 

mulai Tahun ini, Tarif Baru materai 
menjadi Tarif Tunggal Rp 10.000
DiReKtoRAt Jenderal Pajak (DJP) hari ini, Kamis 
(27/1/2021) memperkenalkan meterai tempel baru de-
ngan nilai Rp 10.000 sebagai pengganti meterai tempel 
lama desain tahun 2014 yang bernilai Rp 3.000 dan Rp 
6.000. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
4/PMK.03/2021.

Meterai tempel baru tersebut sudah bisa diperoleh 
masyarakat di Kantor Pos seluruh Indonesia.

”Meterai tempel baru ini memiliki ciri umum dan ciri 
khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ungkap 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masya-
rakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, 
Kamis (27/1/2021). Ciri umum tersebut diantaranya 
terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, an-
gka “10.000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang 
menunjukkan tarif bea meterai, teks mikro modulasi “IN-
DONESIA”, blok ornamen khas Indonesia, dan seterusnya.

Sedangkan ciri khususnya adalah warna meterai 
dido minasi merah muda, serat berwarna merah dan ku-
ning yang tampak pada kertas, garis hologram sekuriti 
berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lam-

bang nega ra Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Ke-
menterian Keuangan, serta tulisan “djp” dan sebagainya.

Desain meterai tempel baru mengusung tema Or-
namen Nusantara. Tema ini dipilih untuk mewakili se-
mangat menularkan rasa bangga atas kekayaan yang 
dimiliki Indonesia dan semangat nasionalisme.

Terkait stok meterai tempel edisi 2014 yang masih 
tersisa, masyarakat masih dapat menggunakannya sam-
pai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit 
Rp 9.000. Caranya dengan membubuhkan tiga meterai 
masing-masing senilai Rp3.000, dua meterai masing-ma-
sing Rp 6.000, atau meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 pada 
dokumen.

DJP mengingatkan masya-
rakat untuk selalu waspada 
akan meterai tempel palsu dan 
meterai tempel bekas pakai 
(rekondisi). Masyarakat diim-
bau untuk meneliti kualitas dan 
memperoleh meterai tempel dari 
penjual yang terpercaya.

BI merevisi Proyeksi 
Pertumbuhan 
ekonomi 2021

besi baja, serta sejumlah produk manu-
faktur seperti kimia organik, kendaraan 
bermotor, dan alas kaki, yang kemudian 
akan mendorong kinerja sektoral,” ujar 
Perry seperti dikutip dari wartaekonomi 
online, Jumat (19/2/2021).

Perbaikan kinerja ekspor tercatat di 
sejumlah wilayah, khususnya Sulampua 
(Sulawesi, Maluku, Papua), Jawa, dan 
Sumatera.

Sementara itu, untuk mendorong 
masih lemahnya permintaan domestik, 
sinergi kebijakan ekonomi nasional 
terus diperkuat. Sinergi kebijakan men-
cakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan 
sektor-sektor produktif dan aman, (ii) 
akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyalur-
an kredit perbankan dari sisi perminta-
an dan penawaran, (iv) berlanjutnya 
stimulus moneter dan makropruden-
sial, serta (v) percepatan digitalisasi 
ekonomi dan keuangan, khususnya 
terkait pengembangan UMKM.
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Raih Prestasi di 
Masa Pandemi

dowoso, Theresia Wiwin Ermawati. 
Di era seperti sekarang ini dikatakan 
Wiwin-sapaan akrab There sia Wiwin 
Ermawati, pengguna an IT sudah 
semakin berkembang dan menjadi 
bagian dari gaya hidup. Terlebih lagi 
dikalangan milenial. 

Bankjatim sendiri juga tidak ke-
tinggalan dengan adanya bankjatim 
mobile. Bahkan pengajuan kredit 
juga sudah bisa dilakukan secara 
online. Seperti misalnya untuk e-KMG 
dan Jatim Loan yang juga menjadi 
unggulan Cabang Bondowoso. 

Begitu juga e-retribusi yang akan 
mendukung percepatan pening-
katan PAD di Pemkab Bondowoso. 
Wiwin berharap kerjasama dengan 
dinas-dinas terkait dalam hubungan-
nya dengan peningkatan PAD akan 
semakin erat. Ia yang baru saja men-
jabat sebagai Pemimpin Cabang pun 
terus intens berkoordinasi dengan 
berbagai pihak. 

”Selain itu kita juga pasarkan 
Lakupandai untuk BUMDes-BUMDes 
karena di Bondowoso ini ada 23 ke-
camatan dengan 219 desa/kelurahan 
sehingga peluangnya sangat besar,” 
kata Wiwin. BUMDes yang sudah ak-
tif diberi sosialiasi agar menjadi agen 
Lakupandai karena bisa menjadi 
sumber profit bagi BUMDes tersebut. 

Pandemi yang melanda sejak triwulan pertama 2020 
tidak mengendorkan semangat karyawan bankjatim 
Cabang Bondowoso. Dengan memanfaatkan 
teknologi, Cabang Bondowoso justru mampu 
menorehkan prestasi dan kinerjanya mendapatkan 
pengakuan sebagai cabang kelas II terbaik.

PRestAsi membanggakan yang 
berhasil diraih di 2020 patut diper-
tahankan dan musti ditingkatkan. 
Karena itu, Cabang Bondowoso tidak 
akan berhenti untuk berinovasi. 

”Tahun 2021 tentunya kami 
ingin Cabang Bondowoso lebih 
meningkat lagi prestasinya,” ujar 
Pemimpin bankjatim Cabang Bon-
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PeMAnfAATAn TeknoloGi JAdikunci

theresia Wiwin ermawati
Pemimpin Cabang bankjatim Bondowoso
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Meskipun prestasi sudah berhasil 
diraih di 2020 lalu, Wiwin menga-
takan pihaknya tetap bersemangat 
menyambut berbagai tantangan 
baru di 2021. Ia juga optimis Cabang 
Bondowoso akan tetap unggul di 
tahun 2021. ”Kita solidkan tim, rapat-
kan barisan agar kinerja tetap baik. 
Koordinasi, komunikasi, kesadaran 
dan ketulusan untuk bekerja kita 
kuatkan karena sesuatu yang tulus 
akan mendatangkan berkah,” ujar 
Wiwin. 

PemAnFAAtAn
teKnologi JADi Kunci

Pemanfaatan teknologi di te-
ngah pandemi sudah tidak bisa lagi 
dihindari. Di tengah segala keter-
batasan akibat pandemi, cara-cara 
kreatif terus dimunculkan agar hasil 
kinerja bisa tetap optimal.

”Sejak pandemi, karena acara 
kumpul-kumpul dibatasi, untuk 
koordinasi kami sekarang melalui WA 
atau zoom. Setiap Hari Sabtu pasti 
kami melakukan koordinasi secara 
terbatas,” kata Pemimpin Bidang 
Operasional bankjatim Cabang 
Bondowoso, Pinda Karvia. Rapat 
secara virtual ini biasanya dilakukan 
di lingkup terbatas atau per bagian 
saja. Misalnya ketika membahas ma-
salah kredit, maka yang mengikuti 
rapat hanya dari bagian kredit saja. 
Dengan demikian pembahasan akan 
lebih fokus dan tidak memakan ba-
nyak waktu. 

Selain untuk berkoordinasi se-
cara internal, pola komunikasi ini 
diterapkan juga ke nasabah. Seperti 
diketahui, dengan adanya penye-
baran virus Covid-19 menyebabkan 
mobilitas menjadi terbatas. ”Teman-
teman membuat grup-grup kecil di 
WhatsApp. Misalnya satu WA grup 
khusus nasabah pasar, satu WA grup 
untuk nasabah ASN dan lain-lain,” 
tutur Pinda. 

Dengan adanya grup-grup ini, 
karyawan bankjatim Bondowoso 
juga lebih mudah berkomunikasi 
dengan nasabah untuk menginfor-
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masikan layanan yang ada di bank-
jatim. Misalnya apakah nasabah 
tersebut sudah 
terdaftar di SMS 
banking atau 
belum, sudah 
memiliki aplika-
si bankjatim 
mobile atau 
belum dan lain 
sebagainya. Bah-
kan menurutnya, 
selama tahun 2020 terjadi pening-
katan pada jumlah nasabah yang 

menggunakan layanan SMS banking 
serta bankjatim mobile. 

Selain pola 
komunikasi 
yang berubah, 
SDM di Cabang 
Bondowoso juga 
menciptakan 
terobosan agar 
proses admi-
nistrasi menjadi 
lebih praktis. 

Meskipun demikian prinsip kehati-ha-
tian tetap tidak diabaikan.

Pemanfaatan teknologi di 
tengah Pandemi sudah tidak 

Bisa lagi dihindari. di tengah 
segala keterBatasan akiBat 
Pandemi, cara-cara kreatif 

terus dimunculkan agar hasil 
kinerJa Bisa tetaP oPtimal.

 Kepuasan nasabah menjadi prioritas utama bagi bankjatim cabang Bondowoso

 Ermawati saat morning briefing bersama para karyawan.
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SIANG itu gerai Avocado F1 yang 
terletak di Jalan Diponegoro, Bon-
dowoso cukup ramai. Pengunjung 
tidak henti keluar dan masuk di 
gerai yang buka sejak tahun 2017 
tersebut. Satu-dua orang penge-
mudi ojek online juga tampak.

Doddy Irwanto sang pemilik 
gerai dibantu tiga orang karyawan-
nya, sibuk menyiapkan pesanan. 
Sesekali ia juga menyapa dan 
berbincang akrab dengan pembeli. 
”Banyak diantaranya yang pe-
langgan lama. Mulai saya dan istri 
berjualan es alpukat degan dan 
jus alpukat di alun-alun. Waktu itu 
kami masih pakai gerobak biasa,” 
ujar Doddy.

Doddy menuturkan, ia memulai 
usaha berjualan alpukat sejak ta-
hun 2014. Dengan modal Rp100 ri-
bu, ia dan istri kulakan alpukat dari 
Sumberwringin, Bondowoso.

Suatu ketika pasokan alpukat 
dari Sumberwringin dan sekitarnya 
berkurang. ”Namanya buah musim-
an. Waktu itu pasokan alpukat kami 
sedikit sekali. Akhirnya istri ada ide 
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Tujuh tahun sudah Doddy Irwanto dan Fitriani sang istri menggeluti 
usaha yang berkaitan dengan buah alpukat. Dari yang semula hanya 
berjualan buah alpukat dalam jumlah kecil di alun-alun Kabupaten 
Bondowoso, kini usaha keduanya berkembang dengan adanya 
armada untuk menjangkau daerah yang jauh dari gerai mereka. 

jualan es saja. Alpukat dicampur 
dengan degan serta jus alpukat. Eh 
ternyata banyak yang suka. Akhir-
nya kami terus berjualan es dan 
terus menambah menunya,” tutur 
Doddy.

Saat ini, setidaknya ada 20 
menu minuman berbahan buah 

alpukat serta makanan ringan 
yang ada di gerainya. Selain es 
degan alpukat, es doger alpukat 
juga menjadi favorit pengunjung. 
Doddy menuturkan, ia tidak memi-
liki rahasia khusus selain hanya 
menggunakan alpukat super yang 
benar-benar matang dan gula 

avoCado f1

Usaha semakin 
melaju seperti mobil 
balap Formula 1

Doddy Irwanto sang pemilik gerai Avocado F1
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murni. Dalam sehari setidaknya 
sekitar 600 porsi terjual. Jumlah 
ini menurutnya berkurang cukup 
banyak dibandingkan penjualan 
sebelum pandemi. Apalagi saat ini 
juga memasuki musim hujan.

Selain membuka gerai Avocado 
F1, Doddy juga melayani pengepul 
alpukat. Untuk itu setiap 5 hari 
sekali ia mendatangkan 7 kuintal 
alpukat dari Sumberwringin dan 
daerah lain sekitar Bondowoso.

Meskipun berjalan cukup lan-
car, bukan berarti Doddy tidak 
pernah mengalami kendalam 
dalam menjalankan usahanya. 
Suatu ketika karena suplay dari 
Sumberwringin tidak mencukupi 
kebutuhannya, ia pun mengambil 
pasokan alpukat dari Medan yang 
dikirim dengan truk berpendingin 

ke Probolinggo.
Namun ternyata pengiriman 

jarak jauh menggunakan truk ber-
pendingin justru menyebabkan 
buah menjadi busuk ketika disim-
pan di suhu ruangan. ”Waktu itu 
Rp 5 juta melayang. Tapi, ya sudah 
kami anggap itu pembelajaran,” 
ujar ayah dua anak ini.
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kredit dAri BAnkjAtim 
untuk PengemBAngAn 
usAhA

Tidak ingin usahanya berjalan 
begitu-begitu saja, sejak awal 
tahun ini ia sudah memiliki arma-
da untuk memasarkan minuman 
Avocado F1 ke berbagai wilayah 
di sekitar Bondowoso. ”Sekarang 
ini kita harus aktif jemput bola. 
Karena itu saya menggunakan 
pick up untuk berjualan sampai ke 
kecamatan-kecamatan yang jauh 
dari kota sampai ke Situbondo,” 
tuturnya.

Untuk menambah modal usaha, 
sejak tahun 2020 ia menjadi nasa-
bah kredit mikro di bankjatim. Pin-
jaman senilai Rp 50 juta tersebut ia 
gunakan sebagai tambahan modal 
untuk kulak alpukat dalam jumlah 
lebih besar serta menambah arma-
da untuk berjualan keliliing.

”Target saya 2-3 tahun ke de-
pan saya punya 10 armada baik 
mobil pick up mau pun sepeda mo-
tor roda tiga sehingga bisa men-
jangkau Situbondo, Besuki, hingga 
Jember,” ujarnya tegas. Dengan 
semakin dikenalnya minuman ber-
bahan alpukat dari gerainya maka 
makna nama Avocado F1 yang 
berarti melaju kencang bak mobil 
Formula 1 akan terwujud.

 Sejak menjadi nasabah Kredit Mikro bankjatim, usaha Doddy Irwanto semakin berkembang
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Kuliner khas Timur Tengah 
tidak hanya sebatas olahan 
kambing maupun kurma 
saja. Tetapi, negara-negara 
di Jazirah Arab ini juga 
memiliki hidangan penutup 
atau biasa disebut dessert 
yang juga tidak kalah lezat. 

dEssErt Khas timur tENgah
kuliner potensi jatim
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hiDAngAn penutup dari Arab uta-
manya memiliki rasa yang manis dan 
ada kandungan kacang-kacangan 
seperti pistachio, youghurt dan keju 
serta madu. Bahan-bahan tersebut 
dikreasikan menjadi berbagai jenis 
penganan ringan atau kue seperti 
Basbousa, Qudrat Qadir, Baklava 
atau Kunafe.

Firza Tuzzahra, pemilik gerai 
Sugar in Spice yang khusus menye-
diakan makanan khas timur tengah 
mengatakan, ciri Middle eastern des-
sert adalah rasa manis yang sangat 

kuat. ”Namun di 
sini saya 

se-

suaikan la-
gi takaran gula-

nya karena kalau di sana kue-kue ini 
dihidangkan dengan kopi pahit jadi 
cocok rasanya saling melengkapi. 
Tapi selera orang di sini kan beda,” 
ujarnya.

Dikatakan Firza, dessert khas 
Arab ini mulai dikenal di Surabaya 
setelah banyaknya serial Televisi 
Turki yang tayang di TV nasional. 
”Setelah nonton serial itu, orang-
orang mulai ingin mencoba kue-kue 
yang ditampilkan di serial tersebut,” 
ujarnya.

Beberapa dessert yang banyak 
dikenal diantaranya Baklava. Kudap-
an ini terbuat dari phyllo pastry yang 

diisi kacang pistachio cincang dan 
siraman simple sirup atau madu. 
Biasanya baklava disajikan dalam 
bentuk potongan kecil. Di Sugar in 
Spice, ada tiga pilihan rasa Baklava 
yang bisa dipilih yaitu nuttela, keju 
dan Lotus Biscoff.

Meskipun teknik pembuatan-
nya mudah, namun mendapatkan 
bahannya ternyata tidak sederhana. 
Menurut pengakuan Firza, hingga 
saat ini ia masih harus mengimpor 
phyllo pastry dari Australia karena 
belum ada produk sejenis di dalam 
negeri. Biasanya ia membeli dalam 
jumlah banyak sekaligus untuk ke-
butuhan selama satu tahun.

Kemudian Kunafe atau Kunafa. 
Hidangan yang juga berasal dari 
Turki ini terbuat dari adonan tepung 
semolina dan phyllo pastry. Isian-
nya biasanya berupa keju pu-
tih lembut. Di gerainya, Firza 
mengkreasikan Kunafe dengan 
nuttela serta marshmellow.

Menu dessert lain yang juga 
banyak disukai adalah Basbousa. 
Kudapan manis berbahan tepung 
semolina ini sering disajikan di da e-
rah bagian timur, Timur Tengah. Se-

lain itu ada juga Umm Ali yang juga 
berasal dari Mesir. Umm Ali sendiri 
bisa dipahami sebagai puding roti 
dalam bahasa Indonesia. Dessert ini 
terbuat dari adonan phyllo pastry, 
susu, krim dan kacang-kacangan. 
Tak jarang untuk pelengkap, bagian 
permukaannya ditaburi kismis atau-
pun gula halus.

Rasanya memang pas untuk me-
nyantap hidangan-hidangan manis 
ini untuk membasuh rongga mulut 
setelah ‘dikuasai’ oleh kuatnya rasa 
rempah serta kambing yang bia-
sanya menjadi ciri hidangan utama 
khas Arab.
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 Firza Tuzzahra, pemilik gerai Sugar in Spice menuangkan madu pada Baklava. Middle 
eastern dessert menggunakan madu sebagai pemanis alami
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KABuPAten Bondowoso memiliki suhu udara yang 
cukup sejuk karena berada di antara pegunungan Ken-
deng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung 
Ijen dan sebagainya di sebelah timur. Sedangkan di sisi 
barat terdapat pengunungan Hyang dengan puncak 
Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Ki-
lap. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas 
Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Dengan letaknya yang berada di antara pegunun-
gan, Bondowoso memiliki banyak destinasi wisata anda-
lan. Ini beberapa diantaranya:

Kawah wuruNg

Dalam bahasa Jawa, kata wurung berarti sesuatu 
yang gagal atau tidak jadi. Sehingga Kawah Wurung 
mempunyai arti kawah yang tidak jadi terbentuk. Jika 
Kawah Ijen terkenal dengan air danaunya yang memati-
kan, maka, Kawah Wurung ini sama sekali tidak memiliki 
air. Hanya berupa cekungan tanah yang luas dengan 
tetap ditumbuhi hijaunya rumput.

Jika dilihat sekilas, lokasi Kawah Wurung memang 
mirip dengan kawasan Gunung Bromo. Hanya saja uku-
ran lebih kecil. Pemandangan hijau seperti permadani 
ini hanya ada ketika musim penghujan. Ketika musim 

kemarau, rumput-rumput hijau berubah menjadi kekun-
ingan. Terkadang juga menjadi berwarna merah muda.

Kawah Wurung ada di sebuah desa bernama Jampit, 
Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Kawah ini 
terletak berdekatan dengan Kawah ijen. Bila dihitung 
dengan jarak, letaknya kurang lebih hanya 9-10 kilo-
meter. Jika cuaca sedang cerah dan terang benderang, 
Anda akan melihat penampakan gunung Kawah Ijen 
dengan puncaknya yang menganga dari kejauhan. 
Gelaran tanah hijau dengan pemandangan berwarna bi-
ru Gunung Ijen dengan puncaknya menjadi kenikmatan 
tersendiri dalam berwisata ke Kawah Wurung.

air tErjuN BlawaN
Berada di objek wisata yang terletak di Desa Kalian-

yar ini pengunjung harus berhati-hati karena airnya 
mengandung belerang. Maklum saja, air terjun ini mer-
upakan rembesan dari Kawah Ijen.

Warnanya kuning lantaran kandungan asam. Tinggi 
dari air terjunnya sendiri mencapai 30 meter. Dengan 
debit air yang cukup deras sehingga, menghadirkan ka-
but asap yang sedikit samar.

Pengunjung juga bisa mandi di sebuah kolam yang 
konon katanya, merupakan tempat semedi Damar Wu-
lan sebelum melawan Menak Jinggo.

Majalah Internal bank peMbangunan daerah jawa tIMurwisata potensi jatim

Terpukau Keindahan 
Alam Bondowoso

Bondowoso adalah salah satu kabupaten 
yang berada di timur Provinsi Jawa Timur. 
Kabupaten Bondowoso merupakan satu-
satunya kabupaten yang tidak memiliki 
wilayah laut (terkurung daratan) di 
wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.
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Menariknya lagi, air terjun ini terletak tidak jauh dari 
perkebunan kopi. Sehingga, saat berada di tempat ini 
anda akan mencium aroma kopi yang cukup menyengat.

BEtoh so’oN

Jika di Inggris ada situs bebatuan kuno bernama 
Stonehage, di Kacamatan Cerme, Kabupaten Bondowo-
so juga memiliki destinasi wisata yang serupa. Kawasan 
ini berjarak sekitar 40 km atau dua jam perjalanan dari 
pusat kota.

‘Betoh So’on’. Demikian penduduk setempat menye-
but bukit berbatu setinggi 15-30 meter yang tersusun 
rapi menumpuk secara vertikal tersebut. Nama itu 
sendiri terindikasi diambil dari bahasa lokal warga se-
tempat, yaitu Madura. Betoh (batu), So’on (sunggi, atau 
membawa barang ditaruh di kepala). Jadi, Batu So’on ki-
ra-kira bermakna batu yang bertumpuk-tumpuk seperti 
disunggi.

Dikutip dari detikcom, sejarah Betoh So’on juga 
tak kalah misteriusnya dengan Stonehenge. Belum 
diketahui persis kenapa bebatuan di Bondowoso ini bisa 
bertumpuk. Baru ada perkiraan bahwa batu-batu itu ter-
susun alami ribuan tahun lalu.

Bagi anda yang ingin melihat lebih dekat, anda bisa 
menuruni lembah, dengan ilalang yang pekat membuat 
perjalanan menuju ke lembah ini cukup menguras tena-
ga anda. Jadi, bagi anda yang ingin mengunjungi objek 
wisata ini anda harus siap lelah.

Kawah ijEN
Gunung Ijen atau lebih di kenal dengan Kawah Ijen, 

adalah salah satu gunung yang masih aktif sampai seka-
rang. Memiliki ketinggian 2.443 m dari atas permukaan 
laut, berdinding kaldera setinggi 300-500 m dan telah 4 
kali meletus di tahun 1796, 1817, 1913 dan 1936.

Jika banyak orang yang mengenal Kawah Ijen berada 

di Kabupaten Banyuwangi, sesungguhnya kawasan ini 
terletak di tiga kabupaten yaitu Situbondo, Bondowoso 
dan Banyuwangi. Ada beberapa jalur jika ingin menuju 
Kawah Ijen, yaitu melewati jalur Situbondo-Bondowoso 
dan jalur yang melewati Banyuwangi.

Jika posisi kalian berada di Malang, maka rute 
menuju Kawah Ijen dari Kota Malang adalah melewati 
Situbondo, langsung saja menuju ke arah Sempol (Bon-
dowoso) melewati Wonosari lalu perjalanan diteruskan 
menuju  ke Paltuding . Jarak antara Situbondo menuju 
Paltuding kurang lebih 93 km dan dengan kondisi jalan 
raya yang mulus, perjalanan bisa ditempuh kurang lebih 
sekitar 2-3 jam.

BosamBa raftiNg
Mau menikmati sesuatu yang berbeda di Bondowo-

so? Anda bisa memilih aktifitas rafting yang menyajikan 
berbagai macam adrenalin yang benar-benar siap me-
macu adrenalin. 

Daya tarik dari Bosamba Rafting adalah keindahan 
alamnya yang sayang sekali untuk dilewatkan. Terlebih 
lagi dengan goa kelelawar yang sampai saat ini konon 
katanya belum terjamah oleh orang. Kurang lebih mem-
butuhkan waktu 2 jam untuk bisa menyusuri sungai 
dengan pemandangan berupa bebatuan dan kelo-
kan-kelokan.
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Satu tahun pandemi Covid-19 
melanda Indonesia, tingkat 
kesembuhan dari penyakit 
yang diakibatkan oleh virus 
SARS-CoV2 sudah mulai 
menunjukkan peningkatan. 
Namun kini muncul 
fenomena Long Covid yang 
mengancam penyintas Covid. 

efek Jangka Panjang 
Penyintas Covid

loNg Covid
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DiKutiP dari kompas.com, Juru Bicara Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelas-
kan, Long Covid dapat diartikan sebagai gejala sakit 
berkepanjangan yang diderita pasien setelah tes 
Covid-19 menunjukkan hasil negatif. “Secara umum 
penderita Covid-19 akan sembuh dalam waktu 2 sampai 
dengan 6 minggu. Akan tetapi untuk beberapa orang, 
beberapa gejala akan dirasakan setelah beberapa ming-
gu dinyatakan pulih. Inilah yang disebut sebagai long 
Covid,” kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayang-
kan YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku menyebut, Long Covid tidak hanya dapat ter-
jadi kepada pasien Covid-19 yang bergejala berat atau 
kritis, tetapi bisa juga yang bergejala ringan, pasien be-
rusia muda, bahkan yang tidak memiliki komorbid atau 
penyakit penyerta.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada sam-
pel yang berusia 18-34 tahun yang sebelumnya sehat, 
20 persen atau 1 di antara 5 melaporkan mengalami be-
berapa gejala yang berkepanjangan setelah menderita 
Covid-19. “Namun, harap dijadikan catatan bahwa mer-
eka yang menderita long Covid tidak akan menularkan 
gejala yang sama ataupun virus Covid-19 kepada mere-
ka yang berada di sekitarnya,” terang Wiku.

Menurut Wiku, masih dibutuhkan penelitian leb-
ih lanjut untuk memahami efek jangka panjang dari 
Covid-19 yang menyebabkan gejala berkepanjangan. 
Namun, Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
di Amerika telah mengamati gejala berkepanjangan 
yang biasanya diderita oleh penderita long Covid di-
antaranya adalah kelelahan, kesulitan bernapas, batuk, 
sakit persendian, dan sakit dada. Kemudian, gejala lain 

yang juga mungkin ditemui yakni kesulitan berpikir dan 
berkonsentrasi brain fog, depresi, sakit pada otot, sakit 
kepala, demam, hingga jantung berdebar.

Meski kasusnya jarang, ditemui pula komplikasi 
medis yang mungkin menyebabkan masalah kesehatan 
berkepanjangan di beberapa penyintas Covid-19. Mas-
alah ini, kata Wiku, mempengaruhi sistem organ tubuh 
yang berbeda. Misalnya, terjadi pembengkakan otot jan-
tung, masalah pada fungsi paru-paru, kerusakan ginjal 
akut, gatal-gatal dan rambut rontok, dan masalah pada 
indra penciuman serta perasa. 

Secara umum, berikut beberapa gejala dari Long 
COVID-19: 

geJAlA RingAn

Seseorang yang mengidap masalah ini dapat 
merasakan gejala yang ringan dan juga berat. Be-
berapa gejala yang timbul saat mengalami gang-
guan yang ringan adalah kelelahan, sesak napas, 
nyeri otot, nyeri sendi, kehilangan ingatan dan 
konsentrasi, hingga depresi.

geJAlA yAng leBih PARAh

Sekitar 10–15 persen kasus dari gejala long COVID-19 
ini dapat berkembang menjadi penyakit berat di 
mana 5 persen menyebabkan sakit kritis. Disebutkan, 
terjadi penurunan kapasitas fisik saat berolahraga 
dan tingkat kesehatan yang secara signifikan lebih 
berisiko tinggi terhadap seseorang yang pernah 
mengidap SARS dalam 24 bulan terakhir.
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BeBeRAPA gAngguAn PARAh yAng 
DAPAt teRJADi, ANTARA LAIN:
JAntung: Gangguan ini juga dapat berdampak buruk 
pada jantung yang meliputi kerusakan pada otot jantung 
dan gagal jantung.

PARu-PARu: Penyintas juga dapat 
mengalami kerusakan jaringan pa-
ru-paru dan gagal paru restriktif 
disebabkan oleh virus corona yang 
terjadi dalam jangka panjang.

otAK & sistem sARAF: Masalah 
lainnya yang dapat terjadi pada otak dan 
sistem saraf adalah kehilangan indra penci-
uman (anosmia), masalah yang berhubungan 
dengan tromboemboli, seperti emboli paru, 
serangan jantung, dan stroke, hingga gangguan 
kognitif.

Lalu, apa yang menyebabkan 
beberapa orang mengalami 
gejala yang lebih lama?

Dikutip dari King’s College London, seseorang 
yang mengidap penyakit ini dan dirawat di rumah 
sakit membutuhkan waktu beberapa bulan untuk 
pulih sepenuhnya. Meski begitu, semakin banyak 
bukti yang menunjukkan jika beberapa orang 
memiliki gejala yang relatif ringan dan dirawat 
di rumah juga bisa mengalami long COVID-19. 
Gangguan ini meliputi kelelahan yang luar biasa, 
jantung yang terus berdebar-debar, nyeri otot, 
hingga kesemutan.

Namun, hal yang perlu diketahui adalah seti-
ap orang yang mengidap COVID-19 dapat mera-

sakan gejala yang berbeda.
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WABAh covid-19 yang melanda seluruh nega-
ra dunia tidak hanya berdampak di sektor 
kesehatan. Dunia hibur an akhirnya juga ter-
dampak sehingga mengakibatkan bioskop 
tutup dan rilis sejumlah film pun tertunda. 
Beberapa film yang semula dijadwalkan akan 
tayang di 2020, terpaksa diundur hingga 2021. 
Berikut daftar film-film yang layak dinantikan 
di 2021 ini: 

Film bioskop 
yanG layak 
dinantikan 

di tahUn 2021

FAST & FURIOUS 9: 
the FAst sAgA
Vin Diesel dan para rekannya 
akan kembali membuat pe-
nonton berdecak kagum. Fast 
& Furio us 9: The Fast Saga ini 
menjadi angsuran ke-10 dalam 
franchise Fast and the Furious 
dan film ke-9 di seri utama.

Film action terbaik ini dijadwalkan akan dirilis di Ame-
rika Serikat tanggal 28 Mei 2021 oleh Universal Pictures. 
Domi nic Toretto (Vin Diesel) dan keluarganya harus meng-
hadapi adik laki-lakinya, Jakob. Seorang pembunuh maut, 
yang bekerja dengan musuh lama Cipher. Ternyata ia memi-
liki dendam pribadi terhadap Dom.

the Kings mAn
Film ketiga dari misi Kings man 
yang diusung dari serial komik 
dengan nama yang sama. Ditu lis 
oleh Mark Millar dan Dave Gib-
bons, sebuah rilis Marvel Co mics 
2012. Film action ini mengisahkan 
tentang kumpul an tiran terburuk 
berkumpul dengan para kriminal. 
King’sMan harus berpacu dengan 
waktu untuk menghentikannya. 
Film yang disutradarai oleh Mat-
thew Vaughn ini dijadwalkan rilis 
20 Agustus 2021 oleh 20th Centu-
ry Studios.

no time to Die
Film ke-25 James Bond ini bercerita 
tentang Bond yang gagal pensiun 
saat seorang teman lamanya datang 
mencari bantuan. Misi 007 menye-
lamatkan seorang ilmuwan yang 
diculik menempatkannya berhadap-
an dengan penjahat bertopeng 
misterius yang dipersenjatai dengan 
teknologi berbahaya.

Film ini rencananya rilis pada 8 April 2020. Namun akibat 
pandemi Covid-19 harus tertunda dua kali. Film yang menjadi 
penampilan terakhir Daniel Craig sebagai agen fiksi James 
Bond ini dijadwalkan ulang tayang di bioskop pada 2 April 
2021.

BlAcK WiDoW
Scarlett Johansson 
kembali berperan 
sebagai Natasha 
Romanoff atau 
Black Widow 
dengan sangat 
apik. Ini layak jadi 
film action terbaik 
2021 yang layak 

ditonton. Banyak suguhan aksi heroik menegangkan yang bisa 
membuat bulu kuduk merinding. Ditambah lagi dengan sosok 
keluarganya yang selama ini belum pernah terlihat. Film action 
terbaik ini akan ditayangkan di Amerika Serikat pada 7 Mei 
2021, dan dua hari sebelumnya di Indonesia.
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mAtRix 4
Kembali menggandeng Keanu Reeves 
bersama Carrie-Anne Moss, Jada 
Smith, Lambert Wilson dan Daniel 
Bernhardt mengulangi peran dari 
film-film sebelumnya dalam serial 
ini. Matrix 4 dijadwalkan akan dirilis 
oleh Warner Bros pada 22 Desember 
2021 mendatang. Tengok aksi Keanu 
sebagai Neo dengan tantangan yang 
lebih besar dalam hidupnya, dan 
menyelamatkan Trinity. Masih dengan 
musuh bebuyutannya, agen tiruan 
Smith serta tokoh baru yang akan 
membuat penasaran.

sPiDeR-mAn 3
Film “Spider-Man” ketiga yang dipim-
pin oleh Tom Holland ini sudah mem-
buat penggemar heboh dengan ru-
mor yang sepertinya tak ada habisnya 
tentang kembalinya penjahat dari 
film-film sebelumnya. Doctor Octo-
pus, Alfred Molina dari “Spider-Man 2” 
yang dibintangi oleh Tobey Maguire 
dan Electro, Jamie Foxx dari “Amazing 
Spider-Man 2” yang menampilkan 
Andrew Garfield akan mengulangi 
peran mereka.

moRBius
Film penjahat super yang akan da-
tang ini akan memperkenalkan Dr. 
Michael Morbius, seorang antihero 
Spider-Man klasik yang menjadi vam-
pir saat mencoba menyembuhkan 
dirinya dari penyakit darah langka. 
Dibintangi oleh Jared Leto, film terse-
but menunjukkan beberapa koneksi 
dengan penjahat Spider-Man lainnya, 
mungkin mengisyaratkan persilangan 
besar.

the suiciDe squAD 2
Film action terbaik ini didasarkan dari 
tim antipahlawan DC Comics Suicide 
Squad. Mengisahkan tentang pahla-
wan super Amerika Serikat tahun 
2021, yang diperankan oleh Margot 
Robbie sebagai Harleen Quinzel 
atau Harley Quinn. Film ini menjadi 
kelanjutan dari Suicide Squad (2016) 
dan juga menjadi film ke-11 di DC Ex-
ten d ed Universe (DCEU). The Suicide 
Squad dijadwalkan tayang pada 6 
Agustus 2021 di Amerika Serikat.

goDzillA vs Kong
Di sekuel crossover untuk “Godzilla: 
King of the Monsters” dan “Kong: 
Skull Island” ini menampilkan monster 
ikonik bertanding dalam pertem-
puran epik selama berabad-abad. 
Sementara umat manusia berharap 
untuk menghilangkan keduanya guna 
mendapatkan kembali bumi.

RAyA AnD the lAst 
DRAgon
Menampilkan suara Kelly Marie Tran 
dan Awkwafina, film animasi dari Pixar 
ini adalah yang pertama kali berpu-
sat pada budaya Asia Selatan dan 
akan tayang perdana di bioskop dan 
Disney+. Kisahnya bercerita tentang 
Raya, seorang pejuang yang berse-
mangat dalam pencarian guna mene-
mukan naga terakhir untuk memulih-
kan perdamaian di dunia mitos.
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u
siAnyA belum genap 28 tahun. Namun 
berbagai penghargaan sudah berhasil 
diraih Leonika Sari Njoto berkat Reblood, 
situs dan aplikasi online yang memuat 
berbagai informasi mengenai donor da-

rah sekaligus memberikan informasi lain yang diperlukan 
pendonor.

Ketersediaan darah menjadi masalah yang terus ter-
jadi setiap tahunnya. Padahal sebenarnya banyak orang 
yang ingin mendonorkan darahnya. Hanya saja, banyak 
diantara mereka yang tidak mengetahui bagaimana ca-
ranya dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa 
mendonorkan darahnya.

”Awalnya pada tahun 2014, ada teman sekampus 
yang butuh darah namun stok darah sedang kosong di 
PMI. Ternyata permasalahan ini hampir terjadi setiap 
minggunya di Surabaya, dan juga di daerah lainnya. 
Karena permasalahan yang sedang dihadapi saat ini 

adalah Indonesia mengalami kekurangan 1 juta kantong 
darah setiap tahunnya, di saat jumlah penduduk kita 
semakin meningkat hingga lebih dari 250 juta orang. Hal 
ini yang mendasari tim untuk membangun aplikasi Re-
blood ini,” tutur Leo–sapaan akrabnya.

Pada awal 2014, Leo mendapatkan beasiswa online 
course entrepreneurship yang diadakan Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) bekerja sama dengan 
Harvard University, Amerika Serikat. Dalam pelatihan 
bernama MITx Global Entrepreneurship Bootcamp, 
Leo mendapat banyak masukan tentang bagaimana 
mengembangkan Reblood.

Sepulang dari Negeri Paman Sam, tepatnya pada 
September 2015 Leo meluncurkan versi beta Reblood. 
Selain berisi daftar kegiatan donor, aplikasi ini memuat 
informasi agar orang siap ketika hendak mendonorkan 
darah. Dari sana, Reblood semakin berkembang. 

Sejak didirikan tahun 2015, saat ini Reblood telah 

Bertekad Selesaikan Kekurangan
satu juta kantong darah

Gagas Reblood, 
mudahkan 
Pendonor Darah
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menjangkau lebih dari 500.000 audience melalui kolaborasi 
via aplikasi dan media sosial. Selain itu, telah ada lebih dari 
2500 acara donor darah yang telah didukung oleh Reblood, 
dan pada tahun 2020 ada lebih dari 10.000 donor darah yang 
terkumpul.

Berkat upayanya bersama tim, Reblood semakin berkem-
bang dan Leo sendiri pada 2016 masuk dalam daftar peneri-
ma penghargaan Forbes 30 Under 30 Asia kategori Healthcare 
and Science. Pada tahun yang sama ia juga masuk dalam BBC 
100 Women 2016 yang menampilkan 100 perempuan-perem-
puan inspirasional dari berbagai bidang dan negara. 

APlikAsi kesehAtAn terPAdu
Selama berlangsungnya pandemi, Reblood juga berpar-

tisipasi dalam donor plasma konvalesen. Hingga saat ini, PMI 
Kota Surabaya telah menjadi salah satu kota dengan kontri-
busi plasma konvalesen terbanyak di Indonesia, tentu hal ini 
tidak lepas dari kontribusi komunitas donor plasma konva-
lesen, perusahaan, instansi serta pemerintah kota yang sangat 
mendukung.

”Tidak hanya donor darah, kita juga melakukan pengga-
langan dana kemanusiaan untuk PMI yang terkumpul Rp 14 
juta, dan telah menyumbangkan 10.000 masker, 50 liter hand 
sanitizer, dan 170 hazmat suit bersama Connectpedia untuk 
program pencegahan COVID-19 oleh PMI,” ujar pengagum 
Menteri Sosial Tri Risma Harini ini.

Selain pemerintah pusat yang telah menginisiasi 
gerakan donor plasma konvalesen secara nasional, 
Surabaya sendiri telah menjadikan bulan Februari 
ini sebagai bulan donor plasma konvalesen, dan 
hasilnya bisa memenuhi kebutuhan plasma 
konvalesen di Surabaya dan daerah lainnya. 
Oleh karena itu, Reblood bersama penggerak 
plasma konvalesen lainnya sedang menjaring lebih 
banyak pendonor plasma konvalesen agar dapat se-
lalu memenuhi kebutuhan pasien COVID-19.

Dikembangkan sejak 2015 lalu, kini Reblood 
sudah diunduh lebih dari 40.000 kali. ”Berikutnya 
Reblood berencana menambah fitur rekomendasi 
kesehatan yang personalised dengan menggunakan 
data kesehatan user dari golongan darah, step count, 
dan hasil tes donor dari PMI,” jelas Leo.

Namun meski demikian, ia tetap tidak mening-
galkan fokus utama Reblood yaitu ketersediaan stok 
darah. ”Saya dan tim ingin menyelesaikan permasalahan 
kekurangan 1 juta kantong darah di Indonesia, sesuai 
dengan misi kita di awal. Selain itu, kita juga berharap un-
tuk membangun gaya hidup sehat di kalangan masyarakat 
untuk mencegah penyakit seperti diabetes, jantung, dan pe-
nyakit pernapasan,” pungkas penggemar nasi goreng ini.
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Sobat bankjatim bisa mendapatkam hadiah dari bankjatim dengan cara 
melengkapi scrabble board ini melalui akun media sosial resmi bankjatim

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 paling 
benar dari kalian. 

Nama-nama pemenang akan diumumkan  
di akun media sosial resmi bankjatim
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menDAtAR
3. Produk simpanan bankjatim yang 

ditujukan untuk pelajar

menuRun
1. Tabungan Tradisi Keluarga Sejahtera

2. Simpanan Pembangunan Daerah

4. Standarisasi pembayaran 
menggunakan metode QR Code 
dari Bank Indonesia agar proses 
transaksi dengan QR Code menjadi 
lebih mudah, cepat, dan terjaga 
keamanannya 

5. Pengajuan Kredit Multi Guna secara 
elektronik
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Buka Aplikasi
Mobile Banking Bank Jatim

LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

www.bankjatim.co.id

didukung oleh:merupakan peserta penjaminan:terdaftar & diawasi oleh:
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