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Bankjatim Semakin Melaju

S
ELAMA 60 tahun berkiprah untuk 
masyarakat Jawa Timur, bankjatim 
terus melakukan peningkatan 
pelayanan demi memenuhi 
kebutuhan nasabah. Sesuai 

dengan perkembangan zaman, bankjatim juga 
meluncurkan sejumlah inovasi di bidang digital 
banking. 

Yang terbaru, kebanggaan masyarakat Jawa 
Timur ini meluncurkan JConnect sebagai brand 
digital baru yang menjadi strategi bankjatim 
untuk memberikan layanan yang adaptif terhadap 
kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi 
terutama di era pandemi. Kehadiran Jconnect 
diharapkan dapat meningkatkan 
kemudahan dan kenyamanan 
nasabah dalam mengakses 
layanan perbankan di era 4.0. 

Dengan berbagai 
inovasi yang diluncurkan, 
kehadiran bankjatim 
semakin melekat di hati 
masyarakat Jawa Timur. Hal ini terlihat 
dari indikator kinerja keuangan bankjatim 
yang terus menunjukkan peningkatan. Bahkan 
pencapaian laba bankjatim berhasil tembus Rp1,04 
Triliun atau meningkat 5,56 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun 2020. 

Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak 
menyebabkan kinerja bankjatim mengendur. 
Semangat ini tercermin dari tagline HUT ke-60 
bankjatim yaitu “Melaju Tanpa Batas”. 

Performa yang membanggakan ini tidak lepas 
dari pengamatan berbagai pihak dan berbuah 
penghargaan bagi bankjatim. Misalnya saja 
penghargaan Best Bank serta menjadi bank terbaik 

kategori BPD. 
Dalam perayaan HUT ke-60, bankjatim 

menggelar kegiatan CSR dengan menyerahkan 
mobil darurat jantung yang diserahkan kepada 
RSUD DR. Soetomo dan mobil operasional untuk 
Kodam V Brawijaya. Selain itu, bankjatim juga 
menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat 
Jawa Timur.

Di rubrik Potensi, pembaca akan diajak berjalan-
jalan ke Tulungagung. Kabupaten yang terletak 
di bagian selatan Jawa Timur ini memiliki sederet 
pantai yang menyimpan keindahan. Salah satunya 

adalah Pantai Pacar yang akan 
dikupas di edisi ini. 

Selain destinasi wisatanya, 
Tulungagung juga dikenal 

dengan kelezatan kulinernya. 
Yang terkenal tentu saja 
ayam lodho. Walaupun 
sebenarnya masih ada 
banyak makanan khas yang 

wajib dicoba saat berkunjung 
ke Tulungagung. Dan jangan lupa juga 

untuk berbelanja batik khas Tulungagung. 
Sementara itu di rubrik New Normal 

ditampilkan trend Frugal Living yang menjadi 
pilihan gaya hidup beberapa public figure dunia. 
Gaya hidup ini menekankan pada kesederhanaan 
dan tidak berlebihan serta lebih mengutamakan 
apa yang menjadi kebutuhan. Tidak sekedar 
menuruti keinginan. 

Sesuai dengan semangat yang diusung 
bankjatim di ulang tahunnya yang ke-60 ini sudah 
semestinya jika kita juga memaknainya dengan 
terus memberikan yang terbaik.

Tetap Semangat!
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Sajian Menggugah Selera dari    
Kota Marmer | 28

Tulungagung dikenal sebagai kota penghasil marmer terbesar di 
Indonesia. Selain itu, Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa 
makanan khas yang sudah terkenal dan diburu para pecinta kuliner.

WISATA

Menikmati Senja di Pantai Pacar | 30
Sebagai daerah pesisir, ada banyak pantai dengan pemandangan indah 
di Tulungagung. Selain beberapa pantai yang sudah banyak dikenal 
seperti  Pantai Popoh, saat ini Pantai Pacar sedang menjadi destinasi 
baru bagi mereka penggemar wisata pantai.

New Normal
Sederet Mobil Listrik yang Mengaspal  
 di Tanah Air | 32

Trend mobil listrik juga merambah di tanah air. Kehadiran kendaraan 
berbasis baterai ini semakin meramaikan industri otomotif di dalam 
negeri.

Apa itu Frugal Living? | 34

Frugal living banyak dijadikan pilihan gaya hidup orang kaya di dalam 
maupun luar negeri. Meskipun memiliki kekayaan miliaran bahkan 
triliunan rupiah, mereka tetap memilih untuk bergaya hidup sederhana 
dan tidak menjadi boros.

 Inspirasi Jatim
 KHALIMATUS SADIYAH

Keterbatasan Tak Jadi Penghalang | 36
Ketekunan berhasil mengantar Khalimatus Sadiyah meraih prestasi. 
Cemoohan dan komentar miring yang ia terima sejak kecil tidak 
membuatnya berkecil hati. Terus fokus pada kelebihan yang dimiliiki, atlet 
para-badminton ini berhasil mempersembahkan medali emas ganda 
putri untuk Indonesia dalam Paralimpiade Tokyo.
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Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) 
semakin melesat. Hal ini sesuai dengan jargon dalam perayaan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke 60 tahun bankjatim yaitu “Melaju Tanpa Batas”.

Raih Penghargaan 
Best Bank dari Warta 
Ekonomi | 08

Jadi Bank Terbaik  
Kategori BPD | 09

Bankjatim dan Sektor Jasa Keuangan Gelar 
Vaksinasi Massal | 10

Serahkan CSR untuk UMKM Pamekasan | 11

Perkuat Layanan Digital | 12
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KEJAR Jadi Pintu Masuk Penyiapan 
Ekosistem Ekonomi Digital | 14

Di 2022, Pemerintah Kembali Gelontorkan 
Stimulus untuk UMKM | 16

Gubernur Lantik Pengurus Baznas Jatim | 17

PAYLATER: Pembiayaan Gaya Baru | 18
Belakangan, paylater tengah jadi primadona di kalangan pengguna 
platform e-commerce. Namun, masih banyak yang belum memahami 
cara kerja fitur tersebut.

 Laporan UTAMA
 HUT KE-60 BANKJATIM

Terus ’Melaju Tanpa Batas’ | 20
Di hari jadinya yang ke-60 tahun, PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) 
menunjukkan kinerja yang semakin membanggakan. 
Berbagai inovasi diluncurkan, khususnya di bidang 
digital yang sesuai dengan trend dan kebutuhan 
masyarakat saat ini.

 Untuk Nasabah
 TABUNGAN SIKLUS VALAS

Menabung Sekaligus Investasi Valas | 22
Mata uang asing bisa menjadi sarana berinvestasi. Di bankjatim, nasabah 
bisa menabung sekaligus berinvestasi. 

 Kisah Cabang | 24

 BANKJATIM CABANG TULUNGAGUNG

Andalkan Tim yang Solid
Kerjasama tim yang solid menjadi salah satu pendukung meningkatnya 
kinerja bankjatim Cabang Tulungagung. Semua pihak berkontribusi 
sehingga bisa mencapai target yang diinginkan.

 Potensi Jawa Timur
 UKM 

Batik Gajah Mada, Tetap bertahan dan 
Berkembang | 26

Masa pandemi 
membuat daya 
beli masyarakat 
mengalami 
penurunan. Hal ini 
akhirnya berimbas ke 
banyak hal. Termasuk 
UMKM di sektor 
garmen.
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SEBAGAI bentuk 
ungkapan rasa 
syukur, bankja-
tim menggelar 
serangkaian 
kegiatan sosial 

dalam perayaan HUT-nya. Yang 
pertama, bankjatim menyerah-
kan Corporate Social Respon-
sibility (CSR) kepada Kodam V 
Brawijaya dan RSUD Dr. Sutomo 
masing-masing berupa Mobil 

Operasional dan Mobil Darurat 
Jantung.

Penyerahan CSR dilakukan 
oleh Direktur utama bankja-
tim Busrul Iman, Direktur TI 
dan Ope  rasi bankjatim Tonny 
Praset yo, Panglima Kodam V 
Brawijaya Mayor Jenderal TNI 
Suharyanto, Plt. Asisten II Per-
eko nomian dan Pembangunan 
Setda Provinsi Jawa Timur Ju-
madi, serta Direktur Umum dan 

Keuangan RSUD Dr. Sutomo Pri-
mada Kusumaninggar. Kegiatan 
dilaksanakan dengan memenuhi 
protokol kesehatan sesuai dengan 
ketentuan pemerintah.

Dalam sambutannya, Busrul 
Iman menyampaikan bahwa 
bankjatim hadir untuk masya-
rakat Jawa Timur. “Kali ini masih 
dalam rangkaian HUT RI dan 
HUT bankjatim, kami menga-
dakan serangkaian kegiatan yang 

penuh dengan nuansa sosial da-
lam rangka memberikan nilai 
man faat kepada masyarakat se-
hingga bankjatim bisa terus sus-
tainable,” terang Busrul.

Dalam kesempatan yang sama, 
Panglima Kodam V Brawijaya, 
Mayjend Suharyanto mengucap-
kan terimakasih dan apresiasi 
yang sebesar-besarnya kepada 
bankjatim yang telah membe-
rikan CSR berupa satu mobil 
operasional untuk mendukung 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh jajaran TNI.

“Mobil operasional ini nanti-
nya akan membantu mempermu-
dah pergerakan kami dari satu 
titik kegiatan ke titik yang lain,” 
ujar Suharyanto.

Plt. Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan Setda Provinsi 
Jawa Timur, Jumadi yang hadir 
mewakili Gubernur Jawa Timur 
menjelaskan bahwa bankjatim 
merupakan salah satu entitas 
dan BUMD penyumbang dividen 
terbesar bagi Jawa Timur. Seperti 
diketahui bahwa semester satu 
yang lalu kinerja keuangan bank-
jatim tumbuh signifikan seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi 
Jawa Timur 7,05%.

“Kegiatan ini juga merupakan 
bentuk komitmen bankjatim un-
tuk menyalurkan CSR dan Bantu-
an Sosial kepada masyarakat Jawa 
Timur, sehingga memberikan 
sti mulus bagi masyarakat yang 
tentunya memiliki dampak positif 
pada pertumbuhan ekonomi Jawa 
Timur,” imbuh Jumadi.

Selain itu bankjatim juga 
memberikan bantuan sosial ke-
pada masyarakat yang terdampak 
Covid-19 dengan total sebesar 
Rp 466.500.000 yang diberikan 
kepada peng ga li makam dan sopir 
ambulans, pedagang kecil, tenaga 
kesehatan, guru ngaji dan majelis 
taklim, panti asuhan, pengemudi 
ojek online, serta pengemudi an-
gkot.

bankjatim juga mengadakan 
program donor darah dan skrin-
ning donor konvalesen sebagai 
bentuk kepedulian terhadap pa-
ra pasien yang saat ini sedang 
membutuhkan pasokan darah di 
beberapa rumah sakit yang ada di 
Surabaya.

Sebelumnya, di ruang Bromo 

Lantai 5 Kantor Pusat bankjatim 
(17/8), dan bertepatan dengan 
Hari Ulang Tahun (HUT) ke tujuh 
puluh enam Republik Indonesia 
(RI), bankjatim merayakan 
hari jadi ke-60 tahun secara vir-
tual dan sederhana mengingat 
kondisi pandemi Covid-19 yang 
masih melanda Negara Kesatu-
an Republik Indonesia. Namun 
demikian keadaan tersebut tidak 
lantas menurunkan semangat ke-
merdekaan dalam memperingati 
HUT RI dan bankjatim.

Beberapa rangkaian kegiatan 
dan lomba secara virtual diseleng-
garakan untuk menunjukkan 
semangat kemerdekaan tahun 
ini. Bertemakan “Lomba Digital”, 
bankjatim mengadakan bebe-
rapa lomba untuk para pegawai 
melalui platform-platform digital 
kekinian yang sedang marak di 
tengah masyarakat. Sebut saja 
TikTok Challenge, lomba Karaoke 
Online, E-sport Mobile Legend 
dan PUBG, lomba Karya Tulis Il-
miah, Cerdas Cermat Online, dan 
lomba-lomba virtual lainnya men-
jadi bukti kreativitas bankjatim 
yang tanpa batas.

Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) 
semakin melesat. Hal ini sesuai dengan jargon dalam perayaan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke 60 tahun bankjatim yaitu “Melaju Tanpa Batas”. 

HUT KE-60 BANKJATIM

Gelar Beragam
Kegiatan Sosial Peringati 
Enam Dekade Bankjatim

 Direktur utama bankjatim Busrul Iman, (dua dari kanan) dan Direktur TI dan Operasi 
bankjatim Tonny Prasetyo (kanan) menyerahkan bantuan Mobil Operasional kepada 
Panglima Kodam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto (kiri) serta Direktur Umum 
dan Keuangan RSUD Dr. Sutomo Primada Kusumaninggar (dua dari kiri)
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
Tbk. (bankjatim) berhasil meraih Penghargaan 
Indonesia Best Bank 2021 with Very Good Fi
nancial Health and Corporate Performance: 
Delicate Banking Business Development dalam 
kategori Bank Buku 3 dengan Total Aset Rp50 
Triliun – Rp100 Triliun pada event Indonesia 
Best Bank Award 2021 yang dilaksanakan oleh 
Warta Ekonomi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh War ta 
Ekonomi berdasarkan kinerja institusi perbank
an selama masa pandemi yang terus melaku
kan perkembangan dan memberikan stimulan 
positif terhadap perekonomian di Indonesia. 
Event ini dilaksanakan de ngan harap
an institusi perbankan dapat terus 
meningkatkan kapabilitasnya melalui 
produk dan jasa yang dimiliki serta 
mampu mengonversikan berbagai 
peluang di segala situasi untuk terus 
berkontribusi dalam memajukan roda 
perekonomian di Indonesia.

Direktur Utama bankjatim Busrul 
Iman menyampaikan terimakasih 
atas penghargaan yang diberikan 
oleh Warta Ekonomi kepada bank-
jatim.

“Saya berharap penghargaan 
ini dapat memotivasi kami untuk 
lebih baik lagi, lebih berinovasi dan 
meningkatkan layanan berbasis 
digi tal demi kesejahteraan masya
rakat. Kami tidak hentihentinya 
selalu meningkatkan kapabilitas 
dalam menghadapi tantangan 
sekaligus menangkap peluang 

yang ada, tentu saja dalam hal ini kami senan
tiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan ber
bagai pihak,” jelas Busrul dalam keterangan 
tertulisnya, Kamis (26/8/2021).

Penghargaan ini menurutnya tidak lepas 
dari sinergi dan kolaborasi dengan seluruh 
stakeholder dan shareholder serta seluruh 
pekerja bankjatim.

Dengan diraihnya pengharga an ini diharap
kan mampu meningkatkan kinerja bankjatim 
yang sampai dengan Semester I/2021 menun
jukkan performa yang bagus dan tumbuh bila 
diban dingkan dengan periode yang sama pada 
tahun sebelum nya (Year on Year/YoY).

Raih Penghargaan 
Best Bank dari 
Warta Ekonomi

Jadi Bank 
Terbaik 
Kategori BPD
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KINERJA PT 
Bank Pemba-
ngunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. 
(bankjatim) 

mendapat pengakuan dalam 
ajang Penghargaan Bank 
Terbaik 2021 yang diadakan 
secara virtual oleh Majalah 
Investor. bankjatim 
secara membanggakan 
mendapatkan pengharga-
an dalam kategori BPD 
dengan Modal Inti Rp5 
Triliun sampai Rp30 Tri-
liun.

Direktur Utama Busrul 
Iman yang hadir secara 
virtual menyampaikan teri-

makasih atas penghargaan 
yang diberikan oleh Majalah 

Investor dan Berita Satu Media 
Holding kepada bankjatim.

“Saya berharap penghargaan 
ini dapat memacu kami untuk 
senantiasa lebih produktif, mem-

berikan pelayanan yang terbaik 
khususnya di bidang digital, serta 

dapat memberikan banyak man-
faat bagi perekonomian khususnya 
Jawa Timur dan Indonesia pada 
umumnya,” jelas Busrul.

Ia juga menyampaikan teri-
makasih kepada stakeholder dan 
shareholder, karena di era pan-

demi Covid-19 seperti ini, kolabo-
rasi dan sinergi antar berbagai 
pi hak menjadi kunci sukses dalam 
mengha dapi tantangan Pandemi 
Covid-19.

Dengan diraihnya penghargaan 
ini diharapkan semakin mening-
katkan kinerja bankjatim yang 
sampai dengan Semester I 2021 
menunjukkan performa yang bagus 
dan tumbuh bila dibandingkan de-
ngan periode yang sama pada tahun 
sebelumnya (Year on Year/YoY).

Berdasarkan kinerja Juni 2021, 
aset bankjatim tercatat Rp95,48 
triliun atau tumbuh 26,90%, laba se-
belum pajak tembus Rp1,04 Triliun 
atau tumbuh 5,56% (YoY) sedang-
kan laba bersih bankjatim tercatat 
Rp803 Miliar atau tumbuh 4,32%.

Selama semester I 2021, Dana 
Pihak Ketiga (DPK) bankjatim 
mencatatkan pertumbuhan 27,36% 
(YoY) yaitu sebesar Rp81,52 triliun. 
Sementara untuk kredit, tumbuh 
positif 8,72% (YoY) atau sebesar 
Rp42,60 triliun. Pertumbuhan kredit 
di sektor UMKM menjadi penyum-
bang tertinggi yaitu tumbuh 14,62% 
(YoY) atau tercatat Rp7,25 Triliun.

Diikuti oleh pertumbuhan kredit 
komersial yang tumbuh 13,39% atau 
tercatat Rp10,63 Triliun dan kredit 
di sektor konsumsi yang tumbuh 
5,26% atau Rp24,72 Triliun.
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SEBAGAI bentuk dukungan kepa
da pelaku usaha mikro kecil me
nengah, PT Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) Jawa Timur (bank-

jatim) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberi
kan bantuan peralatan kepada UMKM di Kabupaten Pamekasan. Kali 
ini, bantuan yang diberikan berupa mesin oven pengering makanan, 
vacum sealer, stone hammer mill, alat penggorengan dan spinner.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama bank-
jatim, Busrul Iman kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di Pen
dopo Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan, Kamis (12/8). Busrul 
Iman mengatakan bantuan tersebut merupakan dukungan bankjatim 
terhadap program kerja Pemerintah Daerah yaitu Sepuluh Ribu Wirau
saha Baru (Sapu Tangan Biru).

Dengan adanya bantuan ini diharapkan mampu mengembangkan 
usaha dan mendorong tumbuhnya para pelaku UMKM yang ada di 
Wilayah Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian akan mampu mem
buka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar serta meningkatkan 
perekonomian daerah setempat.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, berharap barangbarang 
tersebut dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh pelaku Usaha Kecil 
Mikro dan Menengah (UMKM). Orang nomor satu di lingkungan Pem
kab Pamekasan itu tidak ingin barang berharga itu disiasiakan.

“Tolong manfaatkan bantuan CSR ini dengan baik. Manfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Jangan 
dijual,” pintanya kepada penerima bantuan.

UNTUK mendukung tercapainya 
herd immunity, PT Bank Pemba-
ngunan Daerah Jawa Timur Tbk 
(bankjatim) bersama Sektor Jasa 
Keuangan Jawa Timur menggelar 
vaksinasi massal yang dilaksana-
kan di Convention Hall Grand 
City Convex Surabaya. Pemberian 
vaksin dosis pertama dilaksanakan 

pada tanggal 22-24 Juli 2021. 
Kemudian dilanjutkan dosis kedua 
yang berlangsung mulai tanggal 
26-28 Agustus 2021.

Pada pelaksanaan vaksinasi 
kali ini, bankjatim bersama Fo-
rum Komunikasi Lembaga Jasa 
Keuang an Daerah (FKLJKD) me-
nargetkan 27.000 peserta vaksinasi 

Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan bagi di 
Indonesia, tak terkecuali bagi sektor jasa keuangan. Untuk 
itu program Vaksinasi terus digencarkan oleh Pemerintah 
guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Riyadi menyampaikan, OJK akan 
terus mendukung percepatan vak-
sinasi karena merupakan faktor 
kunci untuk menciptakan herd im-
munity dan faktor kunci kebang-
kitan dan pemulihan ekonomi 
kedepan. “Program Vaksinasi ini 
merupakan wujud nyata kami ber-
sama Bank Indonesia dan Sektor 
Jasa Keuangan Jawa Timur untuk 
mewujudkan Pemulihan Ekonomi 
kedepan” jelas Bambang.

Direktur Utama bankjatim 
Busrul Iman yang ditunjuk sebagai 
ketua pelaksanaan kegiatan vaksin 
tersebut berharap vaksinasi ini 
dapat meminimalisir dan mence-
gah penyebaran virus Covid-19. 
“Dengan kegiatan vaksin tersebut 
kami berharap dapat membentuk 
herd immunity pada masyarakat, 
sehingga meminimalisir penyebar-
an virus covid-19,” jelas Busrul.

Busrul Iman juga mengimbau 
kepada masyarakat yang telah 
mengikuti vaksinasi untuk tetap 
menjaga 5M protokol kesehatan. 
“Walaupun telah melakukan vak-
sinasi, kami mengimbau kepada 
masyarakat untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan dengan me-
makai masker, mencuci tangan 
pakai sabun, menjaga jarak, men-
jauhi kerumunan serta mengu-
rangi mobilitas,” kata Busrul.

bankjatim sendiri melalui 
jaringan kantor yang tersebar di 
wilayah Jawa Timur, Jakarta, dan 
Batam mengimbau kepada para 
nasabah dan masyarakat umum 
untuk mengikuti dan mensuk-
seskan program vaksinasi yang 
diadakan oleh pemerintah daerah 
setempat.

Busrul menambahkan, bank-
jatim juga telah melakukan vak-
sinasi kepada seluruh karyawan 
dan keluarga sehingga diharapkan 
dapat membantu meningkatkan 
pelayanan kepada nasabah di ma-
sa pandemi.

yang tersebar di wilayah Kota Sura-
baya. Peserta yang berhak mengi-
kuti program vaksinasi dosis kedua 
adalah peserta dengan usia 12 
tahun keatas dan sudah mendapat-
kan vaksin dosis pertama.

Dikutip dari website covid19.
go.id, saat ini pemerintah telah 
melakukan vaksinasi tahap per-
tama sebanyak 59,43 juta jiwa 
sedangkan vaksinasi tahap kedua 
telah tercapai 33,36 juta jiwa (data 
per 26 Agustus 2021 pukul 12:00).

Kepala Kantor OJK Regional 
IV Jawa Timur Bambang Mukti 

Serahkan CSR untuk 
UMKM Pamekasan
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Bankjatim dan Sektor Jasa 
Keuangan Gelar Vaksinasi Massal

 Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala OJK Regional IV Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi dan Direktur Utama 
bankjatim Busrul Iman meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Sektor Jasa Keuangan di Convention Hall Grand City Surabaya

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menyerahkan bantuan peralatan 
UMKM kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di Pendopo Ronggosukowati 
Kabupaten Pamekasan, Kamis (12/8)
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk (bankjatim) terus memperkuat 
layanan digital bankingnya. Yang terbaru, 
bankjatim meluncurkan JConnect.

PERKUAT
LAYANAN
DIGITAL P

ENGENALAN 
brand digital baru 
ini merupakan 
strategi bankjatim 
untuk memberi
kan layanan yang 

adaptif terhadap kebiasaan baru 
masyarakat dalam bertransaksi 
terutama di era pandemi. Selain itu 
juga diharapkan hadirnya JConnect 
dapat meningkatkan kemudahan 
dan kenyamanan nasabah dalam 
mengakses layanan perbankan di 
era 4.0.

Direktur Utama bankjatim Bus
rul Iman berharap JConnect dapat 
memenuhi kebutuhan nasabah dan 
masyarakat pada umumnya. “Saya 
berharap dengan launching brand 
digital Jconnect dapat memenuhi 
kebutuhan layanan perbankan 
ataupun pembayaran secara digital 
bagi nasabah dan masyarakat pada 
umumnya,” harap Busrul, Kamis 
(29/7/2021).

Direktur TI dan Operasi bank-
jatim Tonny Prasetyo menjelaskan 
bahwa tujuan JConnect adalah un
tuk memperkuat tiga pilar penting 
yang saat ini terus dikembangkan 
oleh bankjatim, antara lain pilar 

Pemerintah Daerah dan ASN, UM
KM, serta Masyarakat Umum. “De
ngan kata lain, kami berkomitmen 
untuk hadir dan terus mengem
bangkan inovasi layanan digital 
perbankan kepada tiga pilar pen
ting tersebut,” ujar Tonny

Saat ini layanan perbankan ti
dak lagi terbatas pada fisik kantor 
bank, tetapi lebih pada konsep real 
time agar bisa diakses dan diman
faatkan kapan saja, dimana saja 
oleh masyarakat melalui aplikasi 
dan platform digital.

JConnect hadir di tengahte
ngah Pemda dan ASN untuk terus 
melakukan integrasi pengelolaan 
Keuangan Daerah atau Elektro
nifikasi Keuangan Daerah serta 
layanan transaksi nontunai bagi 
ASN. Dalam hal pembiayaan, bank-
jatim tidak hanya bertugas untuk 
melakukan penyaluran kredit ter
hadap UMKM. Melalui JConnect, 
bankjatim siap membantu proses 
digitalisasi para pelaku UMKM, 
menyediakan sarana transaksi se
cara online, cashless payment, serta 
pemasaran melalui marketplace.

Kemudahan pengajuan kredit 
secara online juga menjadi perha

tian bankjatim khususnya bagi 
para pelaku UMKM. Oleh karena 
itu melalui JConnect, bankjatim 
berkolaborasi dengan lembaga 
peer to peer lending sehingga 
mampu menjangkau para pelaku 
UMKM hingga pelosok daerah. 
Dengan hadirnya JConnect, se
gala kebutuh an masyarakat akan 
layanan perbankan yang aman, 
mudah diakses serta dapat dilaku
kan dimana saja dan kapan saja 
dapat terpenuhi.

Brand JConnect akan melebur 
menjadi satu dengan layanan digi
tal banking bankjatim yang telah 
ada selama ini. Layanan funding 
yang selama ini difasilitasi dengan 
aplikasi mobile banking dan inter
net banking akan menjadi JCon
nect mobile dan JConnect Internet 
Banking.

Layanan lending yang telah 
difasilitasi dengan layanan e-loan 
menjadi JConnect e-loan, sedang
kan layanan pembiayaan bagi ASN 
yang selama ini menggunakan 
aplikasi EKMG akan menjadi JCon
nect EKMG.

Layanan keagenan yang sela
ma ini dikenal dengan agen Laku 
Pandai dikemas dengan JConnect 
SiPandai. Dengan brand JConnect 
diharapkan layananlayanan digital 
bankjatim yang selama ini telah 
ada, dapat lebih dikenal dan di
manfaatkan oleh masyarakat.
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INI bagian dari penyiap-
an ekosistem ekonomi 
digital. Apalagi sekarang 

rata-rata transaksi kita sudah 
non tunai. Ekosistem ini harus di-
siapkan sekomprehensif dan sedi-
ni mungkin sehingga anak-anak 
menjadi friendly dengan mobile 
banking dan digital banking,” ka-

ta Gubernur Khofifah saat acara 
Puncak KEJAR Prestasi Anak In-
donesia (KREASI) ’Satu Rekening 
Satu Pelajar’ di SMA Khadijah 
Surabaya, Selasa (24/8).

Program One Student One 
Account (OSOA) atau Satu Reke-
ning Satu Pelajar (KEJAR) dengan 
menggunakan produk Simpanan 

pundi

tim. Saat ini di Jawa Timur 
terdapat 66,4% pelajar yang 
memiliki rekening tabungan 
yang tersimpan di 50 bank 
penyelenggara SimPel di Jawa 
Timur.

Khofifah mengatakan, 
melalui program KEJAR ini 
diharapkan setiap pelajar di 
Indonesia terutama di Jawa 
Timur memiliki rekening se-
hingga budaya menabung di 
lembaga jasa keuangan formal 
dapat dilakukan sejak dini. 
Selain itu, melalui program ini 
maka kesadaran masyarakat 
terhadap literasi dan inklusi 
keuangan serta budaya mena-
bung akan meningkat.

“Ini proses yang didahului 
dengan membuka rekening bagi pelajar dan ini harus 
bersinergi dan terkoneksi dengan sistem keuangan 
lainnya, apalagi pandemi mendorong pembayaran 
dengan sistem digital menjadi tinggi,” terangnya.

Pemprov Jatim, lanjutnya, bersama dengan OJK 
terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi 
keuangan terutama bagi masyarakat Jawa Timur. 
Literasi keuangan merupakan pengetahuan dan 
kesa daran masyarakat mengenai lembaga keuang-

an formal, produk, dan ja-
sa keuangan, termasuk di 
dalamnya adalah manfaat, 
fitur, risiko biaya, kewajiban, 
dan hak dari suatu produk 
dan jasa keuangan.

“Literasi keuangan ini 
sangat penting mengingat 
pada jaman modern seperti 
sekarang berbagai produk 
jasa keuangan menjadi ba-
gian tak terpisahkan dalam 
kehidupan masyarakat, ter-
masuk jasa keuangan ber-
basis teknologi atau fintech 
yang saat ini banyak diman-
faatkan masyarakat terutama 
di era pandemi ini,” ungkap-
nya.

Berdasarkan survei yang 
dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, indeks litera-
si dan indeks inklusi keuangan Jatim meningkat 
dibandingkan tahun 2016 dan lebih baik diban-
dingkan nasional. Indeks literasi keuangan Jawa 
Timur meningkat dari 35,6% pada tahun 2016 men-
jadi 48,95% pada tahun 2019, sementara nasional 
38,03%. Kemudian Indeks inklusi keuangan Jawa 
Timur meningkat dari 73,2% di tahun 2016 menjadi 
87,96% di tahun 2019, sementara nasional 76,19%.

INDEKS LITERASI KEUANGAN
JAWA TIMUR

2016: 35,6% | 2019: 48,95%
 

NASIONAL: 38,03%

INDEKS INKLUSI KEUANGAN
JAWA TIMUR

2016: 73,2% | 2019: 87,96%
NASIONAL: 76,19%

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
mengatakan Program ’Satu Rekening Satu Pelajar’ 
(KEJAR) menjadi bagian dari pintu masuk penyiapan 
ekosistem ekonomi digital. Ekosistem ini harus 
disiapkan sedini dan sekomprehensif mungkin 
yakni dimulai dari usia dini khususnya pelajar.

KEJAR Jadi Pintu Masuk 
Penyiapan Ekosistem 

Ekonomi Digital
Pelajar (SimPel/SimPel iB) atau 
produk tabungan ini merupakan 
tindak lanjut dari arahan Presiden 
Joko Widodo pada Rapat Terbatas 
SNKI tanggal 28 Januari 2020 
untuk meningkatkan literasi dan 
inklusi keuangan Indonesia. Tar-
getnya adalah di atas 50% untuk 
literasi keuangan dan di atas 90% 
untuk inklusi keuangan pada ta-
hun 2024.

Pada tanggal 1 Oktober 2020 
lalu, telah dilaksanakan Kick off 
Program KEJAR di Jawa Timur 
yang ditandai dengan pembukaan 
30.000 rekening pelajar SMA/
SMK/MA sederajat di Jawa Timur 
secara serentak melalui Bank Ja-

 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan bantuan laptop kepada sekolah dengan nasabah SiMPEL terbanyak
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DANA tersebut dialokasikan untuk subsidi 
bunga UMKM, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) 
UMKM, serta program dukungan UMM lainnya. 
Selain itu anggaran tersebut sebagian juga digu-
nakan IJP korporasi.

Namun, alokasi anggaran tersebut lebih 
rendah dibandingkan dengan PEN 2021 sebesar 
Rp 162,4 triliun. Selain itu, beberapa stimulus 
yang ada di tahun ini, tak jadi rencana peme-
rintah di tahun depan seperti Bantuan Pelaku 
Usaha Mikro (BPUM).

Selain itu, stimulus penempatan dana peme-
rintah di perbankan yang bertujuan untuk me-
ningkatkan likuiditas perbankan tak masuk 
da  lam agenda stimulus UMKM pada 2022. Pada-
hal, stimulus ini bertujuan agar perbankan makin 
rajin menyalurkan kredit kepada UMKM.

Selain itu, dalam kluster insentif perpajakan, 
pemerintah juga tak lagi memberikan Pajak 
Peng hasilan (PPh) Final UMKM ditanggung 
peme rintah (DTP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 
Indrawati mengatakan besaran stimulus yang 
diberikan tahun depan telah mempertimbang-
kan kondisi adanya pemulihan ekonomi di ta-
hun depan. Sehingga, beberapa stimulus dicabut 
perlahan pada 2022.

Menkeu berharap, dengan besaran stimulus 
yang diberikan pelaku usaha khususnya UMKM 
tetap dapat terbantu, sejalan dengan ekonomi ta-
hun depan yang diharapkan terakselerasi di ren-
tang pertumbuhan 5%-5,5% year on year (yoy).

Ketua Bidang Ekonomi Badan Pengurus 
Pu sat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indo-
nesia (Hipmi) Anggawira menya yangkan adanya 
pemangkasan anggaran PEN di tahun depan. 
Pasalnya, dengan realisasi PEN pada 2020 ada 
30 juta UMKM yang menikmati nya. Setali tiga 

uang, di tahun depan, diperkirakan, makin se-
dikit UMKM yang ditolong oleh pemerintah.

“Kelanjutan pemulihan ekonomi membu-
tuhkan peran UMKM artinya kalau anggaran 
dikurangi pemerintah sebaiknya memberi 
insentif yang tak jauh berbeda dengan 2021 
melihat situasi yang belum menentu akibat 
pandemi,” ujar Anggawira seperti dikutip, Sabtu 
(28/8/2021).

Kendati demikian, Anggawira berhadap de-
ngan minimnya pemberian stimulus kepada UM-
KM, pemerintah harus memastikan pemulih an 
ekonomi  berjalan sesuai de ngan outlook tahun 
depan.

Di sisi lain, Anggawira 
menambahkan, pemer-
intah dapat mengatur 
ulang ketentuan tarif 
PPh Final UMKM 
sebesar 0,5%. Ia ber-
harap tahun depan 
ambang batas penge-
na anya dapat diting-
katkan dari aturan 
yang berlaku saat 
ini yakni dengan 
omzet kurang 
dari Rp 4,8 mi-
liar menjadi Rp 
9,6 mi liar.

GUBERNUR Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa melantik ja-
jaran pengurus Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas) Jawa Timur 
yaitu Ketua Baznas Jawa Timur 
dan Wakil Ketua Baznas Jawa 
Timur untuk periode 2021-2026 
di Gedung Negara Grahadi, Senin 
(23/8/2021). Jajaran pengurus 
Baznas Jatim yang dilantik yaitu 
H Roziqi sebagai Ketua Baznas 
Jatim, Prof Ali Maschan Moesa 
sebagai Wakil Ketua I, kemudian 
Ahsanul Haq sebagai Wakil Ketua 
II, H Muhammad Zakki sebagai 
Wakil Ketua III dan Husnul Khu-
luq sebagai Wakil Ketua IV.

Pelantikan struktur Baznas 
Jatim ini berdasarkan SK Guber-
nur Jawa Timur Nomor 188/330/
KPTS/013/2021 tertanggal 9 Juni 
2021. Yang kemudian baru hari ini 
dilakukan pelantikan pada pengu-
rus tersebut.

Dalam sambutannya, Guber-
nur Khofifah menyampaikan 
bahwa pihaknya berharap agar 
jajaran Baznas Jatim bisa melak-

sanakan tugas sebaik-baiknya atas 
tanggung jawab yang diberikan. 
Khofifah mengatakan bahwa po-
tensi zakat dan infaq di Jatim 
begitu besar. Terutama untuk ASN 
Jatim yang menurutnya masih 
kurang terserap jika dilihat dari 
potensinya.

“Tahun 2020 zakat dan infaq 
yang terkumpul adalah Rp 14 mi-
lliar. Dengan jumlah ASN yang 
ada di Jatim yang begitu besar, 
saya rasa harusnya bisa dua kali 
lipat,” kata Khofifah.

Dana yang terkumpul diharap-
kan bisa disalurkan dengan se ma-
ngat mengentaskan kemiskinan 
dan juga meningkatkan kesejah-
te raan warga tak mampu di Jawa 
Timur.

Tidak hanya itu, Gubernur 
Khofifah juga meminta Baznas 
agar membantu penanganan anak-
anak Jawa Timur yang menjadi 
yatim piatu karena orang tuanya 
meninggal dunia karena covid-19. 
Pasalnya ada sekitar 6.000 anak 
di Jatim yang menjadi yatim mau-

Pemerintah memastikan akan melanjutkan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
di tahun depan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Adapun anggaran 
yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp 27 triliun.

Di 2022, Pemerintah Kembali 
Gelontorkan Stimulus untuk UMKM

Gubernur Lantik 
Pengurus Baznas Jatim

pun yatim piatu karena covid-19.
“Hari ini yang saya ingin sam-

pai kan pada seluruh pimpinan 
Baz nas, yaitu hari ini ada 6.000 
lebih anak yang terkonfirmasi 
tiba-tiba menjadi yatim, atau ya-
tim piatu karena covid-19,” tegas 
Khofifah.

Menurutnya anak-anak terse-
but bukan hanya memiliki kebu-
tuhan keungan untuk mencukupi 
kebutuhan dasar. Lebih dari itu, 
untuk tumbuh dan berkem-
bang, anak-anak tersebut butuh 
lingkung an yang baik. Sehingga 
ia ingin agar Baznas bisa ikut 
membantu, bisa menyekolahkan, 
ataupun memasukkan ke pondok 
pesantren.

Sementara itu, Ketua Baznas 
Jatim M Roziqi mengatakan 
bahwa pihaknya siap menjalan-
kan tugas sebagai Ketua Baznas 
termasuk menjalankan apa yang 
diperin tahkan Khofifah membantu 
anak-anak yatim akibat covid-19.

Dikatakannya, Baznas ini me-
rupakan lembaga bentukan peme-
rintah untuk mengelola zakat, 
infaq, dan juga kegiatan sosial 
keagamaan yang lainnya.

“InsyaAllah, kami siap melak-
sanaakan apa yang diamanahkan 
Ibu Gubernur Khofifah termasuk 
untuk menjadi orang tua asuh 
mereka anak-anak yang yatim pia-
tu karena covid-19,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurunya po-
tensi zakat dan infaq dari ASN Ja-
tim mencapai Rp 80 miliar dalam 
setahun. Sejauh ini tercapai Rp 14 
an miliar di tahun 2020. Sehingga 
ia menarget bisa mencapai Rp 30 
miliar di tahun 2022 mendatang.

“Kami akan memaksimal-
kan bagaimana ASN Jatim bisa 
menya lurkan zakatnya maupun 
infaqnya. Semoga di tahun 2022 
nanti akan tercapai Rp 30 miliar 
sampai Rp 40 miliar,” tegas Ro-
ziqi.Sri Mulyani Indrawati

MENTERI KEUANGAN (MENKEU) RI
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 Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melantik para pengurus Baznas Jatim di 
Gedung Grahadi Surabaya
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JURU Bicara (Jubir) Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot 
menjelaskan bahwa paylater adalah 
istilah yang merujuk pada transaksi 
pembiayaan barang atau jasa. De-
ngan kata lain, paylater merupakan 
layanan untuk menunda pemba-
yaran atau berutang yang wajib 
dilunasi di kemudian hari. 

“Di Indonesia, paylater dapat 
difasilitasi oleh lembaga jasa ke-
uang an seperti bank, lembaga pem-
biayaan, atau financial technology 
(fintech) peer-to-peer lending,” ka-
ta Sekar seperti diberitakan Kom-
pas.com, Kamis (16/6/2021). 

Selain lembaga-lembaga keuang-
an, layanan paylater kini banyak 
di tawarkan oleh marketplace yang 

bekerja sama dengan lembaga ja-
sa keuangan untuk memudahkan 
belanja konsumen. Salah satu con-
tohnya adalah layanan Traveloka 
PayLater yang disediakan Traveloka.

Dikutip dari laman resmi Trave-
lo ka, Traveloka PayLater Card meru-
pakan fasilitas cicilan online untuk 
berba gai produk yang disediakan 
platform, mulai dari transportasi, 
akomodasi, aktivitas, hingga rekreasi. 

Tak hanya itu, fasilitas tersebut 
juga bisa digunakan di seluruh 
merchant online dan offline re-
kan  an, baik di dalam maupun luar 
negeri. Dengan begitu, pengguna 
punya banyak akses untuk membeli 
produk yang diinginkan. 

Marketplace selanjutnya yang 

rang yang diinginkan terlebih dahulu. Cicilan bisa 
dibayar kemudian hari saat jatuh tempo. 

Hal serupa turut dilakukan GoJek. Perusahaan 
jasa transportasi ini menyediakan GoPay Paylater. 
Dikutip dari laman resminya, GoPay PayLater 
merupakan alternatif metode pembayaran pas-
cabayar (postpaid) untuk pelanggan terpilih. 
Pelanggan dapat menggunakan paylater sebagai 
metode pembayaran ketika memesan layanan ter-
tentu di aplikasi GoJek atau melakukan transaksi 
di merchant GoPay. Tagihan layanan ini bisa diba-
yar paling lambat pada akhir bulan. 

Perusahaan fintech OVO juga pernah menye-
diakan layanan paylater. Saat itu, OVO bekerja 
sama dengan perusahaan peer-to-peer lending 
PT Indonusa Bara Sejahtera (Taralite) dalam 
bentuk kredit berlimit yang dapat digunakan 
untuk bertransaksi pada aplikasi OVO. Saat ini, 
OVO Paylater sedang diberhentikan. Pihak OVO 
tengah mengevaluasi kembali layanan ini agar 
dapat dikembangkan secara lebih komprehensif. 
Namun, pengguna tetap bisa bertransaksi meng-
gunakan OVO Cash dan OVO Points. 

Tips menggunakan fitur paylater Sekar kem-
bali mengingatkan agar masyarakat lebih mema-
hami dan mengenali paylater. Ia menegaskan bah-
wa fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk 
berutang. “Masyarakat dapat membeli produk 
dengan menunda pembayaran. Namun, hal ini 
wajib dilunasi kemudian hari. 

Biasanya, pelunasan bisa dalam bentuk cicil-
an beberapa minggu atau bulan tergantung jenis 
dan nominal pembelian. Jadi, lihat kemampuan 
melunasi terlebih dahulu sebelum menggunakan 
layanan paylater,” pesan Sekar. 

Sebagai antisipasi, OJK memberikan tips da-
lam menggunakan paylater. 

Pertama, batasi nilai pinjaman sesuai dengan 
kemampuan membayar. 

Kedua, pahami kontrak perjanjian. Ketiga, 
lunasi dana pinjaman paylater tepat waktu untuk 
menghindari denda. 

Ketiga, perhatikan suku bunga atau biaya pa-
da fitur paylater. 

Terakhir, ketahui denda keterlambatan 
pengembalian dana pinjaman.

Untuk info lebih lanjut terkait paylater, silakan hubungi Kontak OJK 
di nomor telepon 157 atau WhatsApp di nomor 081 157 157 157. 
Selain itu, bisa juga melalui media sosial Instagram @kontak157

MENGGUNAKAN PAYLATER

Belakangan, paylater tengah jadi primadona di kalangan 
pengguna platform e-commerce. Namun, masih banyak 
yang belum memahami cara kerja fitur tersebut.

Pembiayaan
Gaya Baru

menyediakan paylater adalah Toko-
pedia. Platform ini bekerja sama 
dengan layanan Indodana Paylater 
sebagai lembaga pembiayanya. 
Menurut laman resmi Tokopedia, 
limit yang diberikan untuk layanan 
kredit digital sebesar Rp 500.000 
hingga Rp 25 juta.

Dengan Indodana PayLater, 
pengguna bisa melakukan pembeli-
an terlebih dahulu dan melakukan 
pembayaran kemudian hari. In-
dodana sendiri sudah terdaftar di 
OJK dengan nomor registrasi OJK 
S-235/NB.213/2018 pada Maret 
2018 dan mendapatkan izin opera-
sional pada Mei 2020. 

Fitur paylater juga bisa ditemu-
kan pada Shopee dengan nama 
ShopeePayLater. Platform ini be-
kerja sama dengan PT Commerce 
Finance sebagai pembiaya layanan 
tersebut. Dengan ShopeePayLater, 
pengguna Shopee bisa membeli ba-
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5 TIPS

info

pundi - tips pundi - tips

BERIKUT lima tips dari OJK untuk Anda yang tertarik 
menggunakan paylater agar terbebas dari utang yang 
menumpuk seperti dilansir dari @IndonesiaBaik: 

1.  BATASI NILAI PINJAMAN

 Saat ini, tidak sedikit layanan paylater yang mem-
berikan fitur untuk dapat mengatur limit pinjaman. 
Manfaatkan fitur tersebut dengan membatasi nilai 
pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar. 

2. PAHAMI KONTRAK PERJANJIAN

 Pahami kontrak perjanjian dengan baik karena 
bagaimana pun, layanan ini beroperasi di bawah 
naungan dan pengawasan OJK. 

3. BAYAR TEPAT WAKTU

 Lunasi cicilan pengembalian pinjaman dengan 
tepat waktu untuk terhindar dari denda. Semakin 
lama Anda menunda untuk membayar maka bunga 
dan biaya tambahan akan menumpuk. 

4. PERHATIKAN SUKU BUNGA

 Sejak awal memutuskan untuk menggunakan 
layanan paylater, Anda juga perlu memperhatikan 
tingkat suku bunga atau biaya layanan paylater 
tersebut. Pastikan, suku bunga dan biaya tersebut 
masih terjangkau dengan kemampuan keuangan 
Anda. 

5. PAHAMI DENDA KETERLAMBATAN

 Banyak faktor yang menyebabkan seseorang ter-
lambat ketika melakukan pengem-
balian dana pinjam an. Maka 
dari itu, penting untung 
mengetahui berapa 
besaran denda 
yang harus Anda 
tang gung.
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G
ENAP enam 
dekade sudah Bank 
Jatim berkiprah di 
dunia Perbankan. 
Perayaan enam 
dekade bankjatim 

mengusung tema “Melaju Tanpa 
Batas”. Hal ini menjadi simbol 
semangat perusahaan untuk terus 
meningkatkan layanan, inovasi, 
kreativitas, serta kinerja keuangan 
secara keseluruhan demi mewu-
judkan visi menjadi BPD nomor 
satu di Indonesia.

“Selama itu pula bankjatim 
berusaha untuk terus memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan tran-
saksi perbankan,” kata Direktur 
Utama bankjatim, Busrul Iman. 
Kinerja yang terus tumbuh selama 
lima tahun terakhir menjadi bukti 
perusahaan dapat menjawab tan-
tangan yang cukup berat selama 
pandemi Covid-19.

Salah satu tuntutan di masa 
pandemi ini adalah layanan ber-
basis digital. Bankjatim sebagai 

bank terbesar di Jawa Timur dan 
salah satu pelaku perbankan di 
Indonesia pun tidak ketinggalan. 
Bankjatim semakin masif melaku-
kan berbagai inovasi layanan 
berbasis teknologi digital. Yang 
terbaru, bankjatim meluncurkan 
branding digital banking yaitu 
“JConnect” yang mencerminkan 
transformasi digital dengan se-
mangat mengkoneksikan semua 
kebutuhan dan kemudahan akan 
akses layanan perbankan.

Busrul memaparkan layanan 

Di hari jadinya yang ke-60 tahun, PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. (bankjatim) menunjukkan kinerja yang semakin 
membanggakan. Berbagai inovasi diluncurkan, khususnya di bidang 
digital yang sesuai dengan trend dan kebutuhan masyarakat saat ini. 

berbasis teknologi bukan meru-
pakan hal yang baru bagi 
bankjatim. Bank kebanggaan 
masyarakat Jawa Timur ini tel-
ah memiliki pengalaman dalam 
berba gai layanan berbasis teknolo-
gi mulai dari ATM dan CRM yang 
tersebar di seluruh Jawa Timur, 
Batam dan Jakarta; layanan SMS 
Banking, Mobile Banking, Internet 
Banking, serta Electronic Data 
Capture (EDC) berbasis 
android.

bankjatim juga 
mengembangkan aplikasi 
berbasis digital dan layanan 
pembayaran digital lainnya 
seperti Digital Payment 
berbasis QR Code Indone-
sia Standard (QRIS) yang 
saat ini telah dipergunakan 
oleh kurang lebih 21 ribu 
merchant bankjatim. 
Kemudian Digital Payment 
Virtual Account yang telah 
dimanfaatkan oleh kurang lebih 
300 institusi baik lembaga pen-
didikan, peme rintahan daerah, 
bantuan sosial, Rumah Sakit, dan 
lainnya.

Untuk memberikan kemuda-
han bagi nasabah, bankjatim ju-
ga telah mengembangkan aplikasi 
layanan pengajuan kredit secara 
online (e-KMG dan e-Loan).

Melalui e-KMG dan e-Loan, 

nasabah dapat mengajukan kred-
it atau pembiayaan tanpa harus 
bertatap muka dengan petugas 
bank. bankjatim juga berkolabo-
rasi dengan berbagai ekosistem 
digital di Indonesia seperti Toko-
pedia, Gojek, Shoope, OVO, retail 
merchant modern Indomaret 
dan alfamart serta lainnya dalam 
memperluas layanan pembayaran 
Pajak Daerah (Pajak Kendaraan 

Bermotor [PKB], PBB, Pajak Ho-
tel, Restoran, dan lainnya) agar 
Wajib Pajak dapat melakukan ke-
wajiban pembayaran Pajak secara 
lebih fleksibel dan nyaman tanpa 
harus datang ke bank.

ASET MENINGKAT SIGNIFIKAN
Busrul Iman membeberkan 

kinerja keuangan bankjatim 
sepanjang semester I 2021 yang 

menunjukkan performa positif. 
Berdasarkan kinerja Juni 2021, 
aset bankjatim tercatat Rp95,48 
triliun atau tumbuh 26,90 per-
sen dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya. Bila ditarik 
lebih jauh lagi, pertumbuhan 
aset bankjatim tercatat lebih 
signifikan. Dimana pada 2020, 
aset bankjatim masih Rp83,62 
triliun. Kemudian pada 2019 di 

kisaran Rp76,72 Triliun, 
2018 Rp62,69 Triliun, 2017 
Rp51,52 Triliun, dan pada 
2016 sebesar Rp43,04 Tri-
liun.

Busrul melanjutkan, 
laba sebelum pajak bank-
jatim hingga tengah tahun 
ini tembus Rp1,04 Triliun 
atau tumbuh 5,56 persen 
(YoY). Sedangkan laba 
bersih bankjatim tercatat 
Rp803 Miliar atau tumbuh 
4,32 persen (YoY).

Sepanjang semester I 2021, 
lanjut Busrul, Dana Pihak Ketiga 
(DPK) bankjatim mencatatkan 
pertumbuhan 27,36 persen (YoY) 
yaitu sebesar Rp81,52 triliun. 
Meskipun masih di tengah-tengah 
pandemi, bankjatim juga tetap 
mampu mencatatkan pertum-
buhan kredit yang positif yaitu 
tumbuh 8,72 persen (YoY) atau 
sebesar Rp42,60 Triliun.

HUT KE-60 BANKJATIM

Terus ’Melaju Tanpa Batas’
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BUSRUL MEMAPARKAN LAYANAN BERBASIS 
TEKNOLOGI BUKAN MERU PAKAN HAL 

YANG BARU BAGI BANKJATIM. BANK 
KEBANGGAAN MASYARAKAT JAWA TIMUR 

INI TELAH MEMILIKI PENGALAMAN DALAM 
BERBA GAI LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI 

MULAI DARI ATM DAN CRM YANG TERSEBAR DI 
SELURUH JAWA TIMUR, BATAM DAN JAKARTA; 

LAYANAN SMS BANKING, MOBILE BANKING, 
INTERNET BANKING, SERTA ELECTRONIC DATA 

CAPTURE (EDC) BERBASIS ANDROID.
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DALAM tiga 
tahun ke 
depan, Rani 
bercita-cita 
melakukan 
perjalanan 

ke Eropa. Ia ingin mengunjungi 
langsung kastil dan istana di be-
berapa negara Eropa yang selama 
ini hanya ia saksikan di film atau 
sosial media.

Meskipun kondisi pandemi, 
ia tetap disiplin menabung untuk 
mewujudkan mimpinya. Selain 
tabungan dalam mata uang rupiah, 
ia juga membuka rekening tabung-
an SiKLUS Valas bankjatim.

Untuk membuka tabungan 

SiKLUS Valas bankjatim, syarat-
nya sangat mudah. Hanya butuh 
mengisi formulir data nasabah, 
mengisi formulir permohonan re-
kening tabungan serta menyerah-
kan fotocopy identitas diri.

Menurut Rani, Tabungan 
SiKLUS Valas bankjatim memiliki 
kemudahan karena dapat disetor 
maupun ditarik di seluruh cabang 
bankjatim. Selain itu, tabungan 
ini juga tersedia dalam lima jenis 
mata uang asing yaitu USD, SGD, 
JPY, EUR, HKD. 

Valuta asing atau valas pada 
dasarnya merupakan mata uang 
asing yang diakui, digunakan dan 
diakui sebagai alat pembayaran 

dalam perdagangan internasional. 
Investasi valas sendiri merupakan 
investasi yang memanfaatkan mo-
mentum naik-turunnya nilai tukar 
mata uang atau kurs.

Pada prinsipnya Anda membeli 
mata uang asing saat harga sedang 
rendah, kemudian menjualnya 
kembali saat harga tinggi.

Memiliki investasi berupa 
valuta asing yang mudah dicairkan 
akan memastikan keluarga Anda 
selalu mendapatkan yang terbaik. 
Alangkah baiknya jika Anda sudah 
memiliki investasi mata uang a sing 
saat ini. Jika belum, Anda bisa 
menyimak tips-tips berikut sebe-
lum memulai investasi valas!

MATA UANG SETORAN 
AWAL

SALDO 
MINIMUM

BIAYA ADMIN/
BULAN

BIAYA ADMIN PENUTUPAN 
REKENING

BIAYA DIBAWAH 
SALDO MINIMUM

USD USD 100 USD 100 USD 0.5 USD 5 Bebas Biaya

SGD SGD 100 SGD 100 SGD 1 SGD 5 Bebas Biaya

EUR EUR 50 EUR 20 EUR 1 EUR 5 Bebas Biaya

JPY JPY 7500 JPY 2500 JPY 50 JPY 400 Bebas Biaya

HKD HKD 400 HKD 100 HKD 7 HKD 35 Bebas Biaya

Mata uang asing bisa menjadi sarana 
berinvestasi. Di bankjatim, nasabah 
bisa menabung sekaligus berinvestasi.

Menabung
Sekaligus

Investasi Valas

TABUNGAN SiKLUS VALAS

TABUNGAN valas dapat menjadi solusi alternatif 
investasi di masa pandemi. Selain menguntung
kan, punya tabungan valas dijamin Lembaga Pen
jamin Simpanan (LPS). Jadi, risikonya kecil. Berikut 
bebe rapa keuntungan memiliki tabungan valas:

1. RUPIAH FLUKTUATIF, BELANJA PRODUK  
LUAR NEGERI JALAN TERUS.
Ketika mata uang Garuda terhadap dolar AS ter
puruk, biasanya akan diikuti dengan kenaikan 
harga barang impor. Harga produk luar negeri jadi 
lebih mahal. Tetapi dengan memiliki tabungan 
valas, belanja produk impor bisa jalan terus. Tak 
peduli rupiah bergerak seperti apa. Itu karena sifat 
valas sulit terdampak devaluasi atau penurunan 
nilai mata uang. Terlebih jika mata uang asing 
berasal dari negara dengan ekonomi stabil. Mena
bung valas sekian, nilainya ya tetap segitu. Kalau
pun turun atau naik, tidak terlalu fluktuatif.

2. DIJADIKAN SEBAGAI  
DIVERSIFIKASI INVESTASI.
Saat investasi yang lain seperti saham menga lami 
kerugian, ada investasi lain yang memberi ke un
tung an maksimal, bahkan stabil. Salah satunya 
adalah tabungan valas, sebab kurs mata uang a sing 

cenderung terus menguat setiap tahun.

3. GAMPANG DITARIK BILA  
MENDESAK BUTUH UANG.

Tabungan valas sama seperti tabungan rupiah 
atau konvensional lainnya. Memiliki kemudahan 
untuk ditarik atau diambil sewaktuwaktu ketika 
membutuhkan. Selanjutnya Anda tinggal men
gonversi atau menukar dengan harga yang ber
laku saat itu. Tak perlu khawatir dengan gejolak 
kurs mata uang asing karena nilainya lebih stabil.

4. LIBURAN DAN SEKOLAH   
KE LUAR NEGERI LEBIH MUDAH.
Tabungan valas dapat kamu persiapkan untuk 
mencapai tujuan keuangan. Misalnya liburan ke 
luar negeri tahun depan, atau sebagai persiapan 
biaya pendidikan anak ke luar negeri.

5. TRANSAKSI DI LUAR NEGERI   
JADI MAKIN LANCAR.
Tabungan valas juga dapat digunakan untuk 
melakukan transaksi di luar negeri, seperti ekspor 
dan impor. Khususnya buat para pelaku usaha. 
De ngan memiliki rekening mata uang asing, tran
saksi menjadi lebih lancar.

INVESTASI
VALUTA ASINGKEUNTUNGAN
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TABUNGAN SiKLUS VALAS BANK JATIM TERSEDIA DALAM 5 JENIS MATA UANG ASING

Sebelum memilih produk tabungan valas, paling penting adalah menetapkan tujuan 
keuangan. Dengan demikian, Anda dapat menentukan mata uang asing yang sesuai 
untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, perhatikan pula syarat dan ketentuan 
yang berlaku dari bank.
Setiap bank mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda, terkait minimum setor
an awal, tingkat bunga, biaya kurs, biaya administrasi buka rekening, biaya adminis
trasi bulanan, saldo mengendap, ataupun syarat penarikan tabungan. Oleh karena 
itu, pastikan Anda memilih produk tabungan valas yang sesuai kebutuhan dan ke
mampuan finansial. Cermati biayabiaya yang mungkin timbul dari transaksi, sehing
ga tabungan valas menguntungkan tanpa khawatir tekor banyaknya potongan bank.

PILIH 
TABUNGAN 

VALAS
SESUAI 

KEBUTUHAN 
DAN 

KEUANGAN 

SUMBER: KOMPAS.COM

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
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YANG paling 
penting di Cabang 
Tulungagung ini 
team work. Kita 
tidak bisa kerja 
sendiri tanpa tim 

yang solid,” kata Kepala Cabang 
bankjatim Tulungagung. Kamil-
iah. Koordinasi dan komunikasi 
antara satu dengan yang lain ter-
jalin baik melalui grup WhatsApp 
yang ada. Melalui grup itu segala 
sesuatunya dikomunikasikan. Apa 
yang sedang dikerjakan, kendala 
yang dihadapi serta solusi untuk 

permasalahan tersebut.
Untuk menggali permasalahan 

yang dihadapi anggota tim serta 
mendekatkan satu dengan yang 
lain, Kamiliah banyak menggu-
nakan cara informal. Daripada 
mengadakan rapat di kantor 
dengan agenda resmi, ia memilih 
untuk mengadakan pertemuan 
di luar kantor. Karena kondisi 
pandemi, pertemuan dilakukan 
dalam kelompok kecil, per unit 
kerja. Dalam suasana yang san-
tai, uneg-uneg dan kendala yang 
dihadapi masing-masing anggota 

BANKJATIM CABANG TULUNGAGUNG

Andalkan Tim yang Solid
Kerjasama tim yang solid menjadi salah satu 
pendukung meningkatnya kinerja bankjatim 
Cabang Tulungagung. Semua pihak berkontribusi 
sehingga bisa mencapai target yang diinginkan.

tim bisa disampaikan. Dengan de-
mikian ide-ide untuk pemecahan 
masalah juga bisa lebih mudah 
tersampaikan.

Lia menambahkan action 
plan juga penting dimiliki sebe-
lum melakukan pekerjaan. ”Jadi 
teman-teman dalam melakukan 
aktivitas kerja harus memiliki 
rencana kerja, data. Kita tentu 
memiliki rencana atau sasaran 
yang harus dieksekusi. Namun 
teman-teman tetap harus aktif 
untuk mencari peluang yang lain,” 
ujarnya. Karena itu ia meminta 
semua anggota timnya berge-
rak aktif mencari peluang untuk 
meningkatkan capaian kinerja.

 Untuk meningkatkan pertum-
buhan kredit, DPK, laba, total aset 
dan lain-lain Lia juga menetapkan 

skala prioritas.
”Saya lebih concern di kredit. 

Bagaimana meningkatkan kualitas 
kredit dan menekan NPL. Melalui 
aplikasi yang dikembangkan TI 
kantor pusat, kita bisa melakukan 
monitoring untuk menilai kualitas 
debitur,” ujarnya lagi.

Untuk meningkatkan kinerja 
kredit, Cabang Tulungagung juga 
terus berupaya meningkatkan 
market share kredit konsumtif 
yang dinilai masih rendah yaitu 
dikisaran 55%. Hal ini menurutnya 
masih bisa dimaksimalkan meng-
ingat besarnya jumlah ASN di 
Kabupaten Tulungagung. Karena 
itu Lia menargetkan market share 
kredit konsumtif bisa tembus 60%. 
Selain tentunya tetap meningkat-
kan pencapaian kredit sektor pro-
duktif utamanya dari UMKM. 

MANFAATKAN TEKNOLOGI 
INFORMASI

Di era saat ini, digitalisasi 
sudah menjadi kebutuhan. Lia 
sendiri merasa sangat terbantu 
dengan aplikasi-aplikasi yang 
dikembangkan oleh manajemen 
untuk mendukung kebutuhan 
cabang. ”Kompetitor kita sudah 
sangat maju dalam hal teknologi. 
Namun bankjatim sudah mulai 
mengimbangi,” jelasnya.

Bankjatim saat ini sudah 
meluncurkan layanan digital 
seperti e-KMG dan e-retribusi. 
Berikutnya akan diluncurkan 

e-parking bekerjasama dengan Di-
nas Perhubungan setempat. ”Kami 
akan segera melakukan uji coba 
untuk e-parking,” ujarnya.

Untuk pelayanan kepada na-
sabah, digitalisasi juga didorong 
melalui Agen Laku Pandai. Sam-
pai saat ini ada 22 agen Laku 
Pandai di bankjatim Cabang 
Tulungagung. Agen Laku Pandai 
bankjatim menurutnya memiliki 
keunggulan dibandingkan yang 
lain karena ada layanan yang tidak 
dimiliki agen Laku Pandai bank 
lain. Misalnya pembayaran PBB 
(Pajak Bumi Bangunan) dan PKB 
(Pajak Kendaraan Bermotor).

Dari keseluruhan agen Laku 

Pandai bankjatim Tulungagung, 
enam diantaranya adalah BUM-
Des (Badan Usaha Milik Desa). 
Menurut Lia, menjadi Agen Laku 
Pandai sekaligus menjadi peluang 
bagi BUMDes mendapatkan tam-
bahan penghasilan. Ia pun me-
minta kepada anggota timnya juga 
untuk masif menambah jumlah 

Agen Laku Pand-
ai utamanya 

dari BUM-
Des.
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KINERJA BANK JATIM TULUNGAGUNG (DALAM JUTA RUPIAH)

KETERANGAN JUNI 2020 JUNI 2021

Kredit Rp 871,674 Rp 882,021

Total DPK Rp 1,429,543 Rp 1,571,611

Laba/Rugi Rp 32,926 Rp 44,521

Total Aset Rp 1,512,626 Rp 1,674,437

Total Pendapatan Rp 71,589 Rp 74,001

NOA FUNDING & LENDING:
173.239 nasabah (Juni 2020) | 191.187 nasabah (Juni 2021)

Kamiliah
KEPALA CABANG BANKJATIM TULUNGAGUNG

 Kepala Cabang bankjatim Tulungangung memberikan arahan kepada staff dan karyawan 
sebelum memulai aktivitas pekerjaan

 Aktivitas di kantor bankjatim Tulungangung yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah
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Masa pandemi membuat daya beli masyarakat 
mengalami penurunan. Hal ini akhirnya berimbas 
ke banyak hal. Termasuk UMKM di sektor garmen.

dengan terjadinya kelangkaan 
masker. ”Batik print yang ada akh-
irnya kami bikin masker lalu kami 
bagi-bagikan di sekitar sini dan di 
jalan. Eh malah dapat berkah. Ka-
mi banjir pesanan sehari sampai 
2.500 masker,” kata Ike Yulianasa-
ri, putri Munganah.

Produksi batik print yang sem-
pat berhenti akhir nya dijalankan 
lagi untuk memenuhi kebutuhan 
kain untuk masker. Bahkan un-
tuk menjahit masker, mereka 
merekrut penjahit-penjahit yang 
diberhentikan dari pabrik lain. Pe-
sanan masker dalam jumlah besar 
terjadi selama sekitar 1,5 bulan.

Ketika permintaan masker 
mulai menurun, permintaan ser-
agam batik mulai masuk. ”Awaln-
ya itu dari salah satu rumah sakit. 
Mereka biasanya cuma pesan 
ka in. Tapi kemarin itu pesan 
lang sung dijahitkan di kami. Jadi 
penjahit kami terus bekerja,” tutur 
Ike. Pesanan seragam akhirnya 
terus mengalir baik dari instansi 
pemerintah maupun seragam 

pondok pesantren.
Meskipun saat ini belum pulih 

sepenuhnya namun permintaan 
mulai kembali mengalir. Apalagi 
sejak level PPKM mulai menurun 
dan kegiatan di pemerintahan 
kembali berjalan.

Dengan kinerjanya yang tetap 
tangguh meskipun menghada-
pi pandemi, Batik Gajah Mada 
mendapat penghargaan dalam 
UMKM Award bankjatim. 
Menjadi nasabah bankjatim 
sejak 2015, Munganah menga-
takan dirinya sangat puas dengan 
pelayanan bankjatim Cabang 
Tulungagung. ”Kami selalu dibina 
dan diperhatikan. Pelayanan di 
sini juga baik dan memuaskan. 
Kami berterima kasih atas 
kerjasama yang terjalin 
selama ini,” kata Munga-
nah lagi. 

PENGEMBANGAN 
PASAR ANAK MUDA

Selain mendatang-
kan kesulitan, pan-

K
ESIBUKAN di gerai 
Batik Gajah Mada 
yang berlokasi di Jln. 
Gajah Mada, Mojosari, 
Kecamatan Kauman, 
Kabupaten Tulung-

agung mulai kembali bergeliat. 
Tumpukan kain batik yang akan 
merupakan pesanan seragam salah 
satu instansi sudah siap dikemas. 
Di area produksi, proses pencucian 
batik juga terus berjalan.

Batik Tulungagung dikatakan-
nya memiliki motif khas yang 
disebut sebagai 
motif 'gajah-
modonan'. 

Motif ini menonjolkan cerita asal 
mula daerah Tulungagung yang 
dulunya adalah daerah rawa. 
Dengan demikian yang diangkat 
dalam motif batik adalah flora dan 
fauna yang biasa dijumpai di dae-
rah berawa. Warna-warna yang 
digunakan umumnya biru, ungu, 
hijau dan sogan.

Masuk ke gerai Batik Gajah 
Mada, mata akan dimanjakan de-
ngan beraneka motif batik baik 
batik tulis, cap maupun printing. 
”Alhamdulillah, sekarang sudah 
mulai kembali hampir 
seperti normal. Di awal 
pandemi, penjualan 

kami turun 70-80 persen,” kata 
pemilik Batik Gajah Mada, Mun-
ganah Danumulyo.

Dengan mulai kembalinya 
aktivitas, karyawannya yang ter-
diri dari 49 karyawan tetap dan 
41 tenaga borongan bisa kembali 
bekerja normal. Selama pandemi, 
Batik Gajah Mada tidak melakukan 
pengurangan karyawan. Mereka 
hanya melakukan pengaturan shif 
sehingga tidak ada karyawan yang 
harus diberhentikan. Hal ini tidak 
lepas dari kegigihan dan keuletan-
nya melihat peluang meskipun saat 
itu pandemi melanda.

Di awal pandemi, pembelinya 
yang berasal dari Jogja, Solo, Sura-
baya dan Jember berhenti meng-

ambil barang. Akhirnya 
stok pun menumpuk. 
Kondisi itu berbarengan 

TETAP BERTAHAN & BERKEMBANG

demi ternyata juga mendatangkan 
hikmah. Ketika mobilitas dibatasi, 
aktivitas berbelanja pun beralih 
ke dunia maya. Hal ini juga me-
maksa Batik Gajah Mada untuk 
lebih mengembangkan penjualan 
secara online. ”Saya belajar online 
ini saat pandemi dan ternyata 
perkembangannya luar biasa,” 
ujar Ike.

Ia pun langsung berupaya 
mengejar ketertinggalan. Ia pun 
masuk ke e-commerce yaitu Shop-
ee dan Instagram. Batik Gajah 
Mada juga sempat menjadi star 
seller di e-commerce tersebut.

Dari pengalaman masuk ke 
penjualan online ini pun Ike 
memiliki rencana untuk mengem-
bangkan pasar untuk anak muda. 
”Dulu produk kami kan le bih 
banyak dipakai ke orang dewasa 
yang 30 tahun ke atas. Tapi saya 
lihat-lihat di seller yang lain, 
mere ka sasarannya ke teenager 
atau anak muda. Jadi kami akan 
mengembangkan motif atau mod-
el yang sesuai selera anak muda 
karena mereka itulah pengguna 
aktif e-commerce dan instagram,” 
jelasnya.

Dengan kinerjanya yang tetap tangguh meskipun 
menghadapi pandemi, Batik Gajah Mada mendapat 
penghargaan dalam UMKM Award bankjatim. 

 Ike Yulianasari, putri Munganah Pemilik 
gerai batik Gajahmada (kanan) menjelaskan 

batik khas Tulungangung ke calon pembeli
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AYAM LODHO
Ayam Lodho merupakan hi-

dangan ayam khas Tulungagung 
yang sangat terkenal. Ayam lodho 
merupakan olahan ayam kam-
pung yang dipanggung 
dan kemudian dimasak 
lagi bersama santan dan 
bumbu pedas.

Ayam lodho umumnya 
memiliki cita rasa pedas 
menggigit berkat rempah 
dan cabainya. Bumbu 
yang meresap ke daging 
ditambah gurihnya san-
tan makin menambah 
kelezatan kuliner satu 
ini. Ayam lodho biasanya 
dibakar terlebih dahulu, 
lalu diberi kuah santan 
yang sudah dibumbui 
seperti opor. Namun, ada 
pula yang tidak dibakar, 
karena setiap penjual 
memiliki ciri khas mas-
ing-masing.

Beberapa penjual 
ayam lodho ada yang ma-
sih memasak dengan cara 
tradisional dengan meng-
gunakan tungku, kayu ba-

kar dan batok kelapa. Hal tersebut 
tentu bisa berpengaruh pada rasa 
dan orisinalitas ayam lodho khas 
Tulungagung.

Ayam lodho yang disajikan 
biasanya berupa satu ekor ayam 

utuh. Tapi kamu bisa memesann-
ya hanya setengah maupun seper-
empat bagian ayam. Di beberapa 
tempat, ayam lodho biasanya 
disajikan bersama urap-urap 
sayuran.

Beberapa rumah 
makan yang banyak 
menjadi jujugan pecinta 
kuliner diantaranya ada-
lah Warung Bu Sri dan 
Bu Yati yang menyajikan 
seporsi ayam lodho da-
lam wadah pincuk daun 
pisang.

Selain itu ada pula 
Ayam lodho Pak Yusuf 
yang termasuk legendaris 
di Tulungagung. Kemu-
dian ada pula  Warung 
Lodho Lestari Jaya yang 
masih melakukan pengo-
lahan ayam menggunakan 
tungku dan kayu bakar 
sehingga menimbulkan 
aroma sedap yang meng-
gugah selera. 

SATE KAMBING  
PAK KUWAT

Sate kambing Pak 

Kuwat Moro Lego ini juga banyak 
menjadi incaran pecinta kuliner. 
Tidak hanya sate, di sini juga ada 
gule bakar. Yang membuatnya 
semakin nikmat, warung makan 
ini menggunakan daging kambing 
muda.

Pada prinsipnya, gule bakar itu 
gule yang sudah matang diambil 
dagingnya kemudian ditusuk-tu-
suk lalu dibakar. Kuahnya, tetap 
memakai gule. Gule bakar ini 
melengkapi menu yang sudah ada 
seperti gule, krengsengan, rica-ri-
ca, iga bakar dan lain-lain.  Dalam 
satu hari, Sate Kambing Pak Ku-
wat memotong tiga sampai lima 
ekor kambing muda.

Sate Pak Kuwat memiliki ciri 
khas bumbu kecap yang kuat. 
Bumbu kecap dengan campuran 
rempah ini menjadi ciri khas tem-
pat makan ini, ditambah sedikit 
taburan irisan bawang merah dan 
cabai matang.

Dengan bumbunya yang khas, 
banyak pendatang yang berkun-
jung ke Tulungagung ini akhir-
nya menjadi pelanggan Sate Pak 
Kuwat. Apalagi di akhir pekan. 
Warung yang berdiri pada 1991 
ini berlokasi di  pojok, sebelah 
kiri pintu masuk Stasiun Tulung-
agung. 

PECEL PUNTEN

Pecel punten terbuat dari 
punten yang merupakan nasi 
ketan yang ditumbuk halus dan 

diberi santan. Punten kemudian 
dipotong dan disajikan bersama 
sayuran dan bumbu kacang pedas.

Sayuran pada pecel ini bia-
sanya berisi kacang panjang, 
daun singkong, bayam, menti-
mun, kembang turi, kecambah, 
kangkung serta kemangi yang 
disiram dengan sambal pecel. Pe-
cel punten merupakan makanan 
favorit warga Tulungagung dan 
diburu para wisatawan.

SOMPIL

Sompil terdiri dari irisan lon-
tong dan sayur rebung. Sompil 
juga bisa disajikan dengan sayur 
bersantan lainnya. Kombinasikan 
dengan sayur kacang, tahu, dan 
sayur nangka. Ditambah urapan 
pedas dan bumbu kedelai.

CAPAR TAPE

Capar tape terbuat dari tape 
singkong dan disiram sayur pecel. 
Capar tape biasanya juga dileng-
kapi dengan mentimun dan ke-
cambah rebus. Capar tape memili-
ki rasa asam manis dari tape yang 
dipadukan dengan bumbu kacang 
pedas manis.

KHAS TULUNGAGUNG
JENANG SYABUN

Jenang syabun merupakan 
makanan khas Tulungagung 

yang biasanya dijadikan oleh-
oleh. Jenang syabun terbuat 
dari beras ketan, kelapa, gula 
pasir dan susu kental manis. 
Jenang syabun memiliki rasa 

yang manis dan legit.
Biasanya satu kotak jenang 

syabun berisi 16 jenang. Kare-
na terbuat dari bahan alami 
tanpa pengawet, jenang ini 

hanya bertahan empat hari saja. 
Jenang ini bisa ditemukan di 

berbagai gerai khusus oleh-oleh 
hingga pasar-pasar tradisional.

JENANG GRENDUL
Jenang Grendul terbuat dari 

tepung kanji, biasanya disajikan 
bersama dengan Jenang Ban-
ing yang terbuat dari tepung 
beras serta Jenang Ketan dari 
bubur ketan hitam. Secara ter-
pisah Jenang Grendul disajikan 

dengan kuah santan karena 
karakter jenang itu sendiri yang 

sudah manis namun apabila 
dicampur akan diberikan kuah 

gula jawa/gula aren yang 
umum disebut Juruh.

SREDEK
Sredek terbuat dari gethuk 

singkong, kemudian digoreng. 
Sredek merupakan camilan fa-
vorit di Tulungagung. Biasanya 
sredek disantap bersama cabai 
merah dan sesapan teh hangat.
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Tulungagung dikenal sebagai kota penghasil 
marmer terbesar di Indonesia. Selain itu, Kabupaten 
Tulungagung memiliki beberapa makanan khas 
yang sudah terkenal dan diburu para pecinta kuliner. 

Sajian 
Menggugah 
Selera dari 
Kota Marmer



30 31Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMURMAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMURwisata potensi jatim wisata potensi jatim

an wisatawan saat ini yang gemar 
mengunggah foto-foto di media 
sosial, pengelola telah menyedia-
kan beberapa spot foto. Mulai dari 
ayunan di atas bukit dengan latar 
belakang pantai dan laut lepas, 
hingga gardu pandang yang bisa di-
jadikan spot melihat pemandangan 
sekeliling pantai dari atas bukit.

Dari gardu pandang akan 
tampak adanya air terjun di dekat 
pantai. Air terjun tersebut mengalir 
dari bebatuan yang ada di bukit 
dan aliran airnya langsung menuju 
ke lautan lepas. Tinggi air terjun 
tersebut sekitar 3 meter dengan air 
yang sangat bersih dan jernih.

Tidak lengkap rasanya bermain 
ke pantai jika tidak merasakan 
deburan air dan pasir di sela-sela 
jari kaki kita. Pasir pantai disana 
berwarna putih dengan hiasan 
bongkahan bebatuan karang dari 
ukuran kecil hingga besar. Sese-
kali ombak menyapu pasir pantai 
dan dipecah oleh bongkahan beba-
tuan karang tersebut.

Selain bersantai menikmati 
senja sambil menikmati segarnya 
es kelapa muda, pengunjung juga 
bisa memancing di pantai ini. Se-
lain itu, kawasan pantai ini juga 
dapat digunakan untuk camping. 
Biasanya para wisatawan yang 
datang berkunjung untuk camp-
ing disana memanfaatkan tanah 
lapang yang berada di bagian atas 
air terjun. Pihak pengelola tempat 
wisata tersebut sudah menyedia-
kan penyewaan tenda dan matras 
sehingga Anda tidak perlu khawa-
tir jika ingin camping di kawasan 
pantai ini.

Meskipun tergolong pantai se-
pi dan tersembunyi, fasilitas yang 
tersedia di pantai ini cukup leng-
kap. Fasilitas yang tersedia antara 
lain penyewaan tenda dan matras 
untuk camping, tempat parkir, 
kamar mandi, toilet, mushola, dan 
warung makan.

DISEBUT Pantai Pacar bukan 
karena banyak yang berpacaran 
di pantai ini. Nama Pantai Pacar 
diambil dari banyaknya pohon 
pacar yang tumbuh di sekitar ka-
wasan pantai dahulu.

Untuk mencapai Pantai Pa-

car kita akan melalui jalan yang 
cukup menantang. Tanjakan dan 
tikungan tajam menjadi suguhan 
bagi para wisatawan sebelum 
mencapai pantai ini. Ditambah 
lagi akses jalan belum semuanya 
teraspal mulus. Karena itu dib-

Sebagai daerah pesisir, ada banyak pantai dengan 
pemandangan indah di Tulungagung. Selain 
beberapa pantai yang sudah banyak dikenal seperti  
Pantai Popoh, saat ini Pantai Pacar sedang menjadi 
destinasi baru bagi mereka penggemar wisata pantai.

Menikmati Senja 
di Pantai Pacar

utuhkan kendaraan yang fit jika 
akan berkunjung ke Pantai Pacar. 
Tidak disarankan pula untuk 
berkunjung saat musim hujan 
karena dikhawatirkan ban kenda-
raan akan terjebak di jalanan yang 
masih tanah atau tergelincir.

Pantai tersembunyi yang masih 
perawan ini dibuka untuk umum 
selama 24 jam dan tidak dipungut 
biaya masuk sama sekali. Anda 
hanya cukup membayar Rp 5.000 
saja untuk biaya parkir kendaraan. 
Namun, meskipun tidak ada bi-
aya masuk, para wisatawan harus 
selalu menjaga kebersihan pantai 
tersebut supaya keindahan alamn-
ya tetap terjaga dengan baik.

Namun perjalanan panjang 
yang berkelok-kelok akan terbayar 
dengan indahnya pemandangan di 
Pantai Pacar. Memahami kebutuh-
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PENGAMAT Otomotif, Bebin 
Djuana menjelaskan di masa yang 
akan datang seluruh dunia akan 
menggunakan kendaraan listrik tan-
pa kecuali Indonesia. Hanya tinggal 
seberapa cepat masing-masing nega-
ra mempersiapkan prasarana.

Sejalan dengan itu, Indonesia 
juga akan menjadi salah satu neg-
ara produsen baterai lithium ion 
“Peluang ini tentu terbaca produ-
sen kendaraan listrik. Tidak hanya 
sebagai pasar yang membutuhkan 
kendaraan tapi juga sebagai lokasi 
untuk produksi mengingat produksi 
baterainya juga di sini,” kata Bebin 
dikutip dari Kontan.co.id. Bebin juga 
melihat, animo masyarakat akan 

semakin tinggi ke depannya karena 
kendaraan listrik menarik dari segi 
biaya per-kilometer yang jauh lebih 
rendah dibandingkan mobil berbah-
an bakar minyak (BBM).

Kendaraan yang disebut-sebut 
lebih ramah lingkungan dari bebera-
pa produsen pun mulai tampak wira 
wiri di jalanan Kota Surabaya.  Per-
cepatan pengembangan kendaraan 
berbasis baterai oleh Pemerintah 
Indonesia melalui Peraturan Pemer-
intah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 
telah mendorong beberapa brand 
otomotif menghadirkan mobil listrik, 
mulai dari kendaraan niaga hing-
ga SUV. Mobil listrik di Indonesia 
akan mendapat keuntungan gratis 

Bicara soal mobil listrik tentu tidak bisa 
dilepaskan dari Tesla. Kendaraan 

besutan perusahaan milik Elon 
Musk ini juga sudah meluncur 
di Indonesia sejak 2015 melalui 
importir mobil mewah, Prestige 
Image Motorcars.

Trend mobil listrik juga merambah di tanah air. 
Kehadiran kendaraan berbasis baterai ini semakin 
meramaikan industri otomotif di dalam negeri. 

Sederet Mobil Listrik
yang Mengaspal di Tanah Air

Bagi yang tertarik memiliki mobil listrik 
Tesla, ini contekan daftar harganya : 

Tesla Model 3: Rp 1,5 miliar

Tesla Model X Long Range: Rp 3 miliar

Tesla Model X Plaid: Rp 4,4 miliar

Tesla Model S Long Range: Rp 3 miliar

Tesla Model S Plaid: Rp 4 miliar

Tesla Model S Plaid+: Rp 4,4 miliar

PPnBM. Dengan begitu, harga mobil 
listrik lebih murah karena tak dike-
nakan PPnBM.

PP tersebut menyebutkan bahwa 
mobil listrik berbasis baterai (bat-
tery electric vehicle) fuel cell electric 
vehicles (mobil listrik sel bahan 
bakar) dikenakan tarif 15% dengan 
Dasar Pengenaan Pajak 0%. Artinya, 
PPnBM mobil listrik dan sel bahan 
bakar tetap 0%. Keuntungan lainnya 
memiliki mobil listrik antara lain 
bebas aturan ganjil genap di Jakarta, 
bebas pajak Bea Balik Nama Kend-
araan Bermotor (BBN-KB), ramah 
lingkungan karena tidak mengeluar-
kan emisi sama sekali.

Keunggulan lain dari mobil lis-
trik adalah karena komponen suku 
cadangnya lebih sedikit. Perawatan-
nya pun mudah dengan suku cadang 
yang lebih sedikit.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa harga kendaraan 
listrik tergolong mahal jika dibandingkan mobil dengan 
mesin pembakaran internal. Saat ini sedikitnya ada ada 
lima mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia dari be-
ragam jenis, dari merek Jepang hingga Tiongkok. Berikut 
adalah daftar harga mobil listrik yang resmi dijual di In-
donesia, dari yang termurah hingga paling mahal:

DFSK GELORA E
DFSK Gelora E merupakan mobil listrik termurah di 

Indonesia saat ini. Mobil niaga tersebut dibanderol Rp 
480 juta untuk tipe Blind Van atau Rp 510 juta untuk 
varian Mini Bus.

Dengan harga relatif lebih mu-
rah dari pesaingnya, DFSK Ge-
lora E menawarkan sebuah 
kepraktisan dan multi 
fungsi. Tipe Mini Bus 
bisa menampung tujuh 
penumpang, sementara 
model Blind Van mem-
punyai volume kargo 
hingga 4.8 m3.

HYUNDARI IONIQ
Hyundai menyediakan dua model untuk Ioniq. Tipe 

terendah adalah Ioniq Prime dengan harga Rp 637 juta, 
sementara varian termahal Ioniq Siqnature dibanderol 
Rp 677 juta.

Hyundai menyematkan baterai  38,3kWh dan 
mengklaim bahwa mobil ini sanggup menjelajah sejauh 
373 km. Akselerasi 0 ke 100 km/jam membutuhkan 
waktu 9.9 detik.

NISSAN LEAF
Nissan turut mera-

maikan pasar mobil 
listrik dengan peluncu-
ran resmi Nissan LEAF 

terbaru pada pertengahan Agustus 2021. Mobil tersebut 
diberi harga Rp 649 juta untuk warna single tone atau Rp 
651 juta untuk warna dual tone.

Nissan menyematkan motor listrik dengan total out-
put 148hp dan torsi maksimal 320Nm. Dengan baterai 
40kWh, mobil ini bisa menempuh jarak 311 km dalam 
sekali pengisian daya. Akselerasi dari 0-100 km/jam ha-
nya membutuhkan waktu 7.9 detik.

HYUNDAI KONA 
ELECTRIC

Hyundai Kona 
Electric adalah SUV 

listrik dengan 
harga paling ter-
jangkau saat ini. Mobil 
tersebut dibanderol Rp 697 juta.

Motor listriknya sanggup menyemburkan 
tenaga sebesar 134 hp dan torsi puncak 395 Nm. 
Baterainya berukuran 39.2 kWh dan mempunyai 
jarak tempuh 345 km. Akselerasi 0 ke 100 km/jam 

membutuhkan waktu 9.7 detik.

LEXUS UX300E
Lexus mengh-

adirkan UX300e 
sebagai mobil 
listrik perdanan-
ya untuk pasar 
Indonesia. SUV yang 
dibanderol Rp 1,245 miliar, menjadikannya salah satu 

mobil listrik premium di tanah air
Dapur pacu listriknya memuntahkan 

tenaga sebesar 201 hp dengan torsi mak-
simal 301 Nm. Dengan baterai beruku-
ran 54.3 kWh, SUV ini sanggup mene-
mpuh jarak 300km. Untuk akselerasi 
dari 0 ke 100 km/jam membutuhkan 
waktu 7,5 detik saja.

HARGA MOBIL TESLA
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Apa itu
Frugal 
Living?

BANYAK PESOHOR 
DUNIA MENJALANINYA

Frugal living banyak dijadikan pilihan 
gaya hidup orang kaya di dalam maupun 
luar negeri. Meskipun memiliki kekayaan 
miliaran bahkan triliunan rupiah, mereka 
tetap memilih untuk bergaya hidup 
sederhana dan tidak menjadi boros.
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Lalu, bagaimana menerapkan 
gaya hidup frugal ini?
Berikut penjelasannya... 

BUAT DAFTAR ANGGARAN

Ambil secarik kertas dan buat daftar anggaran yang dibutuhkan 
setiap bulannya. Perlu diingat, anggaran yang hanya memberi kese-
nangan sementara dan tidak terlalu mendesak sebaiknya dicoret. 

MANFAATKAN DISKON

Pengurangan harga terhadap beberapa barang yang dibutuhkan 
sangat bermanfaat untuk meregangkan anggaran. Sisa uangnya 
pun bisa disimpan untuk kebutuhan lainnya, kan? 

MAKANAN

Membawa bekal atau masak sendiri akan lebih hemat. 

TRANSPORTASI

Kadang, mengendarai kendaraan pribadi 
jauh lebih boros ketimbang naik transportasi 
umum. Apalagi kendaraan seperti mobil. Coba 
hitung, mobil butuh biaya perawatan, parkir 
di kantor atau mall, bensin, sampai uang tol. 
Karenanya, kadang lebih baik menggunakan 
transportasi umum saat bepergian ke kantor. 

KEBUTUHAN RUMAH

Misalnya, mengisi token listrik per minggu agar tidak terlalu boros.  
Selain itu, masak nasi dalam jumlah banyak sekaligus dan memati-
kan perangkat setelah nasi matang. Hal ini akan mengurangi peng-
gunaan listrik di rumah. 

KURANGI NONGKRONG

Nongkrong bisa menguras kantong dan merusak rencana 
keuangan yang sudah ditetapkan, lho. Coba bayangkan ka-
lau setiap minggu di satu bulan kamu rutin melakukannya, 
berapa uang yang harus dikeluarkan? 

JAGA KESEHATAN

Ada baiknya selalu menjaga kesehatan 
diri. Bisa dimulai dengan rajin mencuci 
tangan dan berolahraga setiap hari. Olah-
raga yang dilakukan pun tak perlu hing-
ga mendaftar gym. Berlari di sekitar ru-
mah selama 20 menit per hari pun tetap 
bisa menjaga kebugaran tubuh, lho.
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BANYAK yang men-
gira orang yang men-
erapkan frugal living 
berarti pelit atau 
kikir. Padahal, pelit 

dengan hidup berhemat sama sekali 
tidak sama. Berhemat dalam gaya 
hidup ini berarti menunda kesenan-
gan untuk mempersiapkan rencana 
masa depan. Mempersiapkan masa 
depan tidak selalu tentang menab-
ung uang, namun juga rencana-ren-
cana lainnya.

Dikutip dari The Money Manual, 
ada tiga karakteristik dalam gaya 
hidup hemat ala Frugal Living. Per-
tama, merasa nyaman tidak mengi-
kuti tren. Hidup hemat berarti tidak 
bergantung dengan tren yang terjadi 
di masyarakat. Frugal living justru 
tidak mempermasa lahkan jika mem-
beli mobil bekas atau tetap memakai 
pakaian lama yang masih layak.

Frugal living juga meminta 
untuk merasa nyaman melangkah 
keluar dari siklus konsumerisme 
dan berani mengatakan 'tidak' pada 
ajakan belanja dari orang lain.

Kedua, menemukan nilai dalam 
setiap uang yang dibelanjakan. Uang 
butuh tujuan dan nilai saat dibelan-
jakan. Dalam frugal living, uang 
lebih baik digunakan untuk hal-hal 
berkesan bersama keluarga atau 
kerabat dekat.

Misalnya, lebih baik liburan 
bersama daripada berlangganan TV 
kabel. Ataupun membeli mobil baru 
yang dibayar tunai daripada kredit 
jangka panjang.

Yang ketiga, bisa membedakan 
antara kebutuhan dengan keinginan. 
Karakteristik terakhir dari gaya hi-
dup hemat adalah tentang meme-
riksa praktik pengeluaran secara ter-
atur dan menahan diri. Uang harus 
dialokasikan untuk kebutuhan ter-
lebih dahulu. Hal-hal seperti urusan 
rumah, transportasi, dan makanan.

Keinginan sebaiknya direnca-
nakan setelah seluruh kebutuhan 

terpenuhi. Frugal living berarti 
menahan diri untuk segera membeli 
keinginan. Hal itu memberi Anda 
waktu untuk memutuskan apakah 
benar-benar mengingin kannya atau 
hanya sesaat.

PESOHOR YANG MENERAPKAN 
GAYA HIDUP HEMAT

Sejumlah pesohor dunia diketa-
hui melakukan frugal living, bahkan 
jumlahnya terhitung cukup banyak. 
Misalnya, Lady Gaga yang ternyata 
lebih memilih penampilan seder-
hana di luar panggung, Leonardo 
DiCaprio yang fokus pada kegiatan 
amal yang didirikannya sendiri, 
dan Mark Zuckerberg beserta sang 
istri Priscilla Chan yang memakai 
pakaian sederhana dengan warna 
sama di hampir semua acara.

Kemudian, ada pula Keanu 
Reeves yang tidak memiliki rumah 
mewah dan lebih memilih tinggal di 
rumah sederhana. Di samping itu, 
penyanyi Ed Sheeran pun diketahui 
lebih senang berpenampilan apa 
adanya. Sosok seperti mereka, yang 
bukan pesohor, tentu lebih banyak 
lagi di luar sana.

Menjalani pola hidup frugal 
mungkin akan terasa berat di awal. 
Tapi dengan tekad dan prinsip yang 
kuat, kamu akan mampu disiplin da-
lam mengelola uang tiap bulannya.
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bernama Bendo Sport 
Mojosari. Sebelum 
akhir nya mantab ber
main bulu tangkis, Alim 
sebetulnya ingin menja
di atlet voli atau sepak 
bola. Peran keluarganya 
lah yang membuat Alim 
memutuskan untuk ber
main bulu tangkis hing
ga sekarang. Selain itu, 
saat awal merintis karir 
bulu tangkis mulanya 
bersikukuh ingin berla
tih dan bermain pada 
kategori normal karena 
optimistis bisa bersaing dengan 
atlet pada umumnya.

Pada masa kecil hingga remaja, 
Alim kerap mendapat cemoohan 
dan dianggap sebelah mata oleh 
temantemannya. Namun hal itu 
dia jadikan motivasi untuk mence
tak prestasi dan menunjukkan bah
wa keterbatasan bukan halangan 
untuk berkarya.

“Kenali potensi dirimu, buat
lah orang mengenalmu karena 
kelebihanmu dan bukan kekurang
anmu,” kata Alim seperti dilansir 
di laman resmi NPC Indonesia. 
Menurut dia, setiap orang punya 

kekurangan dan kelebihan ma
singmasing. Oleh karenanya tidak 
baik rasanya jika hanya fokus pa
da kekurangan tanpa mengasah 
kelebihan yang dipunyai.

TEKUN DAN DISIPLIN
Keinginan kerasnya juga tercer

min pada tingkat disiplinnya yang 
tinggi saat berlatih. Jika orang tu
anya tidak bisa mengantar ke tem
pat latihan, Alim tanpa ragu akan 
berangkat sendiri menggunakan 
sepeda onthel menempuh jarak 
sekitar 4KM dari rumahnya meski 
cuaca hujan sekali pun.

Pada perkembangannya dia 

mendapat tawaran dari 
Dinas Pemuda dan Olah
raga Jawa Timur untuk 
mengikuti kejuaraan 
Pekan Paralimpiade 
Pelajar Nasional (Paper
penas) keVI tahun 2013 
di Jakarta dan membo
yong medali emas dari 
nomor tunggal putri 
untuk provinsinya. Sejak 
saat itu Alim pun mulai 
bertanding di kategori 
tunggal putri SL4.

Kiprahnya dalam 
parabadminton menuai 

beragam prestasi hingga tingkat 
dunia. Berdasarkan data resmi 
Federasi Parabadminton Dunia 
(ParaBWF), Alim menduduki 
peringkat tujuh dunia di sektor 
tunggal putri SL4. Sedangkan pada 
ganda putri SL3SU5 yang berpa
sangan dengan Leani Ratri Oktila, 
Alim menduduki peringkat satu 
dunia. Klasifikasi SL3 adalah klasifi
kasi untuk atlet dengan gangguan 
berjalan atau tidak seimbang. Se
mentara klasifikasi SU5 atau untuk 
atlet dengan keterbatasan bagian 
tubuh atas seperti salah satu tidak 
bisa digunakan secara normal.

NAMA:
Khalimatus Sadiyah
NAMA AKRAB:
Alim 
TEMPAT LAHIR:
Mojokerto, Jawa 
Timur 
TANGGAL LAHIR:
17 September 1999 
CABOR:
Bulu tangkis Tunggal 
putri (SL4), ganda putri 
(XD SL3-SU5) 

Ketekunan berhasil mengantar 
Khalimatus Sadiyah meraih 

prestasi. Cemoohan dan 
komentar miring yang ia terima 

sejak kecil tidak membuatnya 
berkecil hati. Terus fokus pada 
kelebihan yang dimiliiki, atlet 

parabadminton ini berhasil 
mempersembahkan medali 

emas ganda putri untuk 
Indonesia dalam Paralimpiade 

Tokyo. 

Keterbatasan 
Tak Jadi 

Penghalang

P
ERTANDINGAN 
antara Leani Ratri 
Oktila/Khalimatus 
Sadiyah melawan 
ganda putri asal Chi

na Cheng He Fang/Ma Hui Hui di 
Yoyogi National Stadium, Tokyo 
berakhir dengan skor 2118, 21
12 untuk kemenangan pasangan 
Indonesia. Kemenangan ganda 

putri kategori SL3SU5 peringkat 
satu dunia ini menjadi bersejarah 
karena menjadi medali emas per
dana bagi kontingen Indonesia di 
Tokyo, serta yang pertama bagi 
timnas parabadminton dalam de
but Paralimpiade.

Khalimatus Sadiyah atau biasa 
disapa Alim merupakan putri bung
su dari tiga bersaudara pasangan 

Maslukah (56) dan Sukohandoko, 
warga Desa Banjartanggul, Ke
camatan Pungging, Kabupaten 
Mojokerto. Alim yang lahir pada 17 
September 1999, di Mojokerto Jawa 
Timur ini tumbuh dan dibesarkan di 
Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin.

Ia sudah mulai menekuni bad
minton sejak kelas lima sekolah 
dasar (SD) di salah satu klub yang 

PRESTASI KHALIMATUS SADIYAH DI KOMPETISI INTERNASIONAL

1. Medali emas di sektor ganda putri SL3 –SU5 pada China Para 
Badminton Internasional 2019

2. Medali perak di sektor ganda putri SL3 – SU5 pada BWF World 
Champ Para Badminton Swiss 2019

3. Medali emas di sektor ganda putri pada Forza Iris Para 
Badminton Internasional 2019

4. Medali emas di sektor ganda putri SL3 – SU5 pada Canada Para 
Badminton Internasional 2019

5. Medali emas di sektor ganda putri SL3 – SU5 dan medali perunggu 
di sektor ganda campuran SL3 – SU5 pada Fazaz Dubai Para Badminton 
Internasional 2019

6. Medali emas di sektor ganda putri SL3 – SU5 dan medali perunggu di 
sektor tunggal putri pada Turkish Para Badminton Internasional 2019.
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TENTANG ALIM

KHALIMATUS SADIYAH

 Khalimatus Sadiyah (kiri) ketika menerima Bonus Prestasi dari 
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa
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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

Apa makanan khas Jawa Timur yang menjadi favoritmu?
Ayo cek ketelitian kamu. Cari lima makanan dan oleh-oleh khas 
Jawa Timur apa saja yang ada di kotak-kotak di bawah
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X Y O T V R I P N A

R U J A K S O T O X

B Q G H S Y P N W V

I K A U P S H M A C

J P E C E L Q F R W

L Q N A H C X V R D

N S E M A N G G I Z

D A T P E U R M X I

T A H U T A K W A K

S Q K R A W U H Q V
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