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Optimis Lalui Pandemi

SETAHUN sudah kita hidup di tengah pan-
demi. Krisis yang awalnya terjadi di sektor 
kesehatan kini juga mulai menggerogoti 
berbagai sektor lainnya, termasuk sektor 

ekonomi dan khususnya perbankan. 
Setelah sempat terkontraksi, beberapa penga-

mat menilai perekonomian Indonesia, termasuk 
di Jawa Timur akan mulai bangkit di 2021. Permin-
taan konsumen mulai meningkat dan akhirnya 
kembali menggerakkan sektor industri. Meskipun 
dengan susah payah, roda perekono-
mian akhirnya sedikit demi sedikit 
kembali menggelinding. 

Pemerintah sendiri selain melalui 
beberapa stimulus, penyaluran ban-
tuan sosial serta restrukturisasi kredit 
juga gencar menjalankan program 
vaksinasi. Upaya kerjasama bilateral 
dan multilateral dengan berbagai 
ne gara untuk mendatangkan vaksin 
dilakukan agar jumlah stok vaksin 
mencukupi dan semakin banyak 
masyarakat yang bisa tervaksin. Jika 
semula hanya pekerja di sektor layanan publik dan 
lansia yang diprioritaskan, sekarang pelaksanaan 
program vaksin semakin meluas. 

Bank Indonesia sendiri tetap optimis pertum-
buhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih 
di kisaran 4,1 hingga 5,1 persen. Meskipun angka 
ini juga sudah dikoreksi dari target semula 4,8 
hingga 5,8 persen. Bank sentral juga menyebut 
perekonomian Indonesia sudah mengarah tren 
perbaikan. Hal ini terlihat dengan terus membaik-
nya ekspor sejumlah komoditas. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengelu-
arkan rilis yang menyatakan kinerja industri jasa 
keuangan dalam kondisi yang stabil. Di Jawa 

Timur, bankjatim juga menunjukkan performa 
yang membanggakan. Dalam analyst meeting yang 
diselenggarakan Maret lalu diketahui bahwa kiner-
ja bankjatim tetap tumbuh dan berada di atas ra-
ta-rata kinerja industri. Hal ini tentunya tidak lepas 
dari kerja keras semua insan di bankjatim serta 
dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dan seluruh pemerintah kota/kabupaten dan 
masya rakat Jawa Timur pada umumnya. 

Di edisi kali ini kami menampilkan inovasi yang 
dilakukan bankjatim dalam men-
dukung Gerakan Nasional Non-Tunai 
yaitu pembayaran Uji Kir menggu-
nakan QRIS bankjatim yang diawali 
di Kabupaten Tuban. Selain itu, 
untuk mendekati nasabah milenial, 
bankjatim juga menggelar Jatim 
Garage yang mempertemukan pen-
jual dan pembeli secara virtual. 

Selain itu, kami akan menga jak 
pembaca berjalan-jalan ke dae-
rah tapal kuda, khususnya Kota 
Probolinggo. Di sini kami akan 

mengajak pembaca berwisata alam yaitu kawasan 
hutan mangrove yang sudah dikelola menjadi 
destinasi wisata kekinian. Seusai berwisata, tentu 
tidak lengkap rasanya jika tidak membawa buah 
tangan untuk keluarga di rumah. Probolinggo juga 
memiliki sejumlah oleh-oleh khas diantaranya ada-
lah Anggur Prabu Bestari yang segar dan proll tape 
yang lezat.

Di samping sajian-sajian tersebut, tentunya ada 
banyak lagi informasi yang kami sajikan di edisi kali 
ini. Akhir kata, redaksi Expresi juga mengingatkan 
agar kita terus menerapkan protokol kesehatan dan 
bisa menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya. 

Selamat membaca...!
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Hingga menjelang pertengahan tahun 2021 pandemi belum juga 
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  kiprah
bankjatim

DENGAN adanya inovasi terse
but, pembayaran Uji KIR melalui 
QRIS dapat dilakukan melalui 
aplikasi mobile banking bank-
jatim atau bankjatim mobile. 
Saat ini Dishub Tuban menjadi 
pilot project, namun kedepannya 
pembayaran Uji KIR melalui QRIS 
bankjatim dapat dilakukan di se
luruh Dishub Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur.

”Ini merupakan sebuah hal 

yang baru dimana Dinas Perhu
bungan Kabupaten Tuban sudah 
mempunyai format digitalisasi 
pem bayaran uji KIR non tunai 
melalui QRIS menggunakan apli
kasi bankjatim mobile. Kedepan 
saya berharap bankjatim dapat 
menambah fiturfitur yang sema
kin mempermudah pelayanan 
pu blik,” ujar Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa 
saat melaunching pembayaran 

Bayar Uji KIR di Tuban
Bisa Pakai bankjatim Mobile

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 
(bankjatim) terus mengembangkan inovasinya di 
bidang layanan digital. Bekerjasama dengan Dinas 
Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten 
Tuban, bankjatim mempermudah pembayaran 
uji kelayakan kendaraan niaga atau Uji KIR.

uji KIR nontunai menggunakan 
Quick Response Indonesia Stan-
dard (QRIS) bankjatim, Sabtu 
(20/3/2021) di Pendopo Krida 
Manunggal Kabupaten Tuban.

Hal tersebut dilakukan sebagai 
bentuk implementasi Elektronifi
kasi Transaksi Pemerintah Daerah 
(ETP). Pengembangan inovasi 
ter  sebut sejalan dengan upaya 
pe  merintah dalam meningkatkan 
im plementasi transaksi non tunai 
pada Pemerintah Daerah Kapuba
ten/Kota khususnya di tengah 
pan demi saat ini.

Kerjasama ini sendiri telah 
berjalan sejak Bulan Februari 
2021 dan diharapkan dapat ber
kontribusi dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
melalui retribusi serta Dana Pi
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hak Ketiga (DPK) bankjatim. 
”Sa ya mengapresiasi Pemkab 
Tu ban dan bankjatim di mana 
sa at ini pembayaran Uji KIR bisa 
menggunakan QRIS,” kata Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia Difi 
Ahmad Johansyah.

Secara garis besar, kerjasama 
ini dilatarbelakangi oleh kebutuh an 
Dishub akan sistem pembayaran 
yang terkoneksi dengan database 
untuk efisiensi waktu dan tenaga 
serta terwujudnya sis tem pem
bayaran yang mudah, aman, dan 
nyaman. Sedangkan tujuan kerja
sama ini adalah mempermudah 
transaksi serta efi siensi waktu bagi 
wajib pajak. Bagi Dishub, kerjasa
ma ini dapat membantu dalam hal 
pembukuan atas pembayaran yang 
telah dilakukan oleh wajib pajak.

”Dengan adanya kerjasama 
ini, nasabah dapat dengan mudah 
me lakukan pembayaran Uji KIR 
baik melalui bankjatim mobile 
ataupun aplikasi mobile fintech 

lainnya sehingga dapat menghe
mat waktu nasabah,” ujar Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman.

Nasabah dapat melakukan 
pembayaran Uji KIR mengguna
kan QRIS bankjatim dengan sa
ngat mudah. Nasabah cukup men
gakses website Dishub Kabupaten 
Tuban dan melakukan pendaftar
an Uji KIR untuk mendapatkan 
kode QRIS.

Selanjutnya nasabah tinggal 
membayar tagihan dengan melaku
kan scan terhadap kode QRIS yang 
telah diterima oleh nasabah. Tak 
kalah menarik, di kantor Dishub 
Kabupaten Tuban juga disediakan 
standing PC yang dapat digunakan 
oleh nasabah untuk mendaftar Uji 
KIR dan men dapatkan kode QRIS 
untuk pembayaran.

Dengan adanya kemudah
ankemudahan tersebut ten
tunya dapat mengurangi antri
an pembayar an Uji KIR serta 
memini malisir beredarnya uang 

tunai. ”Diharapkan dengan adanya 
launching tersebut, bankjatim 
dapat meningkatkan layanan ter
ha dap masyarakat dan mendu
kung program Pemerintah Provin
si Jawa Timur khususnya dalam 
fiturfitur digitalisasi yang terus 
kami kembangkan,” ujar Busrul.

Selain acara launching Pem
bayaran Uji KIR menggunakan 
QRIS bankjatim juga dilakukan 
penyerahan Kredit Dana Bergu
lir (Dagulir), Dana Pemulihan 
Eko nomi Nasional serta Bantuan 
Program Satu Rekening Satu Pe
lajar (KEJAR). Penyerahan secara 
simbolis diberikan kepada masya
rakat Kabupaten Tuban sebagai 
upaya pemulihan ekonomi di Jawa 
Timur di masa pandemi Covid19.

“Kami mengucapkan terimaka
sih kepada Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah serta masya
rakat Jatim yang selama ini telah 
memberikan kepercayaan kepada 
bankjatim,” tutup Busrul.
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NASABAH DAPAT 
MELAKUKAN PEMBAYARAN 

UJI KIR MENGGUNA KAN 
QRIS BANKJATIM DENGAN 

SA NGAT MUDAH.
NASABAH CUKUP 

MENGAKSES WEBSITE 
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KODE QRIS



8 Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMURkiprah bankjatim MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Serahkan Tenda Glamping, 
bankjatim Dukung Pengembangan 
Pariwisata di Lumajang
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 Direktur Keuangan bankjatim, Ferdian Timur Satygraha menyerahkan CSR bankjatim 
berupa 5 set tenda wisata Glamping Bumi Perkemahan Glagaharum kepada Bupati  
Lumajang, Thoriqul Haq didampingi Wakil Bupati, Indah Amperawati

PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. (bankjatim) 
menyerahkan Corporate Social 
Responsibility (CSR) bankjatim 
peduli kepada Pemerintah Kabu
paten Lumajang berupa lima set 
tenda glamping yang akan digu
nakan untuk memfasilitasi Bumi 
Perkemahan Glagah Arum Seduro 
Lumajang. Tenda glamping terse

but merupakan tenda kekinian 
sedang ’hits’ di beberapa tempat 
wisata yang ada di Indonesia.

Istilah glamping sendiri meru
pakan singkatan dari ”glamorous 
camping” atau camping yang gla
mour atau mewah. Sensasi berke
mah dengan suasana nya man 
akan dirasakan ketika berwi sata 
atau berkemah dengan fasilitas 

tenda seperti ini.
Penyerahan CSR secara lang

sung diserahkan oleh Direktur 
Keuangan bankjatim Ferdian 
Timur Satyagraha kepada Bupati 
Lumajang H. Thoriqul Haq di 
Pendopo Arya Wiraraja Kabupat
en Lumajang, Kamis (4/3/2021).

Ferdian berharap dengan 
adanya CSR ini dapat menggali 
potensi dan meningkatkan wisata 
khususnya di Bumi Perkemahan 
Glagah Arum Seduro Lumajang. 
Selain itu, bankjatim berharap 
pariwisata ini menjadi daya tarik 
wisatawan sehingga berdampak 
pada peningkatan pendapatan 
ekonomi masyarakat yang ada di 
Kabupaten Lumajang.

“Bantuan ini juga sebagai wu
jud kecintaan dan kepedulian ka
mi kepada masyarakat Kabupaten 
Lumajang, yang telah memberikan 
kepercayaan dan dukungannya 
kepada bankjatim,” jelas Fer
dian.
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MESKIPUN bukan tahun yang 
mudah, PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tbk (bankja-
tim) masih mencatatkan kinerja 
yang optimal sepanjang tahun 
2020. Hal ini tidak terlepas dari 
dukungan stakeholder dan share-
holder serta kerja keras seluruh 
karyawan bankjatim.

Hal ini disampaikan Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman 
saat membuka kegiatan seminar 
Refreshment Perbankan dengan 
tema “Visions Towards Sustain
ability Banking in 2021” di Ruang 
Bromo, Kantor Pusat bankjatim, 
Surabaya (10/3/2021). Kegiatan 
ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat terhadap perekonomi
an Jawa Timur, khususnya bagi 
bankjatim.

“Semoga di tahun 2021 bank-
jatim bisa tumbuh dan mencapai 
target sesuai yang kita harapkan,” 
imbuh Busrul.

Dalam kesempatan tersebut, 
Busrul juga memaparkan keber
hasilan bankjatim dalam penya

luran Dana PEN dalam rangka 
pemulihan Ekonomi Nasional 
khu susnya perekonomian daerah 
Jawa Timur. “Selama tahun 2020 
bankjatim berhasil menyalurkan 
dana PEN kepada 72.499 debitur 
dengan nominal sebesar Rp 6,86 
Triliun atau sebesar 171,58 persen 
dari plafon awal yang ditarget
kan,” terang busrul.

Selain bisnis, bankjatim juga 
memberikan value kepada masya
rakat yang ada di lingkungan seki
tarnya. Hal itu diwujudkan dalam 
program CSR (Corporate Social 
Responsbility) atau bankjatim 
peduli.

Selain itu CSR tersebut juga 
merupakan wujud sinergi bank-
jatim dalam mewujudkan pro
gramprogram sosial demi tercip
tanya ekonomi yang lebih ramah 
lingkungan dengan melibatkan 
stakeholder dan shareholder da
lam pembangunan di daerahnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 
Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa, Kepala Kantor 

Regional OJK IV Jawa Timur 
Bambang Mukti Riyadi, Perwa
kilan Bank Indonesia Wilayah Ja
wa Timur Harmanta, serta Dewan 
Komisaris dan Jajaran Direksi 
bankjatim. Kegiatan ini juga 
diikuti oleh seluruh Pemimpin Ca
bang bankjatim secara virtual di 
masingmasing kantor Cabang.

Gubernur Jatim Khofifah da
lam sambutannya menjelaskan 
penting nya sinergitas antara peme
rintah daerah dan bankjatim. 
Se hingga harapannya bankjatim 
dapat menjadi Bank Pembangun an 
Daerah paling strategis di Indo
nesia. “Saya rasa, refreshment se
perti ini penting untuk diadakan 
tiga atau empat bulan sekali, hal ini 
dapat membangun semangat, ko
mitmen, dan loyalitas karyawan ke
pada perusahaan,” tutup Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, 
bankjatim juga mengundang 
be berapa narasumber yaitu Prof. 
Muhammad Nuh serta Dr. Supra
jarto yang dimoderatori oleh Prof 
M. Mas’ud Said.

Bankjatim Selenggarakan
Seminar Refreshment Perbankan
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 Hadir dalam kegiatan Refreshment Perbankan di Kantor Pusat bankjatim, Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawangsa, Kepala Kantor 
Regional OJK IV Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi, M Nuh, jajaran Dewan Komisaris dan jajaran Direksi bankjatim
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PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. (bankjatim) 
menyerahkan bantuan Corporate 
Social Responsibility (CSR) bank-
jatim Peduli berupa sarana dan 
prasarana Gereja kepada Panitia 
Pembangunan Gereja Santa Maria 
Assumpta di Caruban, Kabupa
ten Madiun, Jumat (5/3/2021). 
CSR tersebut diserahkan secara 
langsung oleh Direktur Risiko 
Bisnis bankjatim Rizyana Mirda 
kepada Ketua Panitia Pembangu
nan Gereja, Theofillus Banu Dwi 
dan disaksikan oleh Wakil Ketua 
Komisi C DPRD Provinsi Jawa 

Rakyat dan Kelompok Usaha, pe
nga daan satu mesin traktor dan 14 
box sampah di Pondok Pesantren 
Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, serta 
Pembuatan Perpustakaan Apung 
di Kampung Kerapu serta Penga
daan Tempat Sampah Portable.

Bupati Situbondo Karna Sus
wandi mengucapkan terima kasih 
kepada bankjatim atas CSR yang 
diberikan bankjatim untuk ma
sya rakat di Kabupaten Situbondo. 
”Kami sangat mengapresiasi lang
kah bankjatim saat ini, selanjut
nya akan segera kami berikan 
ke pada penerima bantuan,” kata 
Karna Suswandi saat penyerahan 
bantuan secara simbolis di hala
man belakang Kantor Sekretariatt 
Pemerintah Kabupaten Situbondo, 
Selasa (9/3/2021).

Direktur Teknologi Informasi 
dan Operasi bankjatim Tonny 
Prasetyo mengatakan, CSR ini 

Serahkan Bantuan CSR untuk Masyarakat 
Kabupaten Situbondo

SEBAGAI bentuk Tanggung Ja
wab Sosial Perusahaan kepada 
masyarakat, PT Bank Pemba
ngunan Daerah Jawa Timur Tbk. 
(bankjatim) menyerahkan bantu

an Corporate Social Responsibility 
(CSR) bankjatim peduli kepada 
Pemerintah Kabupaten Situbondo. 
Bantuan yang diserahkan beru
pa Sarana dan Prasarana Pasar 

Bankjatim Bantu Pembangunan
Gereja di Kabupaten Madiun

Timur, Yohanes Ristu Nugroho.
CSR yang telah diberikan ini 

merupakan wujud kecintaan dan 
kepedulian bankjatim kepada 

 Direktur TI dan Operasi bankjatim, Tonny Prasetyo (dua dari kiri) dalam acara penyerahan 
bantuan CSR berupa pengadaan satu mesin traktor dan 14 box sampah di Pondok Pesantren 
Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo

 Direktur Risiko Bisnis bankjatim, Rizyana Mirda menyerahkan bantuan CSR berupa sarana 
dan prasana ibadah kepada Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santa Maria Assumpta, 
Theofilus Banu Dwi didampingi Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Yohanes Ristu Nugroho
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) men
dapatkan dua penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2021. 
De ngan tema “Peran Strategis CSR dalam Mendukung Keberlangsun
gan Bisnis yang Berkelanjutan di Masa Kenormalan Baru”, bankjatim 
berhasil mendapatkan TOP CSR Awards 2021 #star 4 dan TOP Leader 
on CSR Commitment 2021.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama bankjatim 
Busrul Iman di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Penghar
gaan tersebut diberikan atas program CSR bankjatim yang selaras 
dengan strategi bisnis dan berkontribusi pada konsep CSV (Creating 
Shared Value) serta penerapan CSR sesuai dengan ISO 26000 Social 
Responsibility. Mengingat dalam masa pandemi, Program CSR bank-
jatim menjadi salah satu kriteria penilaian dalam ajang penghargaan 
tersebut yaitu bankjatim peduli.

Busrul Iman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas 
apresiasi Top Business terhadap program CSR bankjatim yang telah 
berjalan efektif dan berkualitas sehingga berdampak pada lingkung
an. “Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan 
meng utamakan CSR yang dapat memberikan manfaat bersama serta 
memberdayakan masyarakat melalui program bankjatim peduli,” 
ujar Busrul.

bankjatim hingga saat ini mempunyai program CSR bankja-
tim peduli yang fokus pada empat bidang yaitu Lingkungan Hi
dup, Prak tik Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 
Pengembang an Sosial dan Kemasyarakatan dan Tanggung Jawab 
Produk/Layanan.

TOP CSR Awards sendiri adalah Penghargaan di bidang CSR 
yang diselenggarakan setiap tahun oleh Top Business bekerjasama 
dengan sejumlah institusi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 
Yayasan Pakem, Dwika Consulting, Lembaga Kajian Nawacita, Sinergi 
Daya Prima, Mitra Bhadra Consulting, Solusi Kinerja Bisnis, Indonesia 
Shared Value Institute).

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah perusahaan 
terkemuka di Indonesia yang berasal dari berbagai sektor bisnis.

Raih Dua Penghargaan
Top CSR Awards 2021

merupakan wujud kepedulian 
bankjatim kepada masyarakat 
terutama pada kondisi pandemi 
saat ini. Selain itu, penyerahan 
bantuan ini adalah wujud sinergi 
dari bankjatim dalam mewujud
kan program sosial demi tercip
tanya ekonomi yang lebih ramah 
lingkungan.

Tonny Prasetyo juga berharap 
CSR ini dapat meningkatkan ke
nya manan dan keamanan dalam 
berbelanja di pasar rakyat, men
ciptakan lingkungan pendidikan 
yang bersih, sehat dan nyaman 
serta dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan.

“Saya juga berharap bank-
jatim cabang Situbondo dapat 
terus bersinergi serta berjalan 
beriringan dengan program yang 
dijalankan oleh Pemerintah Ka
bupaten Situbondo selaku stake-
holder maupun masyarakat untuk 
meningkatkan pertumbuhan eko
nomi dan mengembangkan poten
si daerah,” ujar Tonny.

masyarakat Madiun, yang selama 
ini telah memberikan kepercayaan 
dan dukungannya kepada bank-
jatim. “Dengan adanya bantuan 
ini diharapkan dapat membuat 
jemaat Gereja Santa Maria As
sumpta menjadi lebih nyaman 
dan khusyuk dalam beribadah,” 
ujar Mirda, sapaan akrab Rizyana 
Mirda.

Mirda juga berharap bankja-
tim Cabang Madiun senantiasa 
berkomitmen dan menjadi mitra 
kerja yang baik bagi Pemerintah 
Kabupaten dan Kota Madiun. 
”bankjatim terutama Cabang 
Madiun akan selalu memberi
kan pelayanan yang terbaik bagi 
masya rakat, khususnya bagi ma
sya rakat Madiun,” kata Mirda di 
akhir sambutannya.

Dirut bankjatim, Busrul Iman menerima dua penghargaan sekaligus, TOP CSR 
Awards #Star 4 dan TOP Leader ON CSR Commitment di Ajang TOP CSR Award 
2021 di Hotel Raffles Jakarta
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Raup Laba Bersih Rp 1,49 T 
Sepanjang Tahun 2020

DALAM rangka mem
berikan keterbukaan 
informasi, PT Bank Pem
bangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk (bankjatim) menggelar 
analyst meeting guna memaparkan 
kinerja keuangan Tahun Buku 2020 
(audited). Kali ini analyst meeting 
diselenggarakan secara virtual 
melalui zoom meeting di Semarang 
(14/4/2021).

Dalam analyst meeting terse
but Direktur Utama bankjatim 
Busrul Iman memaparkan bahwa 
meskipun di tengah pandemi, 
bankjatim membuktikan masih 
mampu menunjukkan kinerja posi
tif dan mengalami pertumbuhan 
bila dibandingkan dengan periode 
yang sama pada tahun sebelum

nya (Year on Year/YoY). Bahkan 
jika dibandingkan dengan kinerja 
industri perbankan secara nasional 
dan regional Jawa Timur, pertum
buhan kinerja bankjatim berada 
diatas pertumbuhan rata rata.

Berdasarkan kinerja Desember 
2020, aset bankjatim tercatat Rp 
83,62 triliun atau tumbuh 9,00%, 
laba bersih tercatat Rp 1,49 triliun 
atau tumbuh 8,17% (YoY). Selama 
Tahun Buku 2020, Dana Pihak Keti
ga (DPK) bankjatim mencatatkan 
pertumbuhan 13,08% (YoY) yaitu 
sebesar Rp 68,47 triliun.

Dari sisi pembiayaan, kali ini 
bankjatim mampu mencatatkan 
pertumbuhan kredit yang positif 
meskipun di tengahtengah pan
demi yaitu tumbuh 8,16% (YoY) 

atau sebesar Rp 41,48 triliun. Kre
dit di sektor konsumsi menjadi 
penyumbang tertinggi yaitu sebe
sar Rp 24,35 triliun atau tumbuh 
5,42% (YoY). Diikuti oleh kredit 
komersial sebesar Rp 10,33 Triliun 
atau tumbuh 11,95 dan kredit di 
sektor UMKM sebesar Rp 6,80 Tri
liun.

Selama pandemi, bankjatim 
juga berpartisipasi dalam men
dukung program restrukturisasi 
kredit yang dicanangkan oleh 
Pemerintah. Sampai dengan Maret 
2021, bankjatim telah melakukan 
restrukturisasi kredit kepada 3.297 
Debitur dengan total outstanding 
Rp 1,82 Triliun atau sekitar 4,37% 
dari total penyaluran kredit bank-
jatim.

12 Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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PASALNYA Kepulauan Riau ini men
jadi perlintasan perdagangan yang 
strategis, yang didukung dengan 10 
pelabuhan bongkar muat yang sa
ngat potensial. Sehingga diharapkan 
produk Jawa Timur yang dikirim ke 
Batam bisa diekspor ke negara lain, 
terutama Singapura dan Malaysia, 
dengan distribusi yang lancar.

“Oleh karena itu intermedia
si dari Kepri untuk bisa menjadi 
bagian dari koneksi perdagangan 
antara Jatim Kepri dan terutama 
dengan Singapura dan Malaysia, 
harus dijadikan satu kesatuan pro
ses membangun jejaring termasuk 
dalam kaitannya investasi,” tandas 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah In

dar Parawansa.
Lebih lanjut gubernur perem

puan pertama di Jawa Timur ini 
menegaskan bahwa jalinan perda
gangan antara Jatim dengan Kepri 
sudah terjalin cukup masif. Bahkan 
nilainya selalu meningkat dari tahun 
ke tahun.

“Berdasarkan data BPS tahun 
2020, nilai bongkar muat JatimKe
pri nilainya mencapai Rp 216,24 
miliar. Terdiri dari bongkar (Kepri ke 
Jatim) sebesar Rp 21,47 miliar, dan 
muat (Jatim ke Kepri) sebesar Rp 
194,77 miliar. Banyak sekali produk 
Jatim yang kita perdagangkan ke 
Kepri,” tandas Gubernur yang juga 
Mantan Menteri Sosial ini.

Sebanyak 142 pelaku usaha asal Jawa Timur 
mengikuti Misi Dagang dan Investasi di Provinsi 
Kepulauan Riau (Kepri). Potensi kerjasama dan 
transaksi perdagangan di Kepri begitu besar.

Incar Pasar Luar Negeri, Jatim 
Gelar Misi Dagang di Kepri

Komoditas perdagangan dari 
Jatim yang banyak dipasarkan ke 
Kepri adalah beras, jagung, kopi, 
cengkeh, bawang merah, jahe gajah, 
dan juga sejumlah barangbarang 
mesin proyek. Sedangkan komo
ditas perdagangan dari Kepri yang 
dipasarkan ke Jatim di antaranya 
adalah konveksi, crude palm oil, dan 
barangbarang elektronik.

“Perdagangan antar daerah 
sangat potensi. Penduduk Indone
sia jumlahnya hampir 270 juta. Ini 
pangsa pasar yang begitu besar, 
yang ingin coba kita sisir. Maka 
menemu kenali apa andalan dan ke
butuhan, dan potensi apa yang bisa 
kita suplai dari Jatim, itu menjadi 
penting,” kata Khofifah.

Misi Dagang di Kepri hari ini 
menunjukkan transaksi yang posi
tif. Hingga saat penutupan masa 
dagang, transaksi yang dihasilkan 
mencapai Rp 306. 528.500.000.

Dalam kegiatan Misi Dagang dan 
Investasi Provinsi Jawa Timur dan 
Kepulauan Riau ini juga dihadiri oleh 
Gubernur Kepulauan Riau Ansar 
Ahmad. Dalam kesempatan ini juga 
ditandatangani Nota kesepahaman 
atau MoU antara Gubernur Jatim 
dan Gubernur Kepri terkait perda
gangan dan investasi.

Juga dilaksanakan penandatang
an PKS Dinas Koperasi dan UKM Ja
tim dengan Dinas Koperasi dan UKM 
Kepulauan Riau. Serta penandata
ngan kerjasama antara DPMPTSP 
Jatim dan DPMPTSP Kepri.
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Dirut bankjatim Busrul Iman menyerahkan Kredit Dana PEN (Pemulihan Ekonomi 
Nasional kepada nasabah bankjatim Cabang Batam disaksikan langsung oleh Gubenur 
Jatim, Khofifah Indar Parawangsa dan Kepala OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur
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SEMENTARA itu tantangan pengem-
bangan eko nomi dan keuangan syariah 
kata Wimboh adalah masih rendahnya 
market share di mana proporsi total 
aset keuangan syariah hanya 9,9 persen. 
“Selain itu, literasi keuangan syariah 
masih rendah, dimana indeks literasi 
dan inklusi syariah 8,93 persen dan 
9,1 per sen. Sedangkan indeks literasi 
dan inklusi nasional 38,03 persen dan 
76,19 persen,” ujarnya dalam Sarasehan 
Industri Jasa Keuangan Jawa Timur, di 
Surabaya, Jumat, (26/3/2021).

Wimboh menambahkan, diferensi-
asi model bisnis/produk syariah masih 
terbatas saham, sukuk koperasi, reksa 
dana syariah, surat berharga negara, 
asuransi syariah dan pembiayaan sya-
riah juga menjadi tantangan pengem-
bangan ekonomi dan keuangan syariah. 
“Di sisi lain, adopsi teknologi belum 
me madai dan pemenuhan SDM belum 
optimal.” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wimboh 
melanjutkan pihaknya akan membina 
para UMKM dalam hal produksi dan 
pengemasan barang. OJK juga tengah 
membuat marketplace yang diberi na-
ma UMKM-MU. “Jadi produk UMKM bisa 
dijual melalui marketplace UMKM-MU 
dengan gratis,” tambahnya.

Tak hanya kuliner dan fashion saja, 
bahkan furniture hingga hasil pertanian 
serta perkebunan juga ada di lokapasar 
digital tersebut. “UMKM-MU dikem-
bangkan OJK dalam bentuk website dan 
Mobile Apps dan menyediakan ber-

bagai fitur unggulan untuk membantu 
UMKM memperluas akses pasar secara 
digital.”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 
XI DPR RI M. Sarmuji memaparkan, 
keuangan dan ekonomi syariah Indo-
nesia masih berada di urutan keempat 
di bawah Malaysia, Saudia Arabia dan 
Emirat Arab. “Yang mengejutkan, dalam 
halal food, Singapura menempati posisi 
kedua. Di sisi Islamic Finance juga, Indo-
nesia berada di posisi keenam.”jelasnya.

Melihat hal itu, Sarmuji menegas-
kan, bahwa peran pemerintah belum 
hadir dalam melakukan rekayasa eko-
sistem syariah. “Namun demikian, pe-
luang bisnis halal industri dunia saat ini 
dan kedepan, Indonesia memiliki po-
tensi yang besar. Didukung penduduk 
muslim 87,17 persen, adanya kekayaan 
budaya islami, destinasi wisata islami 
dan lainnya. Termasuk Jawa Timur yang 
secara sosio-geografis dengan potensi 
sumber daya yang dimiliki, berpotensi 
menjadi pusat dan role model industri 
halal,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Ti-
mur Kofifah Indar Parawansa, dalam 
sarasehan dengan tema Menjadikan 
Jawa Timur Sebagai Basis Industri Halal 
di Indonesia Melalui Dukungan Industri 
Jasa Keuangan, menyampaikan, di ta-
hun 2020 lalu pertumbuhan investasi 
di Jawa Timur mencapai 33,8 persen 
dengan realisasi investasi Rp 78,3 triliun. 
“Ini menjadi penting dalam melaku-
kan identifikasi potensi-potensi yang 

memungkinkan bisa dikembangkan di 
Jawa Timur.”jelasnya.

Ia melanjutkan, program One Pe-
santren One Produk (OPOP) dengan 
ekosistem yang sudah dimiliki oleh 
Jawa Timur akan menjadi lokomotif 
ekonomi berbasis pesantren yang akan 
memberikan penguatan pesantren, san-
tri dan alumninya.

Dalam kesempatan tersebut Guber-
nur Khofifah juga memaparkan terkait 
urgensi jaminan produk halal yang 
diakui World Trade Organization. “Halal 
sudah menjadi gaya hidup masyarakat 
global. Ini tentunya mendorong tum-
buhnya ekonomi syariah. Yang Kita 
lakukan di Jawa Timur, Disperindag pu-
nya pondok kurasi, BI punya rumah kur-
asi, Kami biasa turun bareng bagaimana 
agar bisa memberikan pendampingan 
dan menyiapkan halal centre,” ujarnya.

Dari data, IKM Mamin di Jatim 
sebanyak 465.391, yang sudah ber-
sertifikasi halal 2.223 dan yang belum 
sebanyak 463.168.

Khofifah menambahkan, potensi 
ekonomi berbasis pesantren dapat dili-
hat dari jumlah ponpes yang berjumlah 
6.864 atau 24,76 persen dengan 654.404 
santri dan 1.595 koperasi pondok pe-
santren. “Kami menyampaikan terima 
kasih, ini sinergi yang luar biasa bagi 
Jawa Timur. OJK Pusat dan Jawa Timur, 
DPR RI, Bank Indonesia. Serta semua-
nya yang tentu akan berseiring pada 
ikhtiar-ikhtiar yang bisa meningkatkan 
skala ekonomi Kita,” pungkasnya.

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Potensi ekonomi dan keuangan 
syariah di tanah air sangat besar. 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh 
Santoso mengungkapkan, total aset 
keuangan suariah Indonesia (tidak 
termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 
1.753,13 Triliun atau USD 124,48 miliar.

Ekonomi dan 
Keuangan Syariah 
Berpotensi Besar

pundi syariah
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 KEPEMILIKAN SAHAM PER MEI 2021

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 53,18%
2 AMERIKA 19,74%
3 FINLANDIA 6,5%
4 NORWEGIA 6,7%
5 IRLANDIA 5,23%
6 INGGRIS 0,62%
7 SWITZERLAND 1,19%
8 AUSTRALIA 1,17%

NO NEGARA %
9 KANADA 1,41%

10 LUKSEMBURG 2,7%
11 SAUDI ARABIA 0,60%
12 JERMAN 0,99%
13 CAYMAN ISLAND 0,001%
14 BELANDA 0,65%
15 BERMUDA 0,103%
16 SINGAPURA 0,00%
17 KOREA SELATAN 0,003%
18 TAIWAN 0,084%

NO NEGARA %
19 MALAYSIA 0,063%
20 HONGKONG 0,041%
21 CINA 0,01%
22 SWEDIA 0,012%
23 THAILAND 0,26%
24 FILIPINA 0,002%
25 FRANCE 0,00%
26 JEPANG 0,00%
27 INDIA              0,001%

TOTAL 100,00

 DANA PIHAK KETIGA (dalam miliar)
INFORMASI MAY 2020 MAY 2021 YoY

GIRO PEMDA 13.325 12.151 -8,81%
GIRO UMUM 7.247 7.208 -0,54%
SIMPEDA 14.514 14.575 0,42%
SIKLUS 3.056 3.581 17,17%
TAB HAJI 278 297 2,99%
TABUNGANKU/Simpel 2.507 2.882 14,95%
BAROKAH 218 259 18,80%
DEPOSITO 20.218 35.606 76,10%

 KREDIT YANG DIBERIKAN (dalam miliar)
INFORMASI MAY 2020 MAY 2021 YOY

KREDIT KONSUMSI

 MULTIGUNA 21.301 22.339 4,87%
 LAINNYA 2.136 2.357 10,37%

KREDIT KOMERSIAL
 STANDBY LOAN 504 426 -15,51%
 KEPPRES 399 413 3,56%
 PRK 3.058 3.034 -0,78%
 SINDIKASI 3.195 4.377 36,97%
 UMUM 2.063 2.224 13,61%

KREDIT UMKM
 K P R 2.362 2.526 6,95%
 PUNDI KENCANA 1.946 1.819 -6,53%
 BANKIT KKPA 590 638 8,06%
 Jatim Mikro 931 1.521 63,39%
 LAINNYA 6.301 7.158 13,61%

 RASIO KEUANGAN
RASIO MAY 2020 MAY 2021

ROA 2,60% 2,18%

ROE 18,25% 17,19%

NIM 5,88% 5,11%

LDR 63,49% 55,29%

BOPO 70,71% 72,86%

CAR 21,61% 21,28%

NPL 4,13% 4,39%

 LABA RUGI (dalam juta rupiah)
INFORMASI MAY 2020 MAY 2021 YoY

Pendapatan Bunga 2.420.000 2.662.000 10,03%

Beban Bunga (740.000) (825.000) 11,53%

Pendapatan Bunga Bersih 1.680.000 1.837.000 9,38%

Beban CKPN (330.000) (194.000) -41,27%

LABA BERSIH 608.000 625.000 2,68%

 NERACA (dalam juta rupiah )
INFORMASI MAY 2020 MAY 2021 YoY

Total Aset 72.365.000 89.592.000 23,81%

Kredit Yang Diberikan 38.987.000 42.328.000 8,65%

Dana Pihak Ketiga 61.364.000 76.558.000 24,76%

 -  Giro 20.572.000 19.359.000 -5,90%

 - Tabungan 20.573.000 21.594.000 4,96%

 -  Deposito 20.219.000 35.606.000 76,10%

KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM 
PUBLIK BERDASARKAN NEGARA 

PER MEI 2021

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
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Berprinsip 
Less is More

Minimalis sudah menjadi tren gaya hidup anak 
muda dalam beberapa tahun ke belakang. Karena 
memang, gaya hidup ini banyak sekali manfaatnya.

Bukan Pelit, Minimalis
Bikin Hidup Jadi Lebih Praktis

16 Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim



17Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR pundi - tipsMAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

GAYA hidup minimalis merupakan suatu gaya hidup yang 
bertentangan dengan materialistis atau kehidupan yang 
berlebihan. Minimalisme ini bukan berarti kita pelit akan 
sesuatu lho, melainkan cara agar kita dapat melakukan 
kepraktisan dalam hidup dan juga menerapkan prinsip 
less is more. Hal ini nantinya akan berdampak positif pada 
kehidupan kita yang selalu merasa cukup.

Dengan begitu, secara tidak langsung tentu akan 
menghemat pengeluaran yang tidak perlu dan dapat 
menyisihkannya pada investasi jangka panjang. Oleh 
karena itu, sebagian orang saat ini banyak yang menerap
kan gaya hidup minimalis demi mewujudkan kehidupan 
yang berimbang.

Nah, karena pentingya minimalisme ini, berikut ada 
beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menerapkan 
gaya hidup minimalis.

1.  Bereskan barang-barang yang tidak terpakai
 Sesuai namanya, minimalis merupakan gaya hidup 

sederhana yang selalu merasa cukup akan sesuatu. 
Karenanya, kita dapat menerapkan gaya hidup mini
malis ini dengan cara membereskan barangbarang 
yang sudah tidak terpakai.

 Lalu, bagaimana cara membereskannya? Kita dapat 
melakukan hal ini dengan memberikannya kepada 
orang lain, atau kamu juga bisa mendonasikannya 
kepada yayasan yang membutuhkan. Barangbarang 
yang sudah tidak terpakai tentu nilainya sudah tidak 
ada lagi sebagai bagian dari kebutuhan kita. Karena 
itu, tidak perlu menyimpannya lagi.

2. Membeli barang karena you need it 
bukan you want it
 Apabila Anda saat ini masih sering 
membeli barang karena hanya meng
inginkannya, maka Anda harus meng
hentikan langkah tersebut. Selalu ingat 
untuk membeli sesuatu dengan dasar 
you need it bukan you want it!
 Dengan cara ini, tentunya kita dapat 
menghemat pengeluaran yang dirasa 
tidak perlu dan dapat menyisihkan uang 
tersebut guna keperluan lain yang akan 

dibutuhkan nantinya.

3. Singkirkan benda-benda yang serupa
 Seringkali kita memiliki barangbarang yang ternya

ta sudah kita miliki sebelumnya. Misalnya botol air 
minum yang terlalu banyak atau bahkan jam tangan 
yang jumlahnya lebih dari satu. Situasi ini tentu ber
tentangan dengan prinsip minimalisme. Jika ingin mu
lai menerapkan gaya hidup minimalis, maka kita perlu 
menyingkirkannya dan sisakan barang yang memang 
dirasa perlu saja.

4. Prinsip ganti bukan tambah
 Nah, jika Anda ingin membeli suatu barang tertentu, 

maka perlu menimbang ulang nih. Anda harus me
ngubah mindset dari menambah barang menjadi 
mengganti barang yang lama dengan yang baru. Ada
pun barangbarang yang sudah tidak terpakai dapat 
diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya.

5. Menghemat pengeluaran, sisihkan pendapatan
 Ketika sedang memulai untuk menerapkan gaya hidup 

minimalis, maka seharusnya pengeluaranmu juga akan 
lebih sedikit. Pastinya kita dapat menyisihkan uang 
tersebut sebagai tabungan atau investasi, nih! Dengan 
begitu, tentunya financial management kita akan jauh 
lebih baik dan tertara.

6.  Ciptakan ruangan dan gaya hidup minimalis
 Kalau Anda sudah menerapkan gaya hidup minimalis 

seperti yang sudah disebutkan di atas, maka cara ter
akhir untuk melakukannya ialah dengan menciptakan 
ruangan dan meneruskan gaya hidup minimalis terse
but. Aturlah ruangan dengan prinsip ‘anti berantakan’. 
Artinya, ciptakanlah ruangan yang bersih, rapi, dan 
hanya menyisakan barangbarang yang diperlukan. 

Menerapkan gaya hidup minimalis memang suatu hal 
yang perlu kita terapkan agar kehidupan bisa terasa lebih 
teratur dan tertata dengan baik. Dengan gaya hidup ini 
juga tentu akan membuat diri kita selalu merasa cukup 
dan akan terbiasa untuk menolak gaya hidup yang ber
lebihan.
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Sejak ditemukannya virus 
Corona atau Covid-19 pada 
Maret tahun lalu menyebabkan 
perekonomian Indonesia 
terkontraksi. Sejumlah stimulus 
diberikan agar ekonomi tidak 
semakin lesu dan kehidupan 
masyarakat semakin berat. 

VAKSINASI TINGKATKAN OPTIMISME
PEMULIHAN EKONOMI
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I
NDONESIA sendiri saat ini 
tengah menggenjot vaksi
nasi di berbagai daerah dan 
kelompok sasaran. Jumlah 
stok vaksin terus ditingkat

kan. Usahausaha pemerintah dalam 
mendatangkan vaksin baik melalui 
kerja sama bilateral maupun mul
tilateral sejauh ini terbilang cukup 
berhasil sehingga program vaksinasi 
bisa semakin massif dijalankan.

Percepatan vaksinasi diharapkan 
akan menciptakan kekebalan komu
nal yang mendukung mobilitas ma
syarakat dengan protokol kesehatan 
yang ketat sehingga perekonomian 
bisa kembali bergerak.

Direktur Departemen Kebijakan 
Ekonomi dan Moneter Bank Indone
sia Riza Tyas Utami mengatakan 
vak sinasi Covid19 menjadi salah 
satu kunci agar Indonesia bisa mem
percepat pemulihan ekonomi, dan 
mengejar ketertinggalan dari negara 
lain. “Kalau kita lihat negaranega
ra yang mengalami pertumbuhan, 
pemulihan ekonominya lebih cepat 
didukung oleh akselerasi pelaksa
naan vaksinasi yang terjadi, teruta
ma di negara maju,” kata Riza.

Ia mencontohkan, negara maju 
seperti Amerika Serikat saat Presi
den Joe Biden menjabat langsung 
mengakselerasi program vaksinasi 
guna menggenjot pertumbuhan 
ekonomi. Begitu juga dengan China 
dan India. Dengan akselerasi itu, ka
ta Riza, pemulihan ekonomi di keti
ga negara tersebut bisa mendorong 
ekonomi global yang membaik.

Kendati begitu dia masih meli
hat pertumbuhan ekonomi belum 
berjalan seimbang dengan negara 
berkembang atau emerging market, 
termasuk Indonesia. “Salah satu 
faktor utama yang menyebabkan 
pertumbuhan antara negara maju 
dan beberapa negara emerging mar-
ket dengan negara emerging market 
yang lain, salah satu kuncinya ada
lah pelaksanaan vaksinasi,” kata dia.

Guru Besar Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indone
sia sekaligus Chairman Indonesia 
Health Economic Association, Prof. 
dr. Hasbullah Thabrany berharap 
semua pemangku kepentingan, 

pemimpin nasional maupun daerah, 
samasama memperjuangkan vak
sinasi sebagai salah satu cara paling 
efektif, efisien, dan paling cepat un
tuk memulihkan kesehatan diri dan 
sekaligus menggerakkan ekonomi 
di masa depan,” terang Prof. Has
bullah.

Prof. Hasbullah percaya masya
rakat Indonesia perlu diberi pende
katan komunikasi yang lebih baik 
agar memahami bahwa kepenting an 
program vaksinasi ini adalah ke
pen tingan bersama dan berdampak 
luas bagi ekonomi nasional. Ia ju
ga percaya pemerintah mampu 
melaksanakan program vaksinasi 
COVID19 yang terhitung masif 
dengan menyasar 181 juta rakyat 
Indonesia.

Sementara itu, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menilai kinerja sek
tor jasa keuangan hingga data April 
2021 masih solid dengan indikator 
permodalan dan likuiditas yang ter
sedia serta risiko kredit yang terjaga. 
OJK menilai pemulihan ekonomi 
global terus berlanjut seiring pulih
nya aktivitas perekonomian negara 
ekonomi utama dunia.

Pada sektor domestik, indikator 
perekonomian seperti rumah tang
ga dan korporasi mengindikasikan 
perbaikan. Mobilitas penduduk di 
kuartal ke2 meningkat signifikan 
yang diharapkan mempercepat 
pemulihan ekonomi.

Deputi Komisioner Manajemen 
Strategis dan Logistik OJK Anto Pra
bowo mengatakan, pertumbuhan 
kredit hingga April masih terkon
traksi sebesar 2,28 persen (yoy). 
Namun, kredit konsumsi mulai tum
buh positif 0,31 persen (yoy) sejalan 
dengan meningkatnya proporsi 
pengeluaran konsumsi terutama 
didorong oleh KPR sebagai hasil dari 
kebijakan stimulus pemerintah, OJK, 
dan BI dalam penyaluran KPR.

Kredit sektor pariwisata juga 
tercatat tumbuh sebesar 5,99 per
sen ditopang kenaikan kredit pada 
restoran/rumah makan 10,53 per
sen/mtm dan angkatan laut domes
tik 1,24 persen/yoy. Secara year to 
date (ytd) pertumbuhan kredit ma
sih positif, terutama didorong oleh 

penyaluran kredit dari bank BUMN 
dan BPD.

Kredit UMKM juga mulai menun
jukkan perbaikan. Dari tren ini, 
per tumbuhan kredit kuartal I/2021 
lebih baik dari 2020, sehingga masih 
terdapat ruang untuk pertumbuhan.

Ruang pertumbuhan kredit juga 
didukung dengan suku bunga kredit 
yang terus turun. Hingga April suku 
bunga kredit modal kerja turun 
menjadi 9,08 persen, bunga kredit 
konsumsi menjadi 10,87 persen dan 
suku bunga kredit investasi di posisi 
8,68 persen.

“Suku bunga bukan satusatunya 
faktor penentu tumbuhnya kredit 
perbankan karena pertumbuhan 
kredit sangat ditentukan oleh per
mintaan masyarakat. Permintaan 
atas kredit atau pembiayaan akan 
kembali tinggi apabila terjadi pe
ning katan mobilitas masyarakat yang 
mematuhi protokol kesehatan. Hal 
tersebut didukung upaya vaksinasi 
yang semakin meluas untuk mening
katkan imunitas dan kesehatan ma
syarakat yang terjaga baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anto menyampai
kan pemulihan ekonomi global 
masih terus berlanjut seiring mulai 
pulihnya aktivitas perekonomian di 
negaranegara ekonomi utama du
nia seiring dengan laju vaksinasi dan 
penanganan pandemi.

Sementara itu, Dana Pihak Ke
tiga (DPK) kembali mencatatkan 
pertumbuhan double digit sebesar 
10,94 persen yoy. Profil risiko lemba
ga perbankan pada April 2021 masih 
relatif terjaga dengan rasio NPL 
gross tercatat sebesar 3,22 persen 
dengan NPL net sebesar 1,06 persen.

Sementara itu, likuiditas industri 
perbankan berada pada level yang 
memadai. Rasio alat likuid/non-core 
deposit dan alat likuid/DPK per 10 
Mei 2021 terpantau masingma sing 
pada level 149,92 persen dan 32,46 
persen, di atas threshold ma sing
masing sebesar 50 persen dan 10 
persen. Permodalan lembaga per
bankan juga masih pada level yang 
memadai. Capital adequacy ratio 
(CAR) industri perbankan tercatat 
sebesar 24,26 persen, jauh di atas 
threshold.
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Di Tengah Pandemi, Kinerja 
bankjatim Tumbuh di Atas 
Rata-rata Industri Perbankan
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Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi 
semua sektor. Pandemi Covid-19 yang melanda 
selama satu tahun terakhir membuat performa 
dunia usaha mengalami penurunan dan tentunya 
berdampak pula terhadap kinerja industri perbankan.

SEMPAT mengalami 
kelumpuhan, sektor 
industri dan keuangan 
perlahan bangkit sei
ring dengan penangan

an pandemi yang dilakukan pe
merintah. Termasuk gencarnya 
program vaksinasi yang dilakukan 
untuk seluruh lapisan masyarakat. 
Mulai lansia, pekerja pelayan pu

blik, karyawan BUMN maupun 
swasta, insan Industri Jasa Keuang
an (IJK) dan lainlain.

Meskipun bukan masamasa 
yang mudah, namun bankjatim 
masih mampu menunjukkan per
tumbuhan kinerja yang positif 
dibandingkan tahun sebelumnya 
(Year on Year/YoY). Total asset 
bankjatim tercatat Rp 89,65 Tri

liun atau tumbuh 28,58 % (YoY), 
sedangkan laba bersih tercatat 
Rp 448 Miliar atau tumbuh 2,20% 
(YoY).

Selama triwulan I2021, bank-
jatim mampu menya lurkan kredit 
sebesar Rp 41,73 Triliun atau tum
buh 8,63% (YoY), sedangkan dana 
pihak ketiga mencapai Rp 76,09 Tri
liun atau tumbuh secara signifikan 
31,72%.

“Dari kinerja tersebut, bankja-
tim optimis dapat mencapai target 
kinerja keuangan yang baik di 
ta hun 2021,” ujar Direktur Utama 
bankjatim, Busrul Iman.

Beberapa langkah telah di
siapkan dalam mendukung pen
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capaian target tersebut. Salah 
satunya adalah penyaluran Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) yang akan di
mulai lagi pada tahun ini dengan 
plafond Rp 1 Triliun. Selanjutnya, 
bankjatim juga akan berusaha 
meningkatkan market 
share untuk kredit multi
guna yang saat ini masih 
sebesar 60%.

Busrul memaparkan, 
selama pandemi, bank-
jatim juga berpartisipasi 
dalam mendukung pro
gram restrukturisasi kredit 
yang dicanangkan oleh 
pemerin tah. Sampai dengan Maret 
2021, bankjatim telah melakukan 
restrukturisasi kredit kepada 3.297 
debitur dengan total outstanding 
Rp 1,82 Triliun atau sekitar 4,37% 
dari total penyaluran kredit bank-
jatim.

Optimisme kinerja bankjatim 

yang akan semakin membaik pada 
tahun ini juga ditunjukkan dengan 
ki nerja keuangan bankjatim Ta
hun Buku 2020 yang juga mening
kat dibandingkan dengan periode 
yang sama pada tahun sebelum

nya (Year on Year/YoY).
“Jika dibandingkan dengan 

kinerja industri perbankan secara 
nasional dan regional Jawa Timur, 
pertumbuhan kinerja bankjatim 
berada di atas pertumbuhan rata 
rata,” ujar Busrul.

Berdasarkan kinerja Desember 

2020, aset bankjatim tercatat Rp 
83,62 triliun atau tumbuh 9,00% 
dan laba bersih sebesar Rp 1,49 
triliun atau tumbuh 8,17% (YoY). 
Selama Tahun Buku 2020, Dana 
Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,08% 

(YoY) yaitu sebesar Rp 
68,47 triliun.

Dari sisi pembiayaan, 
kali ini bankjatim mampu 
mencatatkan pertumbuh
an kredit yang positif 
meskipun di tengahte
ngah pandemi yaitu tum
buh 8,16% (YoY) atau 
sebesar Rp 41,48 triliun.

Kredit di sektor konsumsi 
menjadi penyumbang tertinggi 
yaitu sebesar Rp 24,35 triliun atau 
tumbuh 5,42% (YoY). Diikuti oleh 
kredit komersial sebesar Rp 10,33 
Triliun atau tumbuh 11,95 dan 
kredit di sektor UMKM sebesar Rp 
6,80 Triliun.

Sampai dengan Maret 2021, 
bankjatim telah melakukan 

restrukturisasi kredit kepada 3.297 
debitur dengan total outstanding Rp 
1,82 Triliun atau sekitar 4,37% dari 
total penyaluran kredit bankjatim

21Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

bankjatim 
TRIWULAN I-2021

PENYA LURAN  KREDIT
Rp41,73Triliun atau tumbuh 8,63% (YoY)

DANA  PIHAK KETIGA
Rp76,09Triliun atau tumbuh 31,72%
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Di masa seperti sekarang ini, kepraktisan 
sudah menjadi tuntutan. Termasuk di 
duna perbankan. Tidak heran jika akhirnya 
digitalisasi perbankan menjadi trend saat ini. 

 E-KMG (ELEKTRONIK KREDIT MULTIGUNA)

Ajukan Kredit Multi Guna
Kini Makin Praktis

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

B
ANKJATIM sebagai banknya mas-
yarakat Jawa Timur pun tidak ket-
inggalan. Selain bankjatim mobile, 
bankjatim juga mengembangkan 
e-KMG. Ini merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk pengajuan kredit 
multiguna.

e-KMG hanya digunakan oleh na-
sabah ASN yang telah terdaftar pada 

sistem pembayaran gaji ASN bankjatim. Seperti diketahui, 
Kredit Multiguna adalah kredit yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumtif. Dalam Kredit Multiguna, 
plafon diberikan sesuai dengan gaji. Suku bunga yang 
yang berlaku juga ringan, kompetitif dan menarik.

e-KMG bisa diunduh di Google Play Store. Melalui 
aplikasi ini, nasabah ASN yang akan mengajukan 
kredit bisa melakukan simulasi pinjaman, mengum-
pulkan berkas dan syarat yang dibutuhkan hingga 
mengecek status pinjaman dari mana saja dan kapan 
saja. Tidak harus membawa berkas ke kantor cabang 
bankjatim.

Setelah semua data dan dokumen persyaratan 
sudah dilengkapi, nasabah bisa melihat pro
gress status pengajuan pinjaman yang nanti 
akan dikirimkan melalui SMS dan bisa dilihat 
kembali ke aplikasi e-KMG. Begitu mudah dan 
praktis.
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CARA MENDAFTAR
1.  Masukkan no rekening yang digunakan untuk 

pembayaran gaji

2.  Klik tombok daftar, jika sukses muncul 
“Pendaftaran Berhasil” dan jika gagal muncul “No 
Rekening tidak ditemukan”

3.  Jika pendaftaran sukses, nasabah akan menerima 
SMS untuk mendapatkan kode aktivasi

4.  Apabila belum menerima SMS, segera hubungi 
kantor cabang Bank Jatim tempat layanan 
pembayaran gaji anda.

5.  Lakukan login pertama kali dengan memasukkan 
no.rekening kemudian klik login/masuk.

6.  Masukkan kode aktivasi yang telah diterima 
melalui SMS klik proses

7.  Masuk ke halaman Portofolio Pinjaman, jika 
memiliki pinjaman maka akan menampilkan 
informasi pinjaman yang telah diambil jika belum 
maka kosong.

PENGAJUAN PINJAMANAN
a. Untuk mengajukan pinjaman, Klik tombol:
 Kredit Multiguna: Untuk pengajuan kredit 

multiguna
 Kredit Pra-Pensiun: Untuk pengajuan kredit pra-

pensiun (khusus ASN yang memasuki usia Pra-
Pensiun)

b.  Kemudian muncul syarat dan ketentuan, untuk setuju 
centang pada kotak checkbox kemudian klik proses

c.  Lakukan simulasi pengajuan pinjaman, kemudian klik 
proses

d.  Mengisi pertanyaan yang tersedia

e.  Upload foto diri, KTP, Kartu Pegawai, dan SK Pegawai

f.  Kemudian, Klik Proses

g.  Kemudian anda akan menerima SMS informasi 
mengenai pengajuan pinjaman yang telah anda ajukan

h.  Untuk melihat progress pengajuan pinjaman dapat 
dilihat di Menu Progress Pengajuan
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PADA triwulan pertama 2021, 
Cabang Probolinggo berhasil 
meraih predikat cabang kelas 2 
terbaik dengan status mid expecta-
tions atau memuaskan. Pembenah
an dilakukan baik secara internal 
maupun pemetaan 
sektorsektor yang 
berpotensi untuk bisa 
mendorong pening
katan kinerja cabang 
secara keseluruhan.

”Secara internal kita 
solidkan tim. Kemu
dian bersamasama 
kita bedah potensi 
baik dari core business 
kita yaitu Pemda atau 
ASN maupun di luar 

itu. Alhamdulillah dari penilaian, 
kami mendapatkan status mid ex-
pectations untuk ketiga indikator. 
Jadi semuanya memuaskan,” ujar 
Pemim pin Cabang Probolinggo, 
Ridholi. Dengan dukungan Peme

Perkuat Transaksi 
Digital dan Gaet 
Sektor Swasta
Kinerja bankjatim Cabang Probolinggo semakin 
moncer. Sejumlah strategi dijalankan pencapaian 
yang diperoleh saat ini bisa tetap dipertahankan. 

rintah Kota Probolinggo, bank-
jatim Cabang Probolinggo terus 
mendorong implementasi gerakan 
nasional non tunai serta digitalisasi 
perbankan.

Saat ini, dikatakan  Ridholi 
semua transaksi terkait APBD su
dah tidak ada lagi yang dilakukan 
secara tunai. ”Kami didukung oleh 
pak wali (Walikota Probolinggo) 
untuk lebih intensif lagi. OPD ma
na yang transaksinya belum non 
tunai, kendalanya apa, kita gali 
permasalahannya sehingga semua 
transaksi bisa dilakukan secara di
gital,” jelasnya. Cabang Probolinggo 
saat ini juga tengah menyiapkan 
pembayaran pajak daerah seperti 
PBB atau uji KIR secara online 
baik melalui toko modern maupun 

e-commerce.
Sementara untuk 

swasta, sektor unggul
an di Probolinggo ada 
pada transportasi, 
perdagangan dan in
dustri. ”Selain ekspansi 
ke nasabah baru, kami 
juga terus menggali 
kebutuh an nasabah 
eksisting yang selama 
ini belum kita garap. 
Misal nya ada nasabah 
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 Teller bankjatim sedang melayani nasabah dengan ramah
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yang ingin L/Cnya melalui bank-
jatim. Kami menyadari bahwa 
kebutuhan nasabah terus berkem
bang sehingga layanan juga harus 
berkembang,” ujarnya.

Meskipun kinerja saat ini cukup 
bagus, namun Ridholi tidak berpuas 
diri. Terlebih di kondisi pandemi 
seperti saat ini yang juga membawa 
dampak pada nasabah khususnya 
terkait pembiayaan. Karena itu 
ia menekankan kepada seluruh 
karyawan agar lebih selektif memi
lih dan memilah nasabah, skema 
yang aman untuk digunakan serta 
sektorsektor usaha apa saja yang 
benarbenar layak mendapat pem
biayaan serta mitigasi risikonya.

Di Probolinggo sendiri, kredit 
multiguna, KPR, KKKB serta FLPP 
masih mendominasi penyaluran 
pembiayaan hingga saat ini. Di
lihat dari komposisinya, kredit 
konsumsi masih mendominasi 
sekitar 75 persen dibandingkan 
kredit produktif. ”Harapannya bisa 
60:40. Karena itu kami berupaya 
terus pendekatan melalui kelom
pokkelompok usaha. Kalau dulu 
bisa dilakukan melalui gathering, 
sekarang kami gencar pendekatan 
melalui telepon maupun aplikasi 
pesan singkat,” ujarnya lagi. 

BANGUN OPTIMISME
Selain meningkatkan penyalur

an kredit, di sisi lain NPL atau 
kredit bermasalah juga menjadi 
tantangan tersendiri di masa pan
demi seperti sekarang. Saat ini, 
NPL di Cabang Probolinggo berki
sar di angka 1,9 persen. Meskipun 
tidak besar, namun target untuk 
bisa menekan NPL hingga ke angka 
di bawah 1 persen terus diupaya
kan.

Pendekatan untuk penagihan 
secara rutin tidak lupa dilakukan. 
”Selain itu kami mapping lagi, apa
kah memang butuh direstrukturisa
si atau tidak. Semua kami pertim
bangkan,” ujar Ridholi.

Selain target kinerja, kondisi 
yang penuh ketidakpastian seperti 
sekarang ini mau tidak mau juga 
akan berpengaruh kepada mental 
seseorang. Karena meskipun ada 
target yang harus dipenuhi namun 
kesehatan juga harus tetap menjadi 
perhatian. ”Saya selalu tekankan 
ke temanteman untuk menjaga 
protokol kesehatan, tetap optimis 
walaupun kondisi sedang sulit. Ti
dak perlu terlalu khawatir karena 
potensi akan selalu ada kalau kita 
jeli,” papar Ridholi.

Untuk mencapai kinerja terbaik, 
koordinasi internal menjadi bagian 
penting agar satu sama lain bisa 
bekerja dengan solid dan saling 
mendukung. “Morning briefing 
sekaligus menjadi kesempatan 
untuk team building dan me
nyampaikan solusi jika ada perma
salahan maupun memotivasi satu 

sama lain,” sambungnya. Dengan 
kekompakan yang terus dibangun, 
diharapkan kinerja terbaik bisa se
lalu dicapai.

Selain berkomunikasi secara 
langsung, jalur WhatsApp Group 
juga aktif dijalankan agar perma
salahan maupun arahan bisa di
sampaikan dengan lebih cepat dan 
efektif. Grupgrup kecil per divisi 
serta keseluruhan cabang dibentuk 
agar alur informasi bisa lancar.
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Probolinggo bankjatim, 
Ridholi saat briefing 
kepada staf dan karyawan

 Ridholi 
PEMIM PIN BANKJATIM CABANG PROBOLINGGO
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DI pabrik PT Prima Putra Gar
men yang luas dan lapang, para 
pekerja siang itu tampak cukup 
sibuk. Masingmasing menghadap 
meja kerja dan menyelesaikan tu
gasnya. Ada yang menjahit bagian 
kerah baju, lengan, menyambung 
jahitan, membuat lubang kancing, 
menyetrika hingga mengepaknya 
dalam kemasan. Semua bekerja 
penuh konsentrasi.

Di tengah kesibukan tersebut, 
Sumartini berkeliling sambil sese
kali berhenti untuk memperhatikan 
pekerjaan karyawannya. ”Di sini 
kerjanya satu bagian satu bagian. 
Ada aturanaturan sendiri. Per 
bagian ada caranya sendiri,” ujar 
Sumartini ketika ditemui di pabrik
nya yang berlokasi di Probolinggo.

Sebelum seperti sekarang, Su
martini menuturkan usaha garmen
nya bermula dari usaha rumahan. 
”Saya ibu rumah tangga. Jahit men
jahit, ya hanya ngerti dikitdikit. 
Ta pi begitu anak mulai kuliah, tidak 
ada kesibukan, maka saya dan sua

mi punya banyak waktu di usaha 
ini,” kata ibu dua orang anak ini.

Ia menuturkan, usahanya dimu
lai sekitar 10 tahun lalu dengan 
dengan lima orang karyawan dan 
hanya menggunakan mesin jahit 
’pancal’ alias manual. Ketika itu 
ia memroduksi mukena dan baju 
muslim anakanak yang dirasa mi
nim risiko. Begitu produknya diter
ima pasar, sedikit demi sedikit ia 
menambah jumlah karyawan serta 
mengganti mesin jahit yang digu
nakan menjadi mesin jahit mesin 
yang bisa lebih cepat sehingga kapa
sitas produksi bisa ditingkatkan.

Usaha rumahan ini kemudi
an berkembang ketika salah satu 
brand fashion perempuan tanah air 
mempercayainya untuk mempro
duksi beberapa lini produk mereka. 
Saat ini perusahaan yang dijalan
kannya memproduksi busana untuk 
dua merk fashion lokal. ”Semua 
mo del, ukuran dan bahan dari buy-
er. Kebanyakan yang kami kerjakan 
bahan flannel, oxford, batik dan ka

tun. Ada yang lengan pendek, ada 
yang lengan panjang,” ucap Sumar
tini. Salah satu buyer bahkan sudah 
bekerjasama dengannya selama 
tujuh tahun lebih.

Namun sama seperti industri 
lainnya, usaha garmen yang dige
lutinya juga tidak lepas dari imbas 
pandemi yang melanda dunia sejak 
Maret 2020 lalu. ”Di awal pandemi, 
kami stop produksi karena buyer 
maunya begitu. Akhirnya mulai 
sekitar Maret atau April itu sampai 
Desember tahun lalu, kami banting 
stir produksi APD dan masker. 
Lumayan bisa menopang jalannya 
perusahaan meskipun tabungan dan 
deposito saya di bankjatim terpak
sa saya ambil juga,” ungkapnya.

Langkah itu ia ambil demi 
mempertahankan 120 karyawan 
yang sudah bertahuntahun bekerja 
dengannya. Hingga saat ini, tidak 
ada satu karyawan pun yang diru
mahkan di tengah pandemi. Meski
pun saat ini produksi baju sudah 
mulai bergerak, namun jam kerja 

Dari usaha rumahan dengan lima mesin jahit, bisnis garmen ini sekarang berkembang 
menjadi pabrik busana untuk dua merk fashion terkenal tanah air. Sejak awal, 
bankjatim turut mendampingi perkembangan usaha ini hingga sebesar sekarang.
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TAK MENYERAH
DIHANTAM CORONA
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untuk gaji karyawan saya,” jelas Su
martini sambil tersenyum.

Hubungan baik dengan bank-
jatim terus terjalin. Termasuk keti
ka ia membutuhkan suntikan dana 
untuk memperbesar usaha. Selain 
syarat mudah dan bunga kompeti
tif, karyawan bankjatim juga aktif 
melakukan jemput bola ke nasabah.

Sejak beberapa tahun yang lalu 
ia memanfaatkan pembiayaan dari 
bankjatim untuk memperbesar 
usahanya. ”Selama ini saya tidak 
pernah mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan kredit dari bankja-
tim. Karena itu saya sudah nyaman 
dan sudah beberapa kali menga
jukan pembiayaan di bankjatim. 
Alhamdulillah, selama ini pemba
yarannya juga lancar,” ujarnya.

Kepada seluruh karyawan, ia 
juga terus menekankan agar bisa 
menyisihkan pendapatan yang di
peroleh untuk ditabung. Menurut
nya penting semua karyawan 
memiliki tabungan untuk berjaga 
ketika sesuatu yang tidak diingin
kan terjadi.

masih diberlakukan sistem ber
gantian agar semua karyawan bisa 
tetap bekerja dan berpenghasilan 
meskipun ada sedikit penurunan. 

Sumartini mengakui, meski su
dah mulai berproduksi namun saat 
ini memang belum bisa kembali ke 
kapasitas produksi maksimalnya 
yang mencapai 25 ribu piece per 
bulan. ”April lalu produksi kami 
sudah di angka 16.782 piece. Pokok
nya saya menjaga minimal produksi 
kami 15.000 piece. Itu sudah saya 
garis merah,” ujarnya tegas.

Dalam kondisi yang masih serba 
tak menentu seperti saat ini Sumar
tini tetap mengobarkan optimisme 
dan tidak mau menyerah dengan 
keadaan. Jatuh bangun dalam usaha 
menurutnya adalah pembelajaran.  

BERKEMBANG BERSAMA 
BANKJATIM

Kehadiran bankjatim sudah 
menjadi bagian dari usaha garmen 
ini sejak awal didirikan. ”Orang
orang bankjatim itu sangat tela
ten mendampingi kami dari awal. 
Bahkan dulu waktu gajian belum 
melalui rekening bankjatim, me
reka ikut bantu ngamplopi uang 
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Menikmati 
Kelezatan Soto 

Probolinggo

Indonesia sudah dikenal dengan 
kekayaan kulinernya. Salah satunya 
adalah soto. Ada beragam jenis 
soto yang berbeda antara satu 
daerah dengan daerah lainnya.

DI Jawa Timur sendiri saja ada beberapa 
jenis soto yang dikenal sesuai dengan 
nama daerahnya. Misalnya Soto Ma
dura, Soto Lamongan, Rujak Soto 

khas Banyuwangi hingga Soto 
Kraksaan dan Soto Prolink yang 
menjadi khas di Probolinggo dan 
sekitarnya.

Di Probolinggo tentunya ada 
banyak warung yang menjual 
soto ayam. Namun ada beberapa 
warung yang sudah berjualan 
selama puluhan tahun dan tidak 
pernah sepi pembeli.

Sebut saja Warung Soto Bu 
Kartika, Soto Bu Mus, Soto Pak 
Ali, Soto Pak Dali, Soto Pak Koya, 
dan Soto Bu Kholis. Kebetulan tim Majalah Expresi 
sempat menyicipi salah satu kuliner legendaris terse
but yaitu di Warung Soto Ayam Pak Ali.

Warung Soto Ayam Pak Ali be
rada di Jl. WR Suprat

man, gang 

Wiliam, Probolinggo. Meskipun di gang kecil, namun 
keberadaan soto ini sudah tersohor. Kuah yang be
ning namun tetap terasa gurih, suwiran daging ayam, 
ditambah telur, jeroan bagi yang berkenan serta 

jeruk nipis dan sambal, sungguh 
menggoda dan membuat ingin segera 
menyantapnya. Selain jeroan, bagi 
penggemar ceker juga bisa meminta 
untuk menambah ceker dalam mang
kok sotonya.

Yang berbeda dari Soto Kraksaan 
ini adalah poya nya. Jika di Soto 
Ayam Lamongan poya terbuat dari 
kerupuk udang yang dihaluskan, di 
Soto Kraksaan, poya terbuat yang 
terbuat dari parutan kelapa yang 
disangrai. Kehadiran poya kelapa 

yang gurih ini berhasil membuat keseluruhan cita ra
sa menjadi lebih nikmat.

Selain poya, yang juga khas dari soto ayam di 
Probolinggo adalah adanya irisan bola singkong. Bo

labola singkong ini terbuat dari singkong 
yang dipotong kemudian dikukus 

hingga matang. Setelah dingin 
baru diuleg dan dikepalke

pal.
Ketika semua 
elemen yang 

ada dalam 
semang
kok soto 
ini diaduk, 

sungguh, tak 
terbantahkan la

gi kenikmatannya. 
Selamat menikmati 

Soto Ayam Proboling
go!
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SELAIN POYA, YANG JUGA 
KHAS DARI SOTO AYAM DI 

PROBOLINGGO ADALAH ADANYA 
IRISAN BOLA SINGKONG. 

BOLA-BOLA SINGKONG INI 
TERBUAT DARI SINGKONG YANG 
DIPOTONG KEMUDIAN DIKUKUS 

HINGGA MATANG. SETELAH 
DINGIN BARU DIULEG DAN 

DIKEPAL-KEPAL.
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PROBOLINGGO merupakan salah satu kota di daerah tapal kuda yang 
cukup sibuk. Selain adanya beberapa industri di wilayah ini, Probolinggo 
juga merupakan salah satu akses menuju ke destinasi wisata Gunung Bromo 
yang sudah sangat dikenal baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Makanan khas Probolinggo punya banyak bentuk dan cita rasa serta 
mudah ditemukan dan terjangkau. Beberapa yang bisa menjadi pilihan yaitu:
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ANGGUR PRABU BESTARI DAN

   MANGGA MANALAGI

 Kota Probolinggo dikenal sebagai 
penghasil mangga dan anggur. Ju-
lukan sebagai kota anggur ini kare-
na Probolinggo adalah salah satu 
sentra anggur unggul dan terbesar 
di Indonesia sejak tahun 1980-an yang 
disebut dengan Anggur Prabu Bestari. Ang-
gur ini tak hanya untuk dikonsumsi langsung, tapi juga 
diolah menjadi minuman jus.

 KERIPIK KENTANG

 Ciri khas keripik kentang yang merupakan oleh-oleh khas 
Probolinggo warnanya putih susu, ukurannya lebar, serta 
memiliki tekstur yang renyah. Keripik ini mirip dengan 
keri pik gadung, tapi terdapat perbedaan di teksturnya. 
Keripik kentang teksturnya lebih lunak juga re-
nyah saat disantap.

 SIRUP POKAK

 Sirup Pokak adalah salah satu 
minuman khas dari Pro bo linggo 
yang sangat terkenal di kalang-
an masyarakat setempat. Bahan 
untuk membuat sirup pokak 
adalah gula merah, cengkeh, jahe, 
kayu manis, pandan, juga jeruk purut. 
Ketika meminum sirup ini, tubuh akan 
terasa hangat. Tak hanya untuk menghangatkan tubuh, 
minuman ini juga mempunyai khasiat lain, yaitu untuk 
meredakan batuk, masuk angin, dan mampu menurunkan 
kadar kolestrol.

 BAWANG MERAH

 Salah satu daerah yang menjadi sentra penghasil bawang 
merah di pulau Jawa adalah Probolinggo. Daerah ini 
memiliki area perkebuan bawang merah yang luas. 
Bawang merah dari Probolinggo dikenal lebih pedas serta 
lebih mengkilap dibanding dari daerah lain. Karenanya 
bawang merah yang berasal dari Probolinggo jadi favorit 
pencinta olahan bawang. Untuk oleh-oleh khas Proboling-
go ini, terdapat tiga jenis bawang merah, yaitu bawang 
merah goreng, bawang merah mentah, dan sambal 
bawang merah.

 RENGGINANG IKAN TENGGIRI

 Biasanya rengginang dibuat dari beras ketan kemudian 
diberi bumbu lalu digoreng sampai garing. Namun di Ko-
ta Probolinggo ada rengginang yang terbuat dari bahan 
ikan tenggiri. Secara penampilan, kerupuk rengginang 

ikan tenggiri khas Probolinggo ini sama saja seperti ke-
banyakan rengginang lainnya. Hanya bahannya dicampur 
potongan ikan tenggiri jadi rasanya lebih gurih dan enak.

 ABON

 Oleh-oleh khas Probolinggo lainnya adalah abon ikan. 
Untuk yang tak suka daging, abon ikan dari Probolinggo 
ini tentunya akan cocok di lidah. Ikan laut yang biasa digu-
nakan adalah ikan tongkol dan tuna. Ada juga abon kluwih 
yang bahannya dari buah kluwih. Buah kluwih mirip seper-
ti buah nangka atau sukun. Daging buahnya biasa dipakai 
untuk sayur, seperti halnya buah nangka muda. Karena 
menggunakan buah sebagai bahan dasarnya, maka abon 
kluwih sangat cocok untuk yang vegetarian.

 OLAHAN MANGGROVE

 Olahan mangrove ini tersedia dalam beragam bentuk, 
seperti sirup, jenang juga cola yang memiliki rasa yang 
nikmat. Olahan ini diproduksi oleh para petani mangrove 
yang berada di Probolinggo. Sirup mangrove memiliki 
kandungan vitamin A, C, juga Yodium yang sangat baik 
sebagai antisoksidan. Rasa sirupnya yang asam-manis 
pastinya sangat menyegarkan saat diminum di siang hari.

 KERIPIK SINGKONG BIMBI

 Sesuai namanya, ini adalah sebuah olahan makanan 
dari singkong atau ketela pohon. Rasanya yang enak 
dan gurih menjadikan keripik singkong ini sangat pas 
untuk dijadikan oleh-oleh. Secara bentuk keripik, keripik 
singkong “Bimbi” ini sangat berbeda dengan keripik 
kebanyak an. Keripik singkong Bimbi memiliki bentuk 
persegi panjang dengan ukuran kecil, sehingga sangat 
enak untuk dijadikan cemilan.

 IKAN ASIN JENGGELEK

 Ini adalah ikan asin khas Pulau Gili Ketapang Probolinggo. 
Pengelolaan ikan asin ini dengan cara dijemur di bawah 
sinar matahari. Murni tanpa campuran bahan pengawet. 
Tentunya akan sangat enak bila dimakan dengan nasi 
hangat serta sambal dan lalapan... dijamin lahap!
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KOTA Probolinggo merupakan salah 
satu kota di wilayah tapal kuda yang 
berlokasi sekitar 100 km di tenggara 
Kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. 
Meskipun hanya terdiri dari lima keca-
matan dalam wilayah seluas 56,67 km2, 
namun Kota Probolinggo tetap memiliki 
potensi wisata yang menarik untuk 
dikunjungi.

Selain yang berkonsep alam,  wisata 
sejarah juga layak menjadi agenda kun-
jungan selama berada di Probolinggo. 

Dalam kondisi sekarang ini, kegiatan 
berwisata pun tentunya harus dilakukan 
dengan tetap mengutamakan protokol 
kesehatan. 

BEE JAY BAKAU RESORT (BJBR)

Salah satu destinasi wisata yang 
bisa membawa kita kembali ke alam 
adalah Bee Jay Bakau Resort (BJBR). Des-
tinasi ini menyuguhkan pemandangan 
hutan bakau namun tetap kekinian de-

ngan adanya spot-spot foto yang cantik 
dan instagramable.

BJBR berdiri di atas lahan seluas 
lima hektar dan berlokasi di Pelabuhan 
PPP Mayangan, Wisata Primadona 
Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, 
Probolinggo. Aksesnya sangat mudah 
dijangkau oleh kendaraan bermotor, 
baik roda dua maupun roda empat. Ja-
rak BJBR Probolinggo dengan Alun-alun 
Kota Probolinggo hanya sekitar 4 kilo-
meter dengan waktu tempuh kurang 

SALAH satu Cagar Budaya yang di-
miliki oleh Kota Probolinggo adalah 
Benteng Mayangan. Benteng pening-
galan masa penjajahan Belanda ini 
berlokasi di Kecamatan Mayangan, 
Probolinggo.

Saat ini, bangunan benteng ini hanya tersisa be-
berapa bagian saja dan sempat terbengkalai. Namun 
reruntuh an benteng saat ini telah dirapikan dan pada 
beberapa bagian terdapat taman. Bangunan yang did-
ominasi dengan warna merah bata ini telah menjadi icon 
destinasi city tour sejak tahun 2011 ketika kapal pesiar 
wisatawan asing mengunjungi Kota Probolinggo.

Kini, di sekitar benteng juga terdapat kedai kecil-kecil-
an dan Kampoeng Inggris. Kedai ini diperuntukkan bagi 
para pengunjung yang ingin rehat sejenak dengan jam 
buka 05.00-16.00 setiap hari.

Seperti layaknya benteng-benteng lainnya di Pulau 
Jawa, Benteng Mayangan juga memiliki beberapa bagian, 
antara lain tembok atau dinding yang berada di sekeliling 

benteng, lubang intai yang digunakan 
untuk mengintai atau untuk menem-
patkan senjata laras panjang dan ter-
akhir, lubang ceruk yang digunakan 
untuk meletakkan meriam di atas 
dinding benteng.

Sedangkan bahan pembuat bangunan ini terdiri dari 
bata berwarna merah, pasir halus, batuan gunung dan 
dicampur dengan lumpur sebagai perekat. Semua bahan 
baku bisa dilihat di bagian depan benteng.

Selain itu, sudah sejak lama pula sisa-sisa benteng 
dengan tinggi sekitar 2 meter dengan ketebalan 0,5 
meter masuk dalam Perda (Peraturan Daerah) tentang 
Cagar Budaya oleh Pemda setempat sejak tahun 2013. 
Bersamaan dengan Bangunan Cagar Budaya lain seperti 
Markas Kodim 0820, Batalyon Zeni Tempur, Masjid Tiban, 
Stasiun Probolinggo, Gereja Merah, Museum Proboling-
go, Pelabuhan Tanjung Tembaga, Tugu Alun-Alun, Sungai 
Banger dan Museum dr. Mochammad Saleh. Pemilihan 
bangunan-bangunan ini bukannya tanpa alasan.

Benteng 
Mayangan

Dari Hutan 
Bakau Hingga 
Wisata Sejarah

WISATA PROBOLINGGO
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MUSEUM yang terletak di Jalan Suroyo No 7 Kota Probolinggo ini mempu-
nyai arsitektur bangunan khas peninggalan Belanda. Bangunan museum 
ini dulunya merupakan sebuah Gedung Societiet Gebow Harmony yang 
artinya merupakan tempat berkumpulnya kaum priyayi Belanda, berdansa, 
main billyard, berinteraksi, dan lain-lain. Gedung ini kemudian difungsikan 
sebagai Gedung Serba Guna yang biasanya digunakan oleh masyarakat atau 
instansi di Probolinggo untuk melakukan acara atau event-event tertentu.

Memasuki area ini, pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan 
taman dan replika Tank Tempur, Pesawat Tempur dan juga Kereta Api. Mu-
seum ini dibuka untuk umum sejak 26 Agustus 2009 dan diresmikan tanggal 
15 Mei 2011.

Setelah masuk dari pintu utama, pengunjung akan disuguhi dengan be-
ragam patung replika yang merupakan benda-benda peninggalan sejarah. 
Beberapa patung tersebut berbentu replika patung Ganesha, Maha Surya, 
Bima, Nandi, Dwarapala dan Arjuna Wiwaha.

Di dalam ruangan ini pengunjung juga akan diberikan informasi secara 
detail informasi mengenai replika patung dan juga peninggalan sejarah 
lainnya. Berikutnya, pengunjung akan menuju ruangan yang didalamnya 
berisi peninggalan benda-benda pusaka seperti Tombak, Keris, Patil, Kapak, 
Peluit Kayu, Sempoa, Patung Rara Anteng dan Jaka Seger, Kecapi, Naskah 
Kuno dan juga Keramik yang merupakan benda peninggalan sejarah dan 
ditemukan dari abad yang berbeda-beda.

Menyusuri ruangan berikutnya, pengunjung bisa mendapatkan berba-
gai informasi dan dapat melihat gambar-gambar atau foto-foto Probolinggo 
tempo dulu. Dan yang lebih menarik lagi adalah sebuah gambar lengkap 
dengan informasi mengenai sejarah Pemerintahan Probolinggo (Gemeente) 
dari zaman Belanda secara detail. Di sini juga dipajang foto-foto para pe-
tinggi Gemeente Probolinggo secara berurutan menurut tahun kepemim-
pinannya.

Di ruangan selanjutnya pengunjung akan menemui replika-replika 
mengenai budaya dan tradisi masa kini di Probolinggo antara lain tradisi 
Karapan Kambing, Lengger Probolinggo dilengkapi dengan alat musiknya, 
Kenong Telo dan Jaran Bodhak. Selain itu disini juga dipamerkan sebuah 
replika patung wanita membatik yang dilengkapi dengan kain Batik Mang-
gur (Batik Khas Probolinggo). Kemudian disini juga dipamerkan transportasi 
modern seperti vespa dan pakaian-pakaian yang biasa dikenakan oleh ma-
syarakat modern Probolinggo pada saat ini.

lebih 15 menit.
Deretan pohon mangrove di sini 

tampak sangat indah. Berpadu apik 
dengan jalur pejalan kaki yang dibuat 
dari kayu. Nampak keren, pas banget 
jadi latar belakang foto. 

Sesuai namanya, BJBR juga memiliki 
resort atau beberapa kamar yang bisa 
disewa untuk bermalam. Sensasi yang 
ditawarkan tentunya akan berbeda 
dari akomodasi lain karena tempatnya 
dikelilingi hutan mangrove dan berada 
di sekitar pantai. Harga yang dipatok 
beragam, antara Rp 900.000 hingga Rp 
4.500.000 per malam tergantung dari 
fasilitas dan kapasitasnya.

Tiket masuk wisata ini bervariasi, 
tergantung waktu kunjungan. Jika 
datang saat weekday, pengunjung cu-
kup keluarkan kocek Rp 30.000. Namun 
khusus untuk akhir pekan, hari besar 
atau libur nasional, tarif yang dikenakan 
masing-masing Rp 50.000 dan Rp 
60.000. Atau bisa membeli tiket paket 
dengan kisaran harga Rp 45.000 hingga 
Rp 135.000 sehingga bisa menikmati se-
runya bermain di waterboom, naik ATV, 
serta banyak wahana menarik lainnya.

Sekedar saran, di siang hari suhu di 
sini bakal sangat panas. Karena itu, pe-
ngunjung perlu mengenakan tabir surya 
atau topi ketika berkunjung ke sini.

Museum Probolinggo
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Penggunaan masker kini sudah menjadi 
kebutuhan dan bagian dari kehidupan 
sehari-hari. Selain masker kain, banyak dari 
kita yang memilih untuk menggunakan 
masker sekali pakai. Tanpa disadari, hal 
ini memicu semakin tingginya timbunan 
sampah plastik. Selain itu, jika tidak 
dibuang dengan benar, limbah masker 
sekali pakai ini juga bisa menjadi sarana 
penyebaran virus Covid-19.

Kelola Limbah 
Masker 

Sekali Pakai
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TURUNKAN RISIKO PENYEBARAN VIRUS
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SEBENARNYA, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
telah mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/
PLB.3/3/2020 tentang Pengelola
an Limbah Infeksius (Limbah B3) 
dan Sampah Rumah Tangga dari 
Penanganan Corona Virus Disease 
(COVID19) termasuk di dalam
nya pedoman pengelolaan masker 
sekali pakai. Demikian juga Kemen
terian Kesehatan telah mengeluar
kan Pedoman Pengelolaan Limbah 
Masker dari Masyarakat.

Berdasarkan kedua pedoman 
tersebut, apa saja yang harus kita 
lakukan terhadap masker bekas 
sekali pakai yang sudah tidak di
gunakan?

Pertama, kita harus tahu dulu 
siapa pengguna masker tersebut. 
Apabila masker sekali pakai digu
nakan oleh orang sakit/pasien, 
ba ik sudah berstatus positif, ma
sih PDP atau bahkan ODP maka 
masker tersebut dikategorikan se
bagai limbah B3 infeksius/limbah 
medis, yang mana penanganannya 
sesuai dengan penanganan limbah 
B3. Jika pasien dirawat di fasili
tas pelayanan kesehatan seperti 
Puskes mas atau Rumah Sakit, ten
tunya pengelolaan masker bekas 

sudah terintegrasi dengan penge
lolaan limbah rumah sakit lainnya 
sesuai dengan protokol yang telah 
ditetapkan.

Kedua, masker bekas pakai 
dari ODP ataupun PDP yang me
lakukan isolasi mandiri di rumah, 
sesuai dengan SE Mente ri LHK, 
masker tersebut harus dipisahkan 
dari sampah rumah tangga lain
nya, dikemas tersendiri menggu
nakan wadah/plastik yang tertu
tup rapat dan diberi label “Limbah 
Infeksius”.

Tidak hanya masker, tapi sa
rung tangan dan baju pelindung  
diri juga harus dikelola dengan 
cara tersebut di atas. Untuk peng
am bilannya bisa berkoordinasi de
ngan petugas pelayanan kesehatan 
terdekat/sanitarian puskesmas 
yang terdekat.

Ketiga, masker bekas yang 
di pakai oleh orang sehat. Untuk 
kategori ketiga ini sebenarnya kita 
bisa melakukan desinfeksi dengan 
benar dan kemudian mengolah 
limbah masker tersebut. Bahkan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo
nesia (LIPI) yang ada di Bandung 
menerima kiriman limbah mas
ker sekali pakai dari masyarakat 
yang sudah dibersihkan dengan 

benar untuk kemudian diolah lagi 
menjadi biji plastik dan dicetak 
menjadi pot bunga. Hanya saja, 
untuk saat ini LIPI baru meneri
ma pengiriman limbah masker 
yang berasal dari apartemen dan 
perkantoran untuk menghindari 
limbah masker yang infeksius.

Desinfeksi masker bisa dilaku
kan dengan merendam masker 
dalam larutan desinfektan, klorin 
atau pemutih. Setelah dilakukan 
desinfeksi, masker harus digunting 
atau dirusak agar tidak dimanfa
atkan kembali. Baru kemudian di
kumpulkan dalam wadah atau plas
tik yang tertutup rapat. Setelah itu 
kita wajib mencuci tangan de ngan 
sabun dan air mengalir se telah 
melakukan pengelolaan masker.

Bagi kita yang tinggal di pe
rumahan, bisa tetap melakukan 
desinfeksi ini lalu menggunting 
masker menjadi potonganpotong
an kecil kemudian dimasukkan ke 
dalam botol plastik. Botolbotol 
plastik ini bisa dikumpulkan atau 
disatukan dan dimanfaatkan men
jadi ecobrick. Dengan demikian 
kita bisa tetap melindungi diri 
dengan memakai masker namun 
juga bertanggung jawab terhadap 
lingkungan.

MERENDAM DALAM LARUTAN SABUN
	Siapkan ember yang memiliki penutup, 

isi dengan air yang dicampur sabun

	Lepaskan masker

	Masukkan ke dalam ember berisi air 
dan sabun, tutup.

	Lakukan seterusnya sampai ember terisi 
penuh atau dirasa cukup

	Cuci masker dan jemur di terik matahari

	Setelah kering, gunting masker

	Rapihkan masker dan masukkan ke 
dalam kantong
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PROSEDUR PENGUMPULAN MASKER BEKAS
PENYEMPROTAN 
DENGAN ALKOHOL
	Lepaskan masker

	Semprotkan permukaan 
masker dengan alcohol

	Gunting masker

	Lipat dengan rapih

	Masukkan ke kantong 
dengan seal clip, tutup

	Lakukan seterusnya 
sampai kantong terisi 
penuh
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Hingga menjelang pertengahan tahun 2021 
pandemi belum juga menunjukkan tanda-
tanda akan berakhir. Aktivitas masih harus lebih 
banyak dilakukan di rumah dan menghindari 
keramaian. Karena itu, agak tidak bosan di 
rumah, bermain game bisa menjadi pilihan. 

DALAM kondisi seperti ini kehadiran game baik konsol mau-
pun di android bisa menjadi penyelamat ketika mobilitas ter-
batas dan sudah jenuh dengan pekerjaan di rumah. Dikutip 
dari berbagai sumber, berikut 10 game seru dari berbagai 
genre.

Jika bermain di konsol lebih digemari, lima game ini 
mung kin bisa dijadikan pilihan

DEATHLOOP

GAME buatan Bethesda ini 
memiliki premis yang unik. 
Pemain akan memainkan 
karakter seorang pembu-
nuh bayaran yang ditugas-
kan untuk membunuh 
de lapan target dalam satu 
malam di sebuah pesta di 
pulau terpencil. Tapi pesta 
ini rupanya terperangkap 
dalam time loop ala film 

Groundhog Day yang hanya diketahui oleh si pembunuh. Ja-
di pemain akan memasuki hari baru dengan membawa lebih 
banyak informasi tentang perilaku dan pergerakan si target 
dari hari sebelumnya. Deathloop dijadwalkan dirilis di Play-
Station 5 dan Steam pada 21 Mei 2021.

GARDEN STORRY

GARDEN Story memiiki desain 
karakter yang menggemaskan 
dan premis yang tidak kalah 
imutnya. Dalam game ini ka-
lian akan memainkan karakter 
Concord, seorang anggur lucu 
yang dipilih untuk memba-
ngun kembali sebuah desa. 

Kalian bisa membawa Concord berpetualang, melawan pen-
jahat bernama Rot, mendapatkan teman baru dan mencip-
takan item baru. Garden Story akan hadir di Nintendo Switch 
dan Steam pada 2021.

GOTHAM KNIGHTS

DI Gotham Knights, kalian tidak akan memainkan Batman 
ka rena pahlawan super itu telah meninggal, begitu juga 
de ngan sang polisi Jim Gordon. Kepolisian Gotham juga 
diisi oleh polisi-polisi korup, jadi superhero seperti Batgirl, 
Nightwing, Robin dan Red Hood harus memberantas para 
penjahat. Game ini mengkombinasikan gameplay action atau 
stealth ala seri game Arkham dengan RPG. Gotham Knights 
akan meluncur di PlayStation, Xbox dan PC pada tahun 2021.

H1Z1

H1Z1 adalah game battle 
royale mirip seperti PUBG 
Mobile dan Fortnite. 150 
pemain akan terjun ber-
samaan dari pesawat dan 
langsung mencari senjata, 
amunisi dan pasokan 
lainnya begitu mendarat. 
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Area bermain akan semakin mengecil dan tersedia berbagai 
kenda raan untuk berpindah tempat dengan lebih cepat, mi-
rip seperti PUBG Mobile. Kalian bisa bermain solo atau dalam 
tim berisi empat orang. H1Z1 tidak terlalu populer seperti 
PUBG Mobile atau Fortnite, tapi game ini memiliki jutaan pe-
main di PS4 dan PC. 

HITMAN III

HITMAN III akan me-
ngenalkan lingkung-
an baru bagi pemain 
untuk merencanakan 
dan melakukan pem-
bunuhan yang rumit 
di tengah kisah Agent 
47 yang masih miste-
rius. Game terbaru ini 
memungkinkan pe-

main untuk mengimpor semua level dari game-game Hitman 
sebelumnya dan menghadirkan dukungan untuk virtual reali-
ty. Hitman III bisa dimainkan di PlayStation, Xbox, PC, Stadia, 
dan Switch mulai 20 Januari 2021.

BAGI penggemar game di ponsel androidnya, masing-ma-
sing tentu memiliki permainan favoritnya baik yang offline 
maupun online. Game online dan offline tentunya ma sing-
masing memiiliki kekurangan dan kelebihan. Jika bermain 
game offline yang menjadi kegemaran, ini ada lima game 
yang bisa menjadi pilihan:  

ASPHALT 8: AIRBONE

GAME android terbaik berte-
ma balap liar ini sudah sangat 
melegenda dan telah hadir 
dalam berbagai macam epi-
sode yang semakin berkua-
litas setiap tahunnya. Game 
offline ini punya perpaduan 
tampilan grafik yang berkuali-
tas dan lebih nyata serta pilih-
an peta yang luas. 

MINECRAFT

SEBAGAI game android terbaik 
nan legendaris yang telah malang 
melintang dalam dunia gamers, 
dimulai dari PC, Laptop, Nintendo. 
Akhirnya Minecraft dapat dinikmati 
pengguna ponsel. Dengan sajian 
grafik yang memukau menjadikan 
game ini bahkan sudah diunduh 
oleh 10 Juta lebih pengguna di 

seluruh dunia. Minecraft adalah permainan untuk menempat-
kan blok dan berpetualang, sayangnya game besutan Mojang 
Inc ini resmi hanya bisa didownload berbayar, tapi untuk versi 
gratisnya juga banyak tersedia di PlayStore, kok.

E-FOOTBALL PES 2021

SETIAP pecinta sepakbola pasti me-
rasa tidak afdol jika tidak memiliki 
ga me ini di ponselnya. Game legenda-
ris semenjak zaman PlayStation 1 ini 
terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hadir dengan grafik mumpuni dan pembaharuan 
data pemain yang valid setiap musimnya, menjadikan game 
ini selalu tinggi peminat setiap tahunnya. Tak heran jika di 
PlayStore game permainan sepak bola ini telah diunduh oleh 
lebih 50 Juta pengguna di seluruh dunia.

Bahkan, pemain sepak bola kelas dunia sekalipun terpan-
tau banyak memainkan game ini di ponsel mereka. Terlihat 
dari postingan media sosial mereka yang menampilkan kese-
ruan permainan game olahraga besutan perusahaan jepang 
KONAMI ini.

DEATH RACE: SHOOTING MOBIL

SETELAH sukses dalam sekuel 
layar lebarnya, Death Race 
merambah dunia game ponsel. 
Game android terbaik offline 
yang hadir dengan konsep ba-
lapan perang ini merupakan 
sa tu paket antara kecepatan 
mengemudi dan perperangan 
liar dalam satu paket yang 
meng asikan. Grafik HD untuk tampilan mobil dan senjata 
yang bisa dikustomisasi merupakan sebuah hal yang menarik 
di game yang satu ini, membuatnya terasa semakin istimewa 
dan nyata. 

INTO THE DEAD 2

INTO the Dead 2 adalah game single 
player, dimana pemain perlu bertahan 
hidup melawan zombie dan larilah se-
jauh mungkin untuk kembali ke kelom-
poknya. Pemain dimodali dengan 
a munisi yang ada, dan disuruh meng-
hindari atau tembak zombie yang ada 
untuk tetap bertahan hidup. Dengan 
perpaduan grafik yang bagus, sebuah 
permainan menegangkan dan penuh petualangan, game an-
droid terbaik offline ini sangat layak sekali untuk dicoba.

Lalu... Dari semua game di atas, mana yang menjadi 
favorit kalian untuk dimainkan ketika mengisi waktu di 

rumah?
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Lawakannya
   Melenggang 
Melintasi Zaman

KARTOLO

Kartolo bukanlah nama yang asing di dunia 
seni budaya Jawa Timur. Mulai berkiprah 
di panggung ludruk sejak tahun 1960-an, 
seniman yang selalu tampil dengan kumis 
khasnya ini hingga kini masih terus eksis. 

 Cak Kartolo (kanan) dan Cak Sapari

HATIhati ber
bicara dengan 
Cak Kartolo 
atau sekarang 
akrab disapa 

Abah Kartolo. Karena bisa jadi 
rahang akan pegal atau perut ka
ku karena terus tertawa. Setelah 
menjawab yang serius pun, ia bisa 
kemudian spontan melontarkan 
bahan lawakan yang memancing 
tawa lawan bicaranya.

Spontanitasnya tentu tidak 
perlu diragukan karena Kartolo 
adalah seniman yang besar di 
panggung pertunjukan. Sejak 
tahun 1960an atau di usia 14 
tahun ia sudah mulai ikut tampil 
bersama grup ludruk di desanya, 
Watu Agung, Kecamatan Prigen, 
Pasuruan. Semenjak itu ia te
rus berpindah grup dari Malang 
hingga ke Surabaya. Dan akhirnya 
pada tahun 1971 ketika bergabung 
dengan ludruk RRI Surabaya, Kar
tolo bertemu dengan Kastini yang 
kemudian menjadi istrinya.

Setelah malangmelintang se

bagai seniman ludruk, pada 1980 
ia mendapat tawaran rekaman di 
bawah bendera Nirwana Record. 
Bersama Nelwan S. Wongsokadi 
dengan karawitan Sawunggaling 
Surabaya, Kartolo membawakan 
JulaJuli Guyonan. Formasinya 
ketika itu adalah Kastini, Muna
war, Sapari, Sumilah, dan Cak 
Yakin. Kaset pertama yang dilun

curkan berjudul Peking Wasiat 
dan Welut Ndas Ireng. Dua kaset 
itu meledak di pasaran sampai 10 
ribu kaset.

Edisi selanjutnya Kartolo meri
lis Tumpeng Maut. Dalam edisi 
ini bergabunglah Basman dan 
Sokran. Kedua pelawak inilah, 
menambah warna tersendiri Bas
man yang dikenal ceplosceplos, 

inspirasi
 jatim



37Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR inspirasi jatim

suka terpelesetpeleset 
bicara sembari diiringi 
tawa lebar. Sokran yang 
kerap memosisikan diri 
sebagai orang yang se
lalu dirundung kesialan 
dan memelas.

Selama 15 tahun, 
bersama Nirwana Re
cord Kartolo CS telah 
merilis sekitar 100 ka
set dan beberapa VCD 
antara lain Soto Gagak, 
Besut 81, Kemanten 
Puret, Kuro Kandas, 
Macan Ompong, Dukun 
Ulo Entong, Ratu Cacing 
A nil, Juragan Roti Sepet, 
dan masih banyak lagi. 
Album terakhir berjudul 
Rujak Kikil (yang dirilis 
tahun 1995. Kasetkaset 
Kartolo sekarang banyak 
dikoleksi penggemarnya.

Ditanya mengenai 
resepnya bisa bertahan 
hingga saat ini, Kartolo 
mengatakan ia selalu mencari ba
han lawakan yang baru dan tidak 
pernah mengulang lawakan di 
setiap albumnya. Lalu bagaima
na agar lawakan selalu baru 
dan berbeda? Ia mengaku tidak 
memiliki resep khusus. Namun 
ketika tampil di suatu acara ia 
berusaha memahami kepada siapa 
lawakan dilontarkan karena suatu 
penampilan bisa berhasil juga 
ter gantung pada cita rasa penon
tonnya.

Mengenai regenerasi pelawak 
yang juga bisa membuat kidungan, 
Kartolo mengatakan sebenarnya 
sudah banyak bibit seniman muda 
yang bermunculan. ”Sebenarnya 
kalau regenerasi itu ada. Misalnya 
saja ada Ludruk Luntas di Suraba
ya cuma memang jarang sekali ada 
kesempatan tampil. Apalagi dalam 
kondisi sekarang,” ujarnya.

Ia yakin kesenian ludruk mau
pun kidungan jula juli dan la
wak  an Jawa Timuran akan tetap 
me miliki penggemar. Di beberapa 
daerah di sekitar Surabaya, setiap 
acara Sedekah Bumi tidak pernah 
ketinggalan menampilkan ludruk.

”Banyak juga anak muda 
yang belajar kidungan dan jula 
juli. Contone niku Ludruk Lun
tas nggih arek enomenom sing 
main (Contohnya itu (Kelompok) 
Ludruk Luntas yang main ya anak
anak muda,” ujar ayah tiga anak. 
Yang penting menurutnya ada 
kesempatan bagi anakanak muda 
ini untuk tampil. Ia memahami 
jika stasiun TV akan kesulitan jika 
diminta memberikan jam tayang 
khusus untuk seniman muda ini.

AKRABKAN DIRI DENGAN 
TEKNOLOGI

Penampilan Kartolo Cs sudah 

tidak perlu diragukan la
gi akan mengocok perut 
penontonnya. Karena 
itu tidak sedikit orang
orang tidak bertanggung 
jawab yang mendoku
mentasikan lantas ke
mudian mengunggah 
penampilannya di pang
gung ke Youtube.

Karena kesal dengan 
ulah mereka yang tidak 
bertanggung jawab ser
ta mengikuti tuntutan 
zaman, ia pun akhirnya 
mencoba membuat 
channel Youtube yang 
diberi nama Cak Kartolo 
Channel. ”Youtube niki 
rodo angel (Youtube ini 
agak susah),” kata seni
man kelahiran tahun 
1945 ini. Kesulitan yang 
dimaksud adalah agar 
bisa dijadikan sumber 
penghasilan, video yang 
diunggah harus ditonton 

banyak orang dan itu tentunya 
menjadi tantangan tersendiri ba
ginya.

Meski masih menjadi hal yang 
baru, ia tidak mau menyerah begi
tu saja dan tetap produdktif. Keti
ka berbincang dengan tim Majalah 
Expresi, setidaknya sudah ada 
enam cerita yang dibuat dan siap 
ditayangkan dichannelnya terse
but. Dengan langkah tersebut, Ia 
berharap bisa tetap dekat dengan 
penggemarnya.

Pria yang sudah bermain da
lam tujuh film layar lebar ini juga 
berharap pandemi bisa segera 
berlalu sehingga para panggung 
pertunjukkan bisa kembali digelar 
dan para seniman bisa kembali 
menemui penggemarnya. Terma
suk juga memberi kesempatan ke
pada seniman muda untuk tampil 
dan melatih kemampuannya.
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 Cak Kartolo seniman ludruk sejak tahun 60-an
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      Gimana
caranya ikutan
      Gimana
caranya ikutan
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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. 

Namanama pemenang akan diumumkan
di akun media sosial resmi bankjatim

Sebutkan TIGA 
perbedaan yang 
terdapat pada 

gambar A dan B
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PENUHI
KEWAJIBAN
PAJAKMU
LEBIH MUDAH
DENGAN
BANKJATIM
MOBILE

Selamat Memperingati

Hari Pajak Nasional
14 Juli 1945 - 14 Juli 2021

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

W W W . B A N K J A T I M . C O . I D
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