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Optimistis & Terus Bertumbuh
MESKI masih menghadapi sejumlah tantang an, 
namun pemulihan ekonomi mulai berjalan kearah 
yang menggembirakan. Salah satu indi katornya 
adalah kinerja perbankan. Bank Indonesia 
mempra kirakan pada tahun 2021, kinerja penya-
luran kredit mencapai sebesar 4-6 persen dan 
pertumbuh an Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 
6-8 persen. Prakiraan kinerja penyaluran kredit 
tahun 2021 ini didukung oleh optimisme terha-
dap kondisi mone ter dan ekonomi, serta relatif 
terjaga nya risiko penyaluran kredit.

Di bankjatim sendiri penyaluran kredit hing-
ga kuartal III/2021 telah mengalami 
pertumbuhan 6,57 persen diban-
dingkan periode yang sama tahun 
lalu. Segmen UMKM masih menjadi 
penyumbang pertumbuhan terbe-
sar. Disusul kemudian kredit komer-
sial dan konsumsi.

Untuk menggenjot kinerja, 
banknya ma sya rakat Jawa Timur ini 
telah menyiapkan sejum lah strategi. 
Salah satunya adalah dengan lebih 
ba nyak menggandeng fintek agar penyerapan 
kredit usaha bisa lebih optimal, termasuk meng-
optimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penyaluran kredit hanya satu diantara kinerja 
positif yang bankjatim torehkan selama 2021. 
Terobosan di berbagai bidang yang dilakukan 
bankjatim mendapat pengakuan dari banyak 
pihak dan berbuah penghargaan. Hal ini tentu 
menjadi sebuah kebanggaan namun di sisi lain 
juga sebagai pengingat agar bankjatim bisa terus 
berkembang dan tidak henti berusaha memper-
baiki diri.

Di edisi ini, ditampilkan pula kinerja bank-
jatim cabang Bawean. Meskipun berlokasi yang 
cukup jauh dari kantor pusat, namun insan bank-
jatim di Pulau Bawean mampu menunjukkan 
per  forma terbaiknya. Selain SDM yang berkualitas, 
Pulau Bawean juga menyimpan banyak poten-
si lainnya. Mulai dari keindahan alam hingga 
keanekaragam an kuliner khasnya.

Sedangkan di rubrik UMKM, kehadiran AMKE 
(Area Model Konservasi Edukasi) di Desa Oro-oro 
Ombo, Kota Batu juga menarik untuk dikulik. De-
ngan keuletannya bertahan di masa pandemi 

men jadikan AMKE diganjar peng-
hargaan sebagai UMKM terbaik. 
Tidak hanya bertahan, AMKE de ngan 
dukungan permodalan serta bim-
bingan bankjatim terus berupaya 
menambah fasilitas demi kenyaman-
an pengunjung.

Sementara di rubrik New Normal 
akan dibahas mengenai konsep Iki-
gai. Ini adalah prinsip di mana seseo-
rang bisa menjalankan hidup secara 

lebih bermakna, berharga, dan seimbang. Konsep 
ini termasuk upaya mengkolaborasikan antara 
hal-hal yang disukai, yang dikuasai, yang dibu-
tuhkan lingkungan, dan yang bisa mendatangkan 
pendapatan.

Berbagai artikel dalam rubrik-rubrik di Expresi 
kali ini diharapkan bisa memberikan informasi 
dan insight baru kepada para pembaca. Akhir kata 
kami harapkan pembaca selalu sehat dan berse-
mangat menjalani aktivitas. 

Redaksi
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 PULAU BAWEAN

’Hidden Gems’ Wisata     
di Utara Jawa Timur | 28

Bagi penghobby travelling, Pulau Bawean sepertinya harus masuk dalam 
bucket list untuk berwisata. Bagaimana tidak, di pulau yang memiliki 
luasan 197 kilometer persegi ini memiliki destinasi wisata yang lengkap. 
Mulai dari pantai, air terjun hingga danau semua ada.

 KULINER 

Menikmati Aneka Kudapan   
dari Hasil Kekayaan Laut Bawean | 30

Pulau Bawean dikelilingi oleh perairan yang menyimpan kekayaan hasil 
laut. Berkat keuletan warganya, tercipta berbagai olahan makanan yang 
memanfaatkan hasil tangkapan nelayan.

 Inspirasi Jatim
 LEO ARIEF BUDIMAN

Perajin Batik yang Fokus Bimbing Anak 
Disabilitas | 32

Di Surabaya, nama Leo Arief Budiman atau akrab disapa Leo Gemati sudah 
lama lekat dengan batik. Lewat batik pula terbuka jalan kedekatannya 
dengan anak-anak istimewa yang menjadi penghuni Liponsos Kalijudan, 
Surabaya.

New Normal

IKIGAI | 34
Ikigai sudah menjadi filosofi masyarakat Jepang sejak berabad 
lampau. Ikigai (生き甲斐) adalah istilah dari bahasa Jepang untuk 
menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Dalam budaya di 
Okinawa, Ikigai memiliki arti “alasan untuk bangun di pagi hari,”

Film-film yang Layak Ditunggu di 2022 | 36
Memasuki tahun 2022, sejumlah film menarik sudah menanti di depan 
mata untuk disaksikan. Mulai dari genre fantasi, petulangan, superhero 
hingga horror semua nya siap tayang di tahun 2022. 

Lagi Booming, Apa Sih NFT Itu? | 38
Beberapa waktu belakangan ini, viral sejumlah karya seni dan barang 
unik lainnya yang laku terjual dengan harga yang luar biasa di dunia 
maya. Yang jadi tren, barang-barang  seni tersebut dibeli kepemilikannya 
melalui NFT dalam blockchain!
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 Kiprah Bank Jatim
bankjatim Dukung Vaksinasi   
di Pulau Bawean | 06

Luncurkan Pembayaran Tiket Bus 
AKDP Secara Cashless di Nganjuk | 08

Serahkan Dua Unit Mobil Wak Muqidin 
Melalui CSR Bank Jatim Peduli | 09

Gubernur Jatim dan Dirut bankjatim  
Serahkan Hadiah Undian Tabungan  
Simpeda Bank Jatim 2021 | 10

Bankjatim dan Pemprov Jatim Borong 
Penghargaan di Ajang     
TOP BUMD Award 2021 | 11

 BANKJATIM RAIH PENGHARGAAN:

Bank Dengan Kinerja Sangat Bagus   
Selama 20 Tahun Berturut-Turut | 12

Raih Penghargaan di Ajang Indonesia   
Top Bank Awards 2021 | 13

 Pundi

Penghasilan Tambahan dari Side Hustle | 14
Bisa memiliki pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan passion 
sepertinya menjadi idaman semua orang. Namun sayangnya, tidak 
semua orang beruntung dapat menjalani pekerjaan yang sesuai dengan 
minat pribadi serta memiliki penghasilan memuaskan. 

Realisasi Investasi Jatim Catatkan Angka Rp18 
Triliun di Triwulan III | 16

Proyeksi Ekonomi Indonesia Sejalan dengan 
Ekspektasi Pemulihan Ekonomi Global | 17

Dunia Fesyen Berbondong Pasarkan   
Produk di Metaverse | 18

Dunia fesyen virtual semakin mendekati kenyataan. Ini terjadi 
karena Meta sedang mempersiapkan platform yang memungkinkan 
penggunanya memiliki avatar dan lemari virtual sendiri.

 Laporan UTAMA

Ekonomi Bangkit, Kredit Perbankan   
Tumbuh Positif | 19

Seiring dengan terkendalinya penularan Covid-19, berbagai aktivitas 
perekonomian mulai kembali berjalan normal. Hal ini nampak pula 
pada kinerja perbankan nasional yang terus melanjutkan pertumbuhan 
positif hingga menjelang akhir tahun 2021. Termasuk penyaluran kredit 
perbankan.

 Untuk Nasabah
Deposito Berjangka bankjatim Bisa 
Diperpanjang Otomatis Gunakan  
Sistem ARO | 22

Deposito sejak lama telah menjadi pilihan masyarakat dalam 
berinvestasi. Sama-sama merupakan produk simpanan perbankan, 
deposito memiliki kelebihan dibandingkan tabungan. 

 Kisah Cabang | 24

 BANKJATIM CABANG BAWEAN

Tetapkan Target sebagai Mercusuar
bankjatim Cabang Bawean kini semakin unjuk gigi. Mampu mengenali 
dan memanfaatkan potensi yang ada menjadikan Bawean yang 
dulunya merupakan cabang yang tidak banyak dilirik ini menjadi layak 
diperhitungkan.

 Potensi Jawa Timur
 UKM 

AMKE Bersemi Meski Dihantam Pandemi 
Terus Tumbuh bersama bankjatim | 26

Salah satu sektor yang paling terdampak saat pandemi melanda adalah 
dunia pariwisata. Tak terkecuali obyek wisata Area Model Konservasi 
Edukasi (AMKE) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu.
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GUNA mengantisipasi penyebar
an virus Covid19, Pemerintah 
terus menggencarkan program 
vaksinasi. Tidak mau ketinggalan, 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur, Tbk (bankjatim) 
turut memberikan dukungan da
lam penyelenggaraan vaksinasi 
massal di Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) Hasan Jufri, Sangka
pura, Bawean Kabupaten Gresik 
yang berlangsung pada 2025 Sep
tember 2021.

Vaksinasi Massal yang bertajuk 
‘Menuju Herd Immunity di Jawa 
Timur’ ini menyiapkan vaksin se

banyak 7.600 dosis. Dari 7.600 
dosis vaksin, 2.500 dosis diberi
kan kepada 1.576 pelajar di Kec. 
Sangkapura, 424 pelajar di Kec. 
Tambak, dan 500 untuk keluarga 
pegawai dan nasabah. Vaksinasi 
di STAI Hasan Jufri ini menggu
nakan vaksin jenis Sinovac.

Setibanya di STAI Hasan Ju
fri, Wakil Gubernur Jatim Emil 
Elestianto Dardak didampingi 
Direktur utama bankjatim Bu
srul Iman, Kepala OJK Regional 
IV Bambang Mukti Riyadi, Deputi 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia 
Jatim Harmanta, Plt. Asisten II 

Bidang Perekonomian dan Pem
bangunan Jumadi yang disam
but Rektor STAI Hasan Jufri, Ali 
Asyhar dan Camat Sangkapura 
Samsul Arifin langsung meninjau 
pelaksanaan vaksinasi.

Sesekali Wagub Jatim terse
but menyapa dan memberikan 
semangat kepada peserta vaksin, 
vaksinator dan tenaga kesehatan 
yang bertugas.

“ Ibu Gubernur ingin masya
rakat Jawa Timur di manapun 
mereka berada semua merasa
kan kehadiran dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, termasuk di 

Pulau Bawean. Untuk kesini pun 
kita harus menyusuri laut yang le
bih dari 100 km jaraknya, Insyaal
lah Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur hadir untuk masyarakat di 
Bawean,” kata Wagub Emil.

Wagub Jatim menyampaikan, 
bahwa percepatan vaksinasi juga 
harus menjangkau daerah kepu
lauan seperti di Pulau Bawean ini. 
Selain itu semua kalangan juga ha
rus mendapatkan layanan vaksi
nasi termasuk para kyai, pengasuh 
dan santri di pondok pesantren.

Oleh sebab itu, dirinya me
min ta agar para kyai dan penga
suh ikut serta mendukung dan 
me nyukseskan pelaksanaan vak
sinasi. Ia meyakini bahwa ada 
semangat yang sama yang harus 
dibangun untuk dapat bersa
masama keluar dari pandemi 
Covid19.

Wagub Emil juga menyam
paikan apresiasinya terhadap 
se mua pihak yang terlibat pada 
pe laksanaan vaksinasi kali ini. 
Dirinya menyebut, selain disiplin 
menjalankan protokol kesehatan, 
vaksinasi juga bagian dari ikhtiar 
untuk dapat secepatnya meng
akhiri pandemi Covid19.

 
SERAHKAN KUR DAN  
LAUNCHING QRIS

Dalam kesempatan ini bank-
jatim juga melakukan penyerah
an secara simbolis Satu Rekening 
Satu Pelajar (KEJAR) dengan tar
get 7.200 pelajar yang ada di Pu
lau Bawean. Sampai dengan Bulan 
Agustus 2021, pencapaian KEJAR 
yang telah dilaksanakan bank-
jatim sebanyak 57 ribu rekening 
dengan nominal Rp544 juta.

“Semoga pencapaian ini terus 
meningkat seiring dengan tereali
sasinya KEJAR di Pulau Bawean” 
jelas Direktur Utama bankjatim 
Busrul Iman.

bankjatim Dukung 
Vaksinasi di Pulau Bawean

Selain itu, bankjatim juga 
melakukan launching QRIS un
tuk mempermudah para nasa
bah maupun masyarakat dalam 
melakukan transaksi keuangan 
perbankan di wilayah Bawean dan 
sekitarnya.

“Saat ini QRIS telah tersedia di 
tempattempat strategis di wilayah 
Bawean seperti Bandara Udara 
Harun Thohir, tempat wisata, 
tem pat perbelanjaan, tempat iba
dah, serta rumah sakit dan klinik 
kesehatan” kata Busrul.

Ketua OJK Kantor Regional IV 
Jawa Timur Bambang Mukti Riya
di menyampaikan bahwa vaksinasi 
massal ini merupakan komitmen 
pelaku industri keuangan dalam 
mendukung Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur untuk menyukseskan 
vaksinasi.

“Selain itu kami juga memili
ki kepentingan terkait dengan 
program KEJAR, yaitu untuk 
memberikan pemahaman literasi 
keuangan khususnya kepada pe
lajar yang ada di Pulau Bawean. 
Kami yakin dengan adanya pe
mahaman literasi keuangan ini, 

masa depan masyarakat pulau 
Bawean akan lebih maju,” terang 
Bambang.

Selain KEJAR dan launching 
QRIS, bankjatim juga menyerah
kan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
untuk masyarakat Bawean.

“Baru saja telah kita saksikan 
tadi penyerahan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dari bankjatim se
besar Rp500 juta dan Rp300 juta. 
Dengan adanya penyaluran KUR 
tersebut, kami berharap ekonomi 
bisa tumbuh kembali khususnya 
pada masa pandemi saat ini,” ha
rap Wagub Emil.

Melalui produkproduk la
yanan digital, bankjatim mem
berikan solusi kepada nasabah dan 
masyarakat yang sedang berada di 
rumah dalam rangka mendukung 
pencegahan penyebaran virus 
Covid19. Dengan memanfaatkan 
layanan JConnect bankjatim 
seperti JConnect Mobile, JCon
nect internet banking, JConnect 
ekmg, serta JConnect eloan, na
sabah dapat melakukan transaksi 
perbankan atau pengajuan kredit 
dengan cepat, mudah, dan aman.
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Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak  (dua dari kiri) bersama Direktur utama 
bankjatim Busrul Iman, (kanan) dan Kepala OJK Regional IV Bambang Mukti Riyadi (dua dari 
kanan) saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di STAI Hasan Jufri, Bawean
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PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) 
kembali mendukung Pemerintah 
dalam upaya Implementasi Tran
saksi NonTunai Pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. Kali ini 
bekerjasama dengan Dinas Perhu
bungan (Dishub) Provinsi Jawa 
Ti mur, bankjatim mempermu
dah transaksi pembayaran Tiket 
Bus Antar Kota Dalam Provinsi 
(AKDP) dengan menggunakan 
QRIS bankjatim.

Peluncuran pembayaran tiket 
bus secara digital ini dilatarbela
kangi oleh kebutuhan Dinas 
Per hubungan akan suatu sistem 
pembayaran non tunai yang 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) menye-
rahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) bankjatim Peduli 
berupa dua unit mobil operasional Wak Muqidin (Wayahe Kumpul 
Mbangun Taman Pendidikan Al Qur’an & Madrasah Diniyah) kepada 
DPC FKDT (Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah 
Takmiliyah) dan FUP TPQ (Forum Ukhuwah Pengembangan Taman 
Pendidikan AL-Qur’an) Kabupaten Pasuruan. Penyerahan bantuan ini 
sekaligus bertepatan dengan HUT ke-1092 Kabupaten Pasuruan.

Bantuan CSR diserahkan secara simbolis oleh  oleh Direktur Tek-
nologi Informasi dan Operasi bankjatim Tonny Prasetyo didampingi 
oleh PC bankjatim Pasuruan, Deddy Aji Wijaya kepada Bupati Pasuru-
an, H.M Irsyad Yusuf diKomplek Perkantoran Raci Kabupaten Pasuruan.

Diharapkan dengan adanya CSR tersebut dapat mempermudah 
kegiatan operasional sehingga dapat memberikan dampak nyata ter-
hadap masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Pada kesempatan tersebut, Tonny Prasetyo menyampaikan bahwa 
bankjatim akan terus berkontribusi untuk menyejahterakan masya-
rakat Jawa Timur. Bantuan CSR bankjatim Peduli ini telah menegas-
kan bahwa bankjatim selalu hadir di tengah masyarakat.

“Saya berharap dengan adanya bantuan alat transportasi ini dapat 
membantu Taman Pendidikan Al Qur’an & Madrasah Diniyah yang ada 
di Kabupaten Pasuruan. Kami juga berkomitmen untuk terus mem-
berikan support terhadap program-program yang dicanangkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan,” terang Tonny.

CSR bankjatim Peduli ini merupakan wujud kecintaan dan kepe-
dulian bankjatim kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang telah 
memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada bankjatim.

retribusi. Selain itu juga melin
dungi masyarakat dari tarif yang 
tidak sesuai dengan PERDA, 
me ningkatkan pelayanan dan 
per baik an infrastruktur bagi 
penggu na jasa angkutan umum 
(Bus AKDP) dan serta sosialisasi 
penggunaan QRIS.

Diharapkan dengan adanya 
penerapan QRIS untuk pembayar
an tiket bus AKDP ini akan menja
di pilot project bagi penerapan 
pembayaran non tunai lainnya di 
Provinsi Jawa Timur, terutama pa
da pembayaran moda transportasi.

Sebagai informasi, melalui 
inovasi ini, dapat diketahui da
ta pergerakan atau perjalanan 
kenda raan dan penumpang dari 
tempat asal ke tempat tujuan yang 
terintegrasi antar terminal seJa
wa Timur. Tidak hanya itu, sistem 
ini dapat mendukung konektivitas 
antar terminal yang terintegrasi 
secara realtime. “Sistem Smart
Card ini merupakan satusatu nya 
dan pertama yang sudah diterap
kan di Terminal Tipe B di Indo
nesia,” ungkap Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menerangkan, cara 
kerja SmartCard ini yakni sesaat 
setelah sopir bus menempelkan 
atau mentap kartu SmartCard di 
portal pintu masuk, maka portal 
otomatis mengirim data nomor 
kendaraan dan jam kedatangan 
kendaraan pada database.

Setelah berhenti di terminal 
kedatangan, maka kondektur akan 
melaporkan jumlah penumpang 
yang turun pada operator. Dan, 
selanjutnya operator menginput 
data jumlah penumpang guna 
melaporkan jumlah penumpang. 
Pun, ketika kenda raan keluar, 
secara otomatis akan ditampilkan 
data seperti nama bus, jam ke
berangkatan, trayek, tujuan, masa 
uji berlaku dan lainlain.

Serahkan Dua Unit Mobil 
Wak Muqidin Melalui 
CSR Bank Jatim Peduli

Luncurkan Pembayaran 
Tiket Bus AKDP Secara 
Cashless di Nganjuk

memudahkan bagi masya rakat dan 
dapat langsung ma suk reke ning 
secara realtime, se hingga lebih 
efisien dari segi waktu dan tena
ga. Selain efisiensi, pembayaran 
cashless (non tunai) juga dapat 
mempermudah penumpang dalam 
membeli tiket serta memini malisir 
beredarnya uang tunai.

“Sebuah kebanggan bank-
jatim dapat berkontribusi atas 
inovasiinovasi yang diterapkan 
dalam pemanfaatan teknologi 
informasi yang bertujuan untuk 
memudahkan tata cara pemba
yaran tiket bus AKDP secara cash
less. Inovasi kami ini sejalan de
ngan program Gerakan Nasional 
Non Tunai (GNNT) yang diinisiasi 

oleh Bank Indonesia, sehingga 
diharapkan mampu memberikan 
kemudahan, baik bagi penum
pang, maupun bagi operator bus,” 
ujar Direktur TI dan Operasi 
bankjatim Tonny Prasetyo saat 
launching pembayaran tiket bus 
secara digital di Terminal Anjuk 
Ladang Kabupaten Nganjuk.

Saat ini fintech terus dikem
bangkan mengingat tingginya 
kebutuh an masyarakat akan ke
mudahan la yanan perbankan dan 
itu juga merupakan salah satu tu
gas dan tang gung jawab bankja-
tim untuk terus berinovasi mewu
judkan kemudahan layanan bagi 
nasabah khususnya masyarakat 
Jawa Timur.

Transaksi pembayaran tiket 
bus secara cashless tentunya 
mem bawa berbagai keuntungan. 
Se perti meningkatkan Pendapatan 
Asli Dae rah, menekan kebocoran 
pendapat an, terintegrasi dengan 
sistem Smart City serta sebagai 
salah satu indikator parameter 
pengukuran potensi pendapatan 

bankjatim menyerahkan bantuan CSR bankjatim Peduli berupa dua unit mobil 
operasional Wak Muqidin kepada DPC FKDT dan FUP TPQ Kabupaten Pasuruan.
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wulan III 2021 tercatat Rp69,77 
Triliun atau tumbuh secara Year 
on Year (YoY) sebesar 13,99%.

Dalam sambutannya, Guber
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa mengucapkan selamat 
dan sukses kepada bankjatim 
atas terselenggaranya Gemer
lap Undian Tabungan Simpeda 
bankjatim pada hari ini. “Saya 
ucapkan selamat juga kepada para 
pemenang Hadian Undian Simpe
da bankjatim, semoga hadiah ini 
bermanfaat dan barokah bagi para 
pemenang,” ucap Khofifah.

Acara ini dimeriahkan bebe
rapa musisi rock seperti Roy Je
coniah and Jecovox, Andy /rif, 
hingga John Paul Ivan dan ditutup 
dengan penampilan Band rock 
Kotak.

Sebagai informasi, Tabungan 
Simpeda adalah produk unggu
lan seluruh Bank Pembangunan 
Dae rah Seluruh Indonesia (BPD
SI). Pemilik Tabungan Simpeda 
berkesempatan mengikuti undian 
tiga kali dalam setahun, yang ter
diri dari Undian Nasional yang 
dilakukan dua kali dalam setahun, 
dan undian Regional yang dilak
sanakan satu kali dalam setahun. 
Pada kesem patan malam ini, juga 
dilakukan penyerahan secara 
simbolis Ha dian Undian Simpeda 
Nasional yang telah diundi sebe
lumnya oleh Asbanda.

antara kinerja bankjatim dengan 
pembangunan ekonomi daerah Jawa 
Timur yang berkelanjutan.

TOP BUMD Awards merupakan 
salah satu ajang pemberian peng
hargaan BUMD tertinggi di Indone
sia, yang diberikan kepada BUMD
BUMD yang dinilai  mempunyai 
kinerja baik, aktif melakukan 
improvement dan inovasi, berkon
tribusi besar dalam pembangunan 
daerah serta memiliki strategi dan 
inovasi di masa Pandemi Covid19 
agar bisnis tumbuh secara berke
lanjutan.

Dengan diraihnya penghargaan 
ini diharapkan mampu 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 persen, laba se
belum pajak tembus Rp1,04 Triliun 
atau tumbuh 5,56 persen (YoY) se
dangkan laba bersih tercatat Rp 803 
Miliar atau tumbuh 4,32 persen.

Selama semester I 2021, Dana 
Pihak Ketiga (DPK) bankjatim 
mencatatkan pertumbuhan 27,36 
persen (YoY) yaitu sebesar Rp81,52 
triliun.

Meskipun masih di tengah 
pande mi, bankjatim tetap mampu 
mencatatkan pertumbuhan kre
dit yang positif yaitu tumbuh 8,72 
persen (YoY) atau sebesar Rp42,60 
triliun. Pertumbuhan kredit di sek
tor UMKM menjadi penyumbang 
tertinggi yaitu tumbuh 14,62 persen 
(YoY) atau tercatat Rp7,25 Triliun. 
Diikuti oleh pertumbuhan kredit 
komersial yang tumbuh 13,39 per
sen atau tercatat Rp10,63 Triliun 
dan kredit di sektor konsumsi yang 
tumbuh 5,26persen atau tercatat 
Rp24,72 Triliun.

Bankjatim & Pemprov Jatim 
Borong Penghargaan di Ajang 
TOP BUMD Award 2021

PT Bank Pembangunan Daerah Ja
wa Timur Tbk. (bankjatim) bersama 
Provinsi Jawa Timur menorehkan 
prestasi dalam ajang TOP BUMD 
Award 2021 yang diselenggarakan 
oleh majalah Top Business beker
jasama dengan Institute Otonomi 
Daerah (iOTDA). Acara penga
nugerahan yang bertajuk “Memba
ngun Kinerja dan Layanan BUMD 
tetap Produktif di masa Pandemi 
Covid19” ini dihadiri oleh Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman.

Bankjatim berhasil meraih 
penghargan dalam 3 kategori yaitu, 
TOP of the TOP BUMD 2021 dan 
TOP BUMD 2021 #Stars 5, serta 
penganugerahan kepada Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman se
bagai TOP CEO BUMD 2021.

Pada event tersebut, Dewan Juri 
juga memberikan penghargaan ke
pada Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa dalam kategori Top 
Pembina BUMD Award yang diwaki
li Plt. Biro Perekonomian Provinsi 
Jawa Timur Aris Mukiyono.

Pandemi Covid19 tentunya 
memberikan dampak bagi seluruh 

sektor, tak terkecuali industri 
perbankan. Hadirnya pandemi 
covid19 tidak dianggap bankjatim 
sebagai sebuah halangan, namun 
disikapi sebagai tantangan dan 
peluang untuk terus tumbuh dan 
berkembang serta memberikan 
stimulan positif terhadap perekono
mian di Indonesia. Hal tersebut 
membuat bankjatim terus men
gukir prestasi dan menorehkan kin
erja yang menawan.

Hal ini menegaskan bahwa 
bankjatim terus menunjukkan 
komitmennya dalam berperan 
serta meningkatkan pembangunan 
ekonomi daerah secara berkelanjut
an. ”Kami juga berterimakasih atas 
support yang telah diberikan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
serta stakeholder dan shareholder 
atas kepercayaannya kepada bank-
jatim selama ini,” tutur Busrul.

Bankjatim dan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur terus berdamp
ingan dalam menerima penghargaan 
TOP BUMD Award selama lima ta
hun berturutturut. Hal ini menun
jukkan adanya sinergi dan relevansi 

Gubernur Jatim dan Dirut 
bankjatim Serahkan Hadiah 
Undian Tabungan Simpeda 
Bank Jatim 2021
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) 
menyerahkan secara simbo
lis Hadiah Undian Tabungan 
Simpeda bankjatim di Grand City 
Surabaya (21/11). Bertemakan 
“Simpeda For New Hope”, pelak
sanaan Undian Simpeda tahun ini 
tidak diadakan secara terbuka dan 
tidak dapat disaksikan masyarakat 
secara langsung. Pengundian telah 
dilakukan pekan sebelumnya di 
tempat yang sama.

Sebagai bentuk penerapan 
pro  tokol kesehatan yang berlaku, 
un dangan hanya terbatas meliputi 
ma najemen bankjatim, regula
tor per bankan dan jasa keuang
an serta Forkopimda. Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman 
mengucapkan terimakasih yang 
sebesarbesarnya kepada nasabah 
atas kepercayaan yang selama ini 
telah diberikan kepada banknya 
masyarakat Jawa Timur ini.

“Kegiatan ini adalah salah sa
tu bentuk apresiasi bankjatim 

kepada para nasabah yang sudah 
memberikan kepercayaannya 
ke pada kami,” jelas Busrul. Ia 
menambahkan, beberapa waktu 
yang lalu bankjatim te lah meng
undi total hadiah sebesar Rp6,65 
Miliar dengan rincian hadiah ma
singmasing Rp100 juta dan Rp50 
juta untuk nasabah di 41 Cabang 
bankjatim yang tersebar di Jawa 
Timur, Jakarta, dan Batam serta 
hadiah grandprize Rp500 juta 
untuk 1 nasabah Simpeda bank-
jatim.

Sampai dengan Oktober 2021, 
jumlah rekening Tabungan Simpe
da bankjatim tercatat 2.241.710 
rekening dengan total nominal 
Rp14,75 Triliun. Pencapaian terse
but menempatkan bankjatim di 
posisi pertama dalam perolehan 
Tabungan Simpeda diantara BPD 
lain di seluruh Indonesia. Dengan 
adanya undian ini, bankjatim 
berharap dapat meningkatkan 
penghimpunan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) yang sampai dengan Tri

10 Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

 Direktur utama bankjatim Busrul Iman, (tengah) saat penganugerahan TOP BUMD 
Award 2021 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerjasama dengan Institute 
Otonomi Daerah (i-OTDA)
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
(bankjatim) terus melaju mengukir prestasi. Kali 
ini dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan 
oleh The Iconomics, bankjatim berhasil meraih title 
Indonesia Top Bank Awards 2021 dalam kategori 
Bank Buku 3. Acara tersebut diselenggarakan secara 
live melalui aplikasi zoom dan channel youtube The 
Iconomics.

Kondisi ekonomi global saat ini mengalami te
kanan yang berat dengan adanya pandemi dunia 
Covid19. Hampir semua negara di dunia mengalami 
kontraksi ekonomi sejak 
tahun 2020 lalu. Tidak ter
kecuali di Indonesia.

Menghadapi pandemi 
ini, bankjatim menyikapi
nya sebagai sebuah tantang
an dan peluang untuk terus 
tumbuh dan berkembang, 
serta memberikan stimulan 
positif terhadap perekonomian di Indonesia. Hal 
tersebut menjadi dasar bagi The Iconomics Research 
and Consulting dalam menetapkan bankjatim se
bagai Penerima Penghargaan Indonesia Top Bank 
Awards 2021 kategori Bank Buku 3.

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada 

bankbank terbaik di Indonesia dilihat dari funda
mental keuangan perusahaan yang menggambarkan 
ketahanan sebuah bank dalam menghadapi perubah
an lingkungan bisnis khususnya dimasa pandemi 
Covid19. 

Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam 
me todologi penilaian seperti Tingkat Kesehatan 
Bank, Profitabilitas (ROA, ROE, Income, Net Inter
est In come), Kualitas Aset (NPL), Likuiditas (LDR, 
Depo sit Growth), Efisiensi (BOPO, NIM), dan Per
modalan (CAR).

Direktur Utama 
bankjatim Busrul Iman 
menyam paikan terimakasih 
atas penghargaan yang telah 
diberikan oleh The Icono
mics kepada bankkjatim.

“Kami berharap dengan 
diperolehnya penghargaan 
ini, semakin memicu kami, 

terlebih dengan situasi pandemi semacam ini, men
jadi lebih responsible, agile, dan adaptive terhadap 
bagaimana kita menangkap tantangan dan peluang 
yang ada, sehingga bisnis sektor keuangan bisa tetap 
tumbuh, menguntungkan, dan sustainable,” kata 
Busrul.

PANDEMI Covid19 tentunya 
memberikan dampak bagi seluruh 
sektor, tak terkecuali industri 
perbankan. Hadirnya pandemi 
covid19 bagi PT. Bank Pemba
ngunan Daerah Jawa Timur Tbk. 
(bankjatim) tidak dipandang se
bagai sebuah halangan. Namun 
disikapi sebagai tantangan dan 
peluang untuk terus tumbuh dan 
berkembang serta memberikan 
stimulan positif terhadap pere
konomian di Indonesia. 

Hal tersebut membuat bank-
jatim terus mengukir prestasi 
dan menorehkan kinerja yang 
menawan. Tidak heran jika bank-
jatim kembali menjadi kampi
un dalam event 26th Infobank 
Awards 2021. Pada event tersebut 
bankjatim berhasil meraih peng
hargaan “Bank Dengan Kinerja 
Sangat Bagus Selama 20 Tahun 
BerturutTurut” pada Kategori 

Bank Buku  3 dengan Aset Rp 50 
Triliun – Rp 100 Triliun.

Penganugerahan ini merupa
kan bentuk apresiasi kepada 
bankjatim yang berhasil menca
tatatkan kinerja yang baik serta 
as pek keuangan yang unggul 
se panjang tahun 2001 sampai 
de ngan tahun 2020 versi Maja
lah Infobank atas hasil survey 
indepen den Biro Riset Infobank 
Tahun 2021.

Direktur Utama bankjatim 
Busrul Iman yang hadir secara 
virtual menyampaikan terimaka sih 
atas penghargaan yang telah diber
ikan oleh Infobank kepada bank-
jatim. Ia berharap pengharga an 
ini dapat memotivasi seluruh insan 
bankjatim untuk lebih baik, lebih 
berinovasi dan terus berkontribusi 
dalam memajukan roda perekono
mian di Indonesia.

”Kami tidak hentihentinya 

me ningkatkan kapabilitas dalam 
menghadapi tantangan sekaligus 
menangkap peluang yang ada 
untuk dapat terus berkontribusi 
dalam pembangunan ekonomi 
Indonesia, khususnya di Jawa 
Timur. Tentu saja dalam hal ini 
kami senantiasa berkolaborasi 
dan bersinergi dengan berbagai 
pihak,” jelas Busrul.

Busrul juga menyampaikan 
terimakasih kepada seluruh stake
holder dan shareholder, serta ke
pada seluruh pekerja bankjatim, 
karena di era pandemi Covid19 
seperti ini, kolaborasi dan sinergi 
antar berbagai pihak menjadi kun
ci sukses bersama dalam mengha
dapi tantangan Pandemi Covid19.

”Semoga support dan kerja 
sama ini dapat terus berlanjut dan 
mampu mewujudkan visi kami 
untuk menjadi BPD nomor satu di 
Indonesia,” tambah Busrul.

BANKJATIM RAIH PENGHARGAAN:

Bank Dengan Kinerja Sangat Bagus 
Selama 20 Tahun Berturut-Turut

Raih Penghargaan di Ajang 
Indonesia Top Bank Awards 2021

PENGHARGAAN INI MERUPAKAN APRESIASI 
KEPADA BANK-BANK TERBAIK DI INDONESIA 

DILIHAT DARI FUNDAMENTAL KEUANGAN 
PERUSAHAAN YANG MENGGAMBARKAN 

KETAHANAN SEBUAH BANK DALAM 
MENGHADAPI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS 

KHUSUSNYA DIMASA PANDEMI COVID-19.
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MENJALANI  
pekerjaan yang 
tidak disukai pasti 
terasa berat bah

kan bisa membuat Anda rentan 
stres. Supaya tidak berlarutlarut, 
jangan berhenti mengeksplorasi 
kegiatan yang mampu meningkat
kan kreativitas dan produktivitas 
Anda. Caranya, Anda bisa menja
lankan ide side hustle.

Ini adalah istilah untuk menye
but aktivitas sesuai passion yang 
dikerjakan di sela pekerjaan uta
ma. Berbeda dengan side job yang 

tujuan utamanya adalah mencari 
pendapatan sampingan, side hus
tle bertujuan memenuhi kepuasan 
pribadi melalui kegiatan sesuai 
minat diri. Serunya lagi, ada ba
nyak ide side hustle yang membe
rikan pendapatan tambahan cu
kup menarik, lho.. 

Ini beberapa diantaranya:

1. FOOD INSTAGRAMMER
Di era media sosial seperti 

saat ini, acara makan atau ber
kuliner tak lengkap rasanya bila 
tidak didahului dengan acara 

memotret makanan yang hendak 
disantap. Apalagi dengan kecang
gihan kamera ponsel yang terus 
meningkat, hasil jepretan fotofoto 
makanan para amatir di media 
sosial pun makin berkualitas dan 
tak kalah dengan karya fotografer 
profesional.

Menjadi food instagrammer 
bisa menjadi ide side hustle yang 
dapat Anda jajaki. Terlebih bila 
Anda selama ini memang me
nyukai wisata kuliner dan suka 
memotret makanan. Konsisten 
mengunggah konten kuliner lam

bat laun akan menarik banyak 
follower. Seiring dengan itu, pe
luang mendapatkan penghasilan 
pun terbuka. Mulai dari menerima 
endorsement hingga menjadi food 
influencer.

2. BISNIS JASA TITIP (PERSONAL 
SHOPPER)

Banyak orang senang ber
belanja akan tetapi tidak semua 
orang punya waktu atau akses 
untuk melakukannya sendiri. Di 
sinilah peluang bisnis jasa titip 
(jastip) atau personal shopper bisa 
Anda tekuni. Side hustle sebagai 
personal shopper cocok bagi An
da yang menyukai shopping dan 
jalanjalan ke pusat perbelanjaan.

Berdasarkan testimoni pelaku 
usaha jasa titip, dalam satu event 
pameran buku saja, ia bisa me
ngan tongi untung bersih hingga 
jutaan rupiah. Anda bisa memu
lainya dengan membidik satu 
fo kus pasar. Misalnya, membuka 
jastip khusus produk anakanak, 
jastip barang branded, jastip luar 
negeri, dan lain sebagainya. Tetap
kan tarif jasa titip bersaing supaya 
bisa meraih pasar. 

3. HOME DECOR ENTHUSIAST
Senang mendandani rumah 

dan rajin membaginya di me
dia sosial? Cobalah side hustle 
sebagai home decor enthusiast. 
Banyak orang mencari inspirasi 
penataan rumah idaman melalui 
media sosial, seperti Instagram 
atau Facebook. Nah, Anda bisa 
menjalankan hobi mendandani 
rumah dan membagi berbagai tips 
penataan agar bisa menginspirasi 
orang lain.

Bila Anda konsisten menja
lankannya, lambat laun akan ba
nyak follower yang mendapatkan 
inspirasi. Bukan tidak mungkin 
Anda akan mendapatkan pena

waran proyek home decor dari fol
lower, diundang sebagai narasum
ber di acara home decor, belum 
lagi penawaran endorsement di 
segmen home and furniture.

4. BEAUTY VLOGGER
Senang berdandan atau men

dandani orang lain dengan make 
up? Jangan berhenti sebatas hobi. 
Bila Anda seriusi, menjadi beauty 
vlogger bisa menjadi ladang peng
hasilan yang lumayan. Lagilagi, 
konsistensi secara konsisten 
mem produksi video tutorial make 
up atau skincare terutama lewat 
Youtube dan Instagram menjadi 
kunci.

5. MYSTERY SHOPPER
Tugas mystery shopper ada

lah berperan sebagai pelanggan 
anonim sebuah layanan, apakah 
itu supermarket, bank, atau 
perusahaan lain yang menjadi 
klien. Dari pengalaman berbel
anja ter sebut, mystery shopper 
harus mengevaluasi layanan dan 
memberikan laporan pada klien. 
Untuk menjadi mystery shopper, 
Anda bisa mendaftarkan diri ke 
perusahaan penyedia pembeli 
misterius. 

6. KATERING MAKANAN SEHAT
Anda rajin membuat menu 

makan sehat seperti salad atau jus 
sayuran dan memamerkannya di 
media sosial? Sekalian saja buka 
jasa katering makanan sehat. Ke
sa daran mengasup makanan sehat 
seperti salad dan jus sayuran kini 
semakin besar, lho. 

Jadi, ketimbang bikin untuk 
diri sendiri dan memajangnya di 
media sosial, mengapa tidak mem
buka peluang cuan dari sini? Bila 
hitungan Anda tepat, bisnis kulin
er makanan sehat bisa memberi 
keuntungan minimal 40%. 

7. GURU PRIVAT ATAU 
INSTRUKTUR WEBINAR ONLINE

Seiring dengan perkembangan 
zaman les privat dilakukan melalui 
platform digital. Murid dan tutor 
tidak harus bertatap muka secara 
fisik, sehingga kegiatan menga
jar dilaksanakan secara online 
sepenuhnya. 

Dengan menggunakan aplika
si di smartphone, murid hanya 
harus menyimak penjelasan tutor 
disertai animasi menarik serta 
menghubungi instruktur melalui 
chat room yang tersedia jika ada 
pertanyaan. Adanya tren ini juga 
memicu maraknya kursus online 
atau webinar untuk kalangan 
profesional, seperti kursus Photo
shop, coding, atau bahasa asing. 

Jika Anda tertarik dengan kes
empatan ini, maka ini saatnya An
da menjadi moderator atau trainer 
webinar. Dengan modal komputer, 
ilmu dan skill berbicara di depan 
kamera, Anda sudah bisa meng
hasilkan uang.

8. PENULIS FREELANCE
Maraknya penggunaan perang

kat digital, kebutuhan konten 
penulisan juga semakin mening
kat. Saat ini, kesempatan menulis 
sering dikaitkan dengan buku dan 
artikel mediamedia besar. Tapi 
sebenarnya, pekerjaan ini juga 
merambah ke penulisan konten 
seperti artikel untuk media online, 
blog, sosial media dan penulisan 
untuk interface aplikasi digital. 

Untuk saat ini, kamu bisa men
cari job untuk penulis di beberapa 
situs marketplace khusus freelanc
er. Biasanya, lowongan penulis ini 
datang dalam bentuk proyek.

Itulah beberapa ide side hustle 
yang bisa Anda pertimbangkan. 
Jadi, tidak perlu lagi kehilangan 
passion saat mencari tambahan 
pendapatan. Tertarik menjajaki?

pundi - tipsMAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Bisa memiliki pekerjaan 
atau profesi yang 
sesuai dengan passion 
sepertinya menjadi 
idaman semua orang. 
Namun sayangnya, 
tidak semua orang 
beruntung dapat 
menjalani pekerjaan 
yang sesuai dengan 
minat pribadi serta 
memiliki penghasilan 
memuaskan.

Penghasilan 
Tambahan dari 
Side Hustle
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KINERJA realisasi investasi 
Jawa Timur Triwulan III Tahun 
2021 mencatatkan angka pertum
buhan yang menggembirakan 
yakni mencapai Rp18 Triliun. 
Realisasi tersebut terdiri dari PMA 
sebesar Rp 5,4 triliun dan PMDN 
sebesar Rp 12,5 triliun.

Hal ini berdasarkan data yang 
dirilis Badan Koordinasi Penana
man Modal (BKPM) RI, tanggal 
27 Oktober 2021. “Capaian ini 
meningkat 15,6 persen dibanding 
periode yang sama tahun sebel
umnya. Sementara secara nasional 
investasi tumbuh 3,7 persen. Kon
tribusi Jatim terhadap realisasi in
vestasi nasional di triwulan ketiga  
ini sebesar 8,3 persen. Kinerja in
vestasi ini harus banyak  disyukuri 
karena Indonesia belum lepas 
dari situasi sulit akibat Pandemi 
Covid19,” ungkap Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa 
di Gedung Negara Grahadi, Selasa 
(2/11/2021).

Khofifah memaparkan, pada 
kuartal III ini investasi asing di 
Jatim mengalami pertumbuhan 

positif sebesar 41,4% (qtoq). 
Capaian ini, kata dia, bisa mem
berikan angin segar bagi tingkat 
kepercayaan calon investor asing 
untuk menanamkan modalnya di 
Jawa Timur.

Jika dilihat secara akumulatif 
sejak Januari hingga September, 
lanjut Khofifah, Jatim mencatat
kan realisasi investasi sebesar 
Rp 52,7 triliun. Capaian tersebut 
mendudukkan Jatim di posisi ke
tiga setelah Jawa Barat (Rp 107,2 
triliun) dan DKI Jakarta (Rp 72,5 
triliun).

Adapun Kinerja investasi Jatim 
di periode ini masih didominasi 
Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) dengan nilai Rp 36,4 
triliun yang didominasi sektor 
perumahan, kawasan industri, dan 
perkantoran dengan kontribusi se
besar 52,6 % yang mana PT Mitra
karya Multiguna merealisasikan 
investasi sebesar Rp1,4 triliun di 
Kota Surabaya.

Sedangkan PMA memberikan 
kontribusi sebesar Rp 16,3 triliun 
dimana didominasi sektor pertam

MENTERI Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
menerangkan bahwa pencapaian 
target pertumbuhan ekonomi 
akan bergantung kepada peran 
serta masyarakat dalam mening
katkan efektivitas pengendalian 
pandemi Covid19. “Pemerintah 
terus memperkuat pengendalian 
pandemi dari sisi hulu hingga hilir 
guna memastikan pencegahan dan 
penanganan yang lebih efektif,” 
lanjutnya.

Selain itu, Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) juga ter
us ditingkatkan untuk mendukung 
penanganan Covid19. Komit
men Pemerintah ditunjukkan 
melalui refocusing APBN dalam 
mendorong peningkatan angga
ran PEN 2021 menjadi sebesar 
Rp744,77 triliun.

“Refocusing ini akan men
dukung optimalisasi pelaksanaan 
PPKM melalui peningkatan an
ggaran untuk berbagai perlind
ungan sosial, seperti percepatan 
pencairan Bantuan Sosial Tunai, 
peningkatan jumlah penerima 
manfaat Kartu Sembako, melan
jutkan Program Diskon Listrik, 

serta meningkatkan anggaran Kar
tu Prakerja dan Bantuan Subsidi 
Upah,” tutur Menko Airlangga.

Keberlangsungan sektor usaha 
juga tetap menjadi fokus utama 
Pemerintah. Serangkaian insentif 
fiskal telah diberikan untuk men
dongkrak kinerja sektor usaha. Per 
20 Agustus 2021, program penem
patan dana Pemerintah di perbank
an telah mendorong total penyalu
ran kredit sebesar Rp419,78 triliun 
yang berasal dari Bank Himbara, 
Bank Syariah, dan BPD.

Khusus untuk UMKM, tel
ah disalurkan kredit sebesar 
Rp241,48 triliun atau 57,53% dari 
total penyaluran kredit. Selain itu 
untuk pelaku UMKM, dukungan 
terus diberikan melalui tambahan 
BPUM dan Bantuan PKL, perlua
san program penjaminan kredit, 
tambahan subsidi bunga baik KUR 
dan Non KUR, serta penambahan 
plafon KUR 2021 menjadi Rp285 
triliun. Terkini, Pemerintah juga 
meluncurkan Program Bantuan 
Tunai Pedagang Kaki Lima dan 
Warung (BTPKLW), menyasar 
pelaku UMKM informal yang 
selama ini belum tersentuh oleh 

Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat 
tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021 dan 5,2% 
pada tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini 
sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.

PROYEKSI EKONOMI INDONESIA SEJALAN DENGAN 
EKSPEKTASI PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL

programprogram lain.
Dukungan tambahan dalam 

menjaga daya beli juga diberikan 
melalui Program Kartu Prakerja. 
Program ini telah diberikan kepa
da 2,7 juta penerima efektif den
gan total insentif sebesar Rp6,47 
triliun sepanjang Semester I 2021 
di 514 kabupaten/kota. “Meng
ingat potensi dampak Covid19 
yang dapat berlanjut hingga 2022, 
Pemerintah berkomitmen melan
jutkan Program PEN tahun depan. 
Alokasi anggaran PEN di 2022 
adalah Rp321,2 triliun. Alokasi ini 
berpotensi meningkat mengikuti 
dinamika penanganan pandemi 
Covid19,” ujarnya.

Kemudian, untuk menutup 
kesenjangan pembiayaan infra
struktur dan mendukung perce
patan investasi, Pemerintah telah 
membentuk Lembaga Pengelola 
Investasi (LPI). LPI berperan 
mengembangkan peluang in
vestasi di berbagai sektor utama 
sehingga dapat mendukung pem
bangunan berkelanjutan.

“Investasi yang dikelola LPI di
harapkan dapat meningkatkan pro
duktivitas, mendukung penciptaan 
lapangan kerja, dan mendorong tran
sisi menuju ekonomi baru. Pemer
intah juga segera meng alokasikan 
modal tambahan sebesar Rp60 
triliun di 2021 untuk mendukung op
timalisasi LPI bagi perekonomian,” 
tutup Menko Airlangga.

Realisasi Investasi Jatim Catatkan 
Angka Rp18 Triliun di Triwulan III

17Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

bangan dengan kontribusi 26,4 
% dimana PT Freeport Indonesia  
merealisasikan investasi (USA) se
besar Rp1,4 Triliun di Kabupaten 
Gresik. Pada periode ini, investasi 
Jatim didominasi sektor Industri 
Makanan dengan nilai Rp 10,5 
triliun, setara dengan 19,9% dari 
total investasi Jatim.

Sementara itu, dari sisi spasial, 
investasi di Jatim masih terkon
sentrasi di zona Ring I meliputi 
Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, 
Kab. Gresik, Kab/Kota Mojokerto 
dan Kab/Kota Pasuruan. Hal ini 
menuntut adanya upaya pengua
tan iklim investasi di zona luar 
Ring I guna pemerataan pemba
ngunan dan kesejahteraan mas
yarakat.

Maka dari itu, Khofifah me
minta pemerintah kabupaten/kota 
untuk terus melakukan berbagai 
inovasi agar layanan perizinan 
yang diberikan semakin adaptable. 
Selain itu, tiap permasalahan yang 
dihadapi investor harus difasilita
si secara efektif dan efisien. Dan 
yang tak kalah penting adalah ter
sedianya IPRO (Investment Proj
ect Ready to Offer) untuk menarik 
minat investor.

“Saat ini Jawa Timur sudah 
terhubung dengan jalan tol Trans 
Jawa sehingga sangat potensial 
untuk pengembangan industri di 
daerah kabupaten yang dilewati 
akses tol. Arus barang dan jasa 
serta mobilisasi orang semakin 
lancar yang tentu akan meningkat
kan efisiensi. Hal ini harus diim
bangi dengan inovasiinovasi per
izinan di daerah guna menggaet 
investor masuk,” jelas Gubernur 
Khofifah.
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DIKUTIP dari kompas.com, beberapa brand 
fesyen dunia diketahui sudah meluncurkan kolek
si virtual. Salah satunya Balenciaga yang meng
gandeng Fortnite agar koleksinya bisa dipakai se
cara virtual oleh jutaan pemain di seluruh dunia.

Langkah Balenciaga yang sudah masuk ke 
dunia fesyen virtual nampaknya akan segera dis
usul oleh raksasa produsen sepatu asal AS, Nike. 
Perusahaan yang dipimpin oleh John Donahoe 
tersebut dilaporkan sedang mengajukan beberapa 
merek dagang baru untuk merilis sepatu dan pa
kaian virtual.

Dalam berkas yang diajukan ke Kantor Paten 
dan Merek Dagang AS minggu ini, Nike terlihat 
mendaftarkan Air Jordan “Jumpman”. Tidak 
hanya itu, perusahaan ini juga mendaftarkan pro
duknya sebagai ‘barang virtual yang dapat diun
duh’ berupa program komputer, sepatu, pakaian, 
topi, kacamata, tas, tas olahraga, seni, mainan, 
dan aksesoris lainnya untuk digunakan secara on
line di dunia virtual.

Tak lupa, Nike memasukkan logo “swoosh” 
miliknya, tagline “Just Do It”, dan logo aplikasi 
SNKRS dalam berkas pengajuan merek dagang 
baru. Kendati sudah mengajukan merek dagang 
baru, tapi belum diketahui secara spesifik apa 
yang akan dilakukan Nike dengan hal itu. Mun
gkin saja perusahaan sedang mempersiapkan 
perluncuran nonfungible token atau NFT supaya 

dapat digunakan di Metaverse.
Sebelumnya, Gucci memperkenalkan Gucci 

Garden Experience di Roblox . Menampilkan 
kamar bertema, kolam interaktif, dan area sosial, 
pengalaman ini memberi pemain kemungkinan 
untuk membeli produk digital mewah merek 
tersebut.

Gucci juga menjual produk di Aglet, game 
belanja seluler gratis. Dengan memperluas kehad
irannya di metadatabase game , Gucci meningkat
kan kesadaran merek dengan generasi konsumen 
berikutnya sambil meletakkan dasar untuk masa 
depan dalam metacommerce.

Selain merkmerk fesyen tersebut, produk 
kecantikan Clinique juga meluncurkan NFT perta
manya dengan kompetisi kampanye media sosial. 
Kompetisi ini memungkinkan peserta memenang
kan salah satu dari tiga NFT yang terinspirasi oleh 
produk paling ikonik dari merek tersebut, Black 
Honey dan Moisture Surge. Dia menggunakan 
kompetisi NFT untuk membangun pengikut or
ganik di seluruh platform.

Selain itu, Clinique adalah merek pertama 
yang memperkenalkan NFT dalam portofolio 
Perusahaan Estée Lauder. Inisiatif ini mencer
minkan komitmen utama perusahaan terhadap 
teknologi blockchain dan keinginan tanpa henti 
untuk bertemu dengan konsumennya di mana 
pun mereka berada.

Ekonomi Bangkit, Kredit 
Perbankan Tumbuh Positif

utama
laporanpundi-news

Dunia fesyen virtual semakin mendekati 
kenyataan. Ini terjadi karena Meta 

sedang mempersiapkan platform yang 
memungkinkan penggunanya memiliki 

avatar dan lemari virtual sendiri.

Dunia Fesyen 
Berbondong 

Pasarkan Produk 
di Metaverse

Seiring dengan terkendalinya penularan Covid-19, berbagai aktivitas 
perekonomian mulai kembali berjalan normal. Hal ini nampak pula pada 
kinerja perbankan nasional yang terus melanjutkan pertumbuhan positif 

hingga menjelang akhir tahun 2021. Termasuk penyaluran kredit perbankan.
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DATA Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)  
menunjukkan, hingga 
Oktober 2021, kredit 

perbankan tercatat tumbuh 3,24 
persen dibandingkan tahun lalu 
(YoY) dan 3,98 persen (YTD/year 
to date). Dari segmentasinya, 
kredit UMKM tumbuh positif 3,4 
persen YoY dan 3,35 persen Ytd, 
sedangkan kredit korporasi tum
buh positif 1,87 persen YoY dan 
2,4 persen Ytd.

Ketua Dewan Komisioner OJK, 
Wimboh Santoso mengatakan, 
pe ningkatan aktivitas ekonomi do
mestik pada kuartal IV diharapkan 
mendukung sektor riil sehingga 
akan membuat fungsi intermedi
asi bank akan semakin menguat. 
“Jika angka sementara penyaluran 
sudah kredit 3,98 persen secara 
ytd, artinya sudah bisa diduga 
bahwa kredit akan lebih tinggi lagi 
sampai Desember. Diperkirakan 
sekitar 4,5 persen,” katanya Selasa 
(15/12/2021).

Dari sisi kelompok bank, per
tumbuhan kredit perbankan hing
ga Oktober ditopang oleh bank 
BUMN dan Bank Pembangun
an Daerah (BPD). Bank BUMN 
tumbuh 6,84 persen YoY dan 5,8 
persen secara Ytd, sedangkan BPD 
tumbuh 5,99 persen YoY dan 4,04 
persen Ytd.

Sementara rasio kredit berma
salah (NPL) gross ada di level 
3,22 persen.  Per Oktober 2021, 
outstanding kredit restrukturisasi 
di perbankan  mencapai  Rp 714 
triliun dengan jumlah debitur 4,5 
juta.

Deputi Komisioner Stabilitas 
Sistem Keuangan OJK, Agus Edy 
Siregar menyebutkan tumbuhnya 
penyaluran kredit di 2021 ini tidak 
lepas dari sokongan perbaikan 
penanganan pandemi covid19 
yang mendorong peningkatan 

masih mengalami perlambatan, 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (Bankjatim) 
mampu mencatatkan pertumbu
han kredit sebesar 6,57 persen 
sampai September 2021 diband
ingkan periode yang sama tahun 
lalu (YoY). ”Realisasi penyaluran 
kredit sampai September men
capai Rp43,04 Triliun dari target 
Rp47,2 Triliun,” kata Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman.

Pencapaian target diakui Busrul 
memang cukup berat karena situ
asi pandemi yang belum berakhir. 
”Namun mana kala pandemi sudah 
semakin turun dan ekonomi sema
kin pulih ini, diharapkan bisa men
gakselerasi kinerja untuk mencapai 
target,” ujarnya dalam Analyst 
Meeting Kinerja Q3/2021, Kamis 
(28/10/2021). Dia mengatakan 
bankjatim sudah memberikan 
stimulus bagi nasabah untuk men
dorong pemulihan ekonomi berupa 
restrukturisasi kredit.

Hingga September, restruk
turisasi kredit yang dikucurkan 
telah mencapai Rp2,8 triliun atau 
setara 6,5 persen dari total kredit 
bankjatim, dengan harapan bisa 
menurunkan Non Performing 
Loan (NPL). “Di September ini 
NPL Gross kita masih 4,04 persen, 
dan NPL Nett 1,03 persen. Angka 
tersebut turun jika dibandingkan 
September 2020. Ini tugas kami 
untuk segera melakukan penyele
saian kreditnya supaya NPL bisa 
ditekan, ujarnya.

Busrul menjelaskan dari total 
realisasi penyaluran kredit bank-
jatim pada periode tersebut, sek
tor UMKM menjadi penyumbang 
pertumbuhan tertinggi yakni 13,32 
persen (yoy) atau tercatat Rp7,32 
triliun, disusul kredit komersial 
yang tumbuh 10,83 persen atau 
tercatat Rp11,10 triliun. Sedang
kan kredit sektor konsumsi tum
buh 2,97 persen atau tercatat 
Rp24,62 triliun.

mobilitas hingga membaiknya 
ekonomi global. Selain itu paket 
stimulus Pemerintah, OJK dan 
BI juga mampu berdampak pada 
positifnya angka kredit 2021.

Sementara itu di Jawa Timur, 
pertumbuhan penyaluran kredit 
yang masih di bawah ratarata 
nasional. Kepala OJK Regional IV 
Bambang Mukti Riyadi menga
takan, pertumbuhan kredit per 
November 2021 mencapai angka 
2,74 persen dibanding periode 
yang sama tahun lalu. ”Ini sejalan 
dengan perekonomian Jatim yang 
naik di kisaran 3,24 persen,” pa
par Bambang.

Dia menjelaskan, kredit yang 
bertumbuh cenderung lambat itu 
mencerminkan kondisi kinerja 
ekonomi di Jatim. Pasalnya, mesin 
utama penggerak ekonomi Jatim 
sebenarnya industri pengolahan. 
Namun, selama 2021, industri 
pengolahan mengalami banyak 
tantangan. Misalnya, suplai yang 

terganggu karena kelangkaan kon
tainer dan jasa pelayaran interna
sional yang terkendala.

Tidak sedikit pelaku usaha 
yang terpaksa memberhentikan 
sementara operasional mereka. 
Padahal, mengembalikan opera
sional industri tidak bisa dilaku
kan dengan cepat. Sehingga, mer
eka tak bisa langsung menggenjot 
utilisasi pabrik secara maksimal 
setelah beroperasi kembali.

Meski begitu, dia yakin bahwa 
kinerja kredit perbankan bakal 
cemerlang di 2022. Hal tersebut 
dilihat dari isu kontainer yang 
sudah mulai teratasi. Apalagi, 
pemerintah Jatim sudah mempre
diksi pertumbuhan ekonomi Jatim 
2022 bakal berada di kisaran 55,8 
persen.

KINERJA BANKJATIM TETAP 
MENGGEMBIRAKAN

Meskipun kinerja penyaluran 
kredit perbankan di Jawa Timur 

“Selama ini kami masih ber
tumpu pada kredit konsumtif 
dengan kontribusi 60 persen, dan 
UMKM memang masih belum be
sar sekitar 18 persen, dan lainnya 
kredit korporasi. Ke depan, kami 
kawal, ada banyak pola dan skim 
mikro maupun ultra mikro, fintek 
yang bekerja sama dengan Amar
tha, maupun linked dengan BPR,” 
jelasnya.

Direktur Keuangan bankja-
tim, Ferdian Timur Satyagraha, 
menambahkan di akhir tahun 
yang sangat potensial untuk di
garap adalah kredit korporasi/
komersial sebab sudah mulai ban
yak proyekproyek pembangunan 
yang bergerak, baik proyek pe
merintah maupun swasta. “Kredit 
komersial atau korporasi kita di 
kuartal III sudah tumbuh 10,83 
persen, nanti juga kredit sindikasi 
karena ada proyek pemerintah. 
Sektor ini yang akan kita optimal
kan untuk mengejar kekurangan 
dari target Rp47,2 triliun,” im
buhnya.

Selain itu, lanjutnya, bankja-
tim akan mengembangkan fintek
fintek lain agar penyerapan kredit 
usaha bisa lebih optimal, termasuk 
mengoptimalkan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR),” imbuhnya.

Adapun pada kuartal III/2021, 
bankjatim telah mencatatkan 
kinerja keseluruhan yang lebih 
baik. Untuk kinerja aset tercatat 
mencapai Rp101 triliun atau 
tumbuh 23,05 persen (yoy), la
ba bersih tembus Rp1,19 triliun 
atau tumbuh 7,81 persen (yoy). 
Sedangkan Dana Pihak Ketiga ter
catat Rp86,13 triliun atau tumbuh 
23,45 persen (yoy). Untuk kinerja 
komposisi rasio keuangan dari 
sisi Return on Equity (ROE) 18,17 
persen, Net Interest Margin (NIM) 
5,09 persen, dan Return on Asset 
(ROA) 2,22 persen.
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   untuk
nasabah untuk nasabah

PENGERTIAN de
posito sebagaimana 
dilansir dari laman 
Sikapiuang yang 
dikelola Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) adalah 
simpanan yang pencairannya ha
nya dapat dilakukan pada jangka 
waktu tertentu dan syaratsyarat 

tertentu.
Secara sederhana, deposito 

adalah produk investasi dari per
bankan dengan tingkat pengem
balian lebih tinggi dibandingkan 
dengan tabungan. Tetapi nasabah 
tidak bisa mengambil dananya da
lam jangka waktu tertentu.

Deposito umumnya dipilih 

sebagai instrumen investasi bagi 
investor dengan risiko profil tidak 
tinggi, ini karena deposito juga 
masuk dalam jaminan LPS.

Dari beberapa produk deposito 
yang dimiliki bankjatim, salah 
satunya adalah Deposito berjang
ka. Produk ini merupakan salah 
satu diantara jenis simpanan yang 

GUNAKAN SISTEM ARO
Deposito sejak lama telah menjadi pilihan masyarakat dalam 

berinvestasi. Sama-sama merupakan produk simpanan 
perbankan, deposito memiliki kelebihan dibandingkan tabungan.

BAGI sebagian orang yang 
sudah pernah mendepos-
itokan uangnya, tentu de-
posito ini dianggap sebagai 
pilihan investasi yang me-
nguntungkan. Setidaknya 
dengan deposito, orang 
akan merasa uangnya ter-
simpan secara aman. Ini be-
berapa keuntungan meny-
impan uang dalam bentuk 
deposito

Dapat dijadikan agunan/
jaminan kredit. 

Memperoleh hasil 
bunga yang umumnya 
lebih tinggi dari bentuk 
simpanan lainnya.

Dapat mengelola 
keuangan secara lebih 
terencana sesuai dengan 
kebutuhan dan jangka 
waktu deposito.

Dijamin oleh Lembaga 
Penjaminan Simpanan 
(LPS).

Deposito Memiliki Risiko 
Rendah.

Deposito Memiliki 
Pendapatan per Tenor.

KEUNTUNGAN 
DEPOSITO

    SYARAT MEMBUKA DEPOSITO BERJANGKA

	Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan

	Melampirkan foto copy Identitas diri (KTP, SIM, Papor/
lainnya) yang masih berlaku

	Setoran minimal Deposito Berjangka sebesar  
Rp 2.500.000,00

	Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang 
rupiah atau valas (USD)

	Apabila Deposito Berjangka dicairkan sebelum jatuh tempo, maka 
akan dikenakan penalty sebesar Rp 50.000,00 dan bunga Deposito 
berjalan dihapuskan.

mempunyai spesifikasi yang tidak 
dimiliki oleh produk simpanan 
lainnya. 

Spesifikasi inilah yang mem
berikan keuntungan bagi nasabah 
yaitu berupa pilihan jangka waktu 
dan suku bunga yang pasti akan 
sesuai dengan kebutuhan.

Ada beberapa pilihan jangka 
waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bu
lan dan 12 bulan. Masingmasing 
jangka waktu memberikan keun
tungan tersendiri dengan suku 
bunga kompetitif yang menarik. 
Keuntungan yang diperoleh na
sabah tentu akan lebih besar jika 
nominal yang disetorkan juga se
makin besar.

Oleh karena itu Deposito Ber
jangka bankjatim sangat tepat 
sebagai Simpanan Berjangka bagi 
perorangan maupun perusahaan.

Selain itu, Deposito Berjangka 
bankjatim juga menggunakan 
sistem ARO (Automatic Roll Over) 
yang dapat digunakan. Sistem ini 
akan membantu nasabah langsung 
memperpanjang deposito kendati 
sudah jatuh tempo namun belum 
dicairkan. Dengan demikian akan 
lebih praktis dan hemat waktu.

Dengan sistem ini, nasabah 
tidak perlu datang ke kantor un
tuk perpanjangan jangka waktu 
deposito. Keuntungan lainnya, 
bunga deposito yang diterima 
setiap bulan bisa dimasukkan ke 
rekening tabungan bankjatim yang 
telah dimiliki. Selain itu, jika nasa
bah memerlukan tambahan modal 
usaha, Deposito Berjangka dapat 
digunakan sebagai jaminan kredit 
di Bank Jatim sesuai ketentuan 
yang berlaku.

Deposito Berjangka bankjatim 
Bisa Diperpanjang Otomatis

    KETENTUAN DEPOSITO VALAS
1. Nominal Deposito minimum USD 1.000,
2. Setoran
 Dalam rupiah = Nominal USD X Kurs Jual TT Cabang.
 Dalam Bank Notes USD = Sesuai jumlah setoran*)
3. Pencairan pokok dan / bunga deposito dalam rupiah = Nom USD X 

Kurs Beli TT Cabang.
 Dalam Bank Notes dikenakan komisi :
 sampai dengan USD 5.000,- = 0.50%.
 > USD 5.000,- = 1%.
4.  Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya: USD 5.

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
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bankjatim Cabang Bawean kini semakin unjuk gigi. 
Mampu mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada 
menjadikan Bawean yang dulunya merupakan cabang 
yang tidak banyak dilirik ini menjadi layak diperhitungkan. 

KINERJA BANKJATIM CABANG BAWEAN
AKTIVITAS USAHA REALISASI 30 NOV 2020 REALISASI 30 NOV 2021 GROWTH

Kredit 110,114 M 131,472 M 19,36%

DPK 201,392 M 223,980 M 11,17%

Laba/Rugi (375M) 5,272 M 1.505,87%

Asset 201,888 M 230,579 M 14,21%

yang tepat ke calon nasabahnya. 
”Di sini pola marketingnya beda. 
Orang Bawean kalau dikumpulkan 
untuk sosialisasi kredit belum 
tentu mau karena mereka malu 
kalau ketahuan ambil kredit,” 
jelas Suyatno. Karena itu strategi 
marketing yang dijalankan adalah 
pemasaran door to door.  Dengan 
demikian pendekatan yang dilaku
kan akan lebih bisa diterima.

Karena rasa gengsi punya 
kredit atau utang itu, nasabah 
kredit di Bawean juga akan ma
lu jika tidak membayar cicilan 
kreditnya. Apalagi jika hal ini 

diketahui tetangga atau kerabat 
yang dihormati. Karena itu mer
eka berupaya untuk membayar 
tepat waktu.

Selain itu, karyawan bankja-
tim juga musti memperhatikan 
karakter dari calon debiturnya. 
”Untuk menjaga kualitas kredit 
dan menekan NPL, kita harus 
jeli melihat karakter orangnya,” 
ujarnya. Saat ini ia mengakui NPL 
di Bawean memang masih cukup 
tinggi namun upaya mencapai sin
gle digit terus dikejar. Bahkan pada 
2022 ditargetkan bisa mencapai 4 
persen.

Melihat karakter masyarakat
nya yang menggemari emas per
hiasan, tidak heran jika akhirnya 
Kredit Beragun Emas juga banyak 
menjadi pilihan. ”Kalau ditawari 
deposito mereka masih pikirpikir. 
Tapi KBE ini lebih bisa diterima 
karena masyarakat di sini pasti 
punya perhiasan emas,” jelasnya. 
Bahkan produk Kredit Beragun 
Emas memiliki kontribusi sebesar 
4 persen dari keseluruhan portofo
lio kredit bankjatim Bawean.

matan dan 30 desa. Tidak semuan
ya memiliki akses untuk datang 
langsung ke kantor bankjatim.

Karena itu satu orang 
karyawan bankjatim ditunjuk 
menjadi Agen Solusi yang mem
bawahi empat desa. ”Nama dan 
nomor telepon Agen Solusi ini ka
mi letakkan di kantor desa setem
pat dengan demikian, masyarakat 
yang membutuhkan bantuan 
dalam hal finansialnya bisa men
ghubungi Agen Solusi tersebut,” 
jelasnya.

Di Bawean saat ini terdapat 
enam ATM dan sedang dalam 
proses penambahan satu unit me
sin ATM lagi. Karena keterbatasan 
tersebut, keberadaan Agen Lak
upandai juga terus ditambah. 
Sesuai dengan target manajemen 
tahun ini di Bawean sudah ada 
tujuh Agen Lakupandai. Selain 
itu, digitalisasi perbankan dengan 
menggunakan QRIS bankjatim 
juga diperluas. Mulai dari ban
dara, rumah sakit, apotek, klinik, 
minimarket, hotel hingga kafe juga 
semakin banyak yang menggu
nakan QRIS bankjatim. 

KENALI KARAKTER 
MASYARAKATNYA

Untuk bisa mencapai target 
yang telah ditetapkan, selain 
memotivasi karyawan, dibutuhkan 
pula strategi atau pola pendekatan 

FILM “Mimpi Anak Pulau” yang 
dirilis tahun 2016 lalu menjadi 
inspirasi sepak terjang Cabang 
Bawean. Bagaimana anak anak 
pulau yang jauh dari kota besar 
mampu mewujudkan mimpi 
besarnya. Dengan kerja keras, 
bukan tidak mungkin anak pulau 
merengkuh kesuksesan.

”Saya yakin di Bawean ini 
kaya potensi. Baik dari segi pen
duduk maupun karyawannya 
yang didominasi putra daerah,” 
kata Pimpinan Cabang Bawean, 
Suyatno. Ia menambahkan, ba
nyak orang sukses yang berasal 
dari daerah. Asalkan mau bekerja 
keras, bukan tidak mungkin anak
anak pulau ini bisa berprestasi.

Layaknya kapal, ia pun menga
takan kepada seluruh karyawan 
bahwa Cabang Bawean harus 

mempunyai mercusuar. Dengan 
demikian karyawan dalam men
jalankan pekerjaan memiliki arah 
dan tujuan atau target yang ingin 
dicapai.

”Saya bilang ke temanteman 
kita harus punya mimpi, karena 
kalau tidak, kita tidak akan kema
namana. Akhirnya saya canang
kan target bahwa kita harus jadi 
juara. Ini adalah mercusuar 
kita,” tuturnya.

Dengan motivasi yang 
terus menerus diberikan, pe
rubahan pun mulai tampak. 
Dari yang sebelumnya minus, 
pada tahun 2021 ini Cabang 
Bawean akhirnya berhasil 
mencetak laba. Dan hingga 

November 2021 Cabang Bawean 
berhasil menjadi peringkat perta
ma untuk cabang kelas tiga.

Selain memacu karyawan un
tuk memiliki mental juara, inovasi 
juga dijalankan untuk memacu 
kinerja. Salah satunya adalah den
gan Agen Solusi bankjatim yang 
diharapkan dapat mendekatkan 
layanan bankjatim 
ke masyarakat. 
Perlu diketahui, 
Pulau Bawean 
terdiri dari 
dua keca

 Suyatno 
PIMPINAN BANKJATIM CABANG BAWEAN

BANKJATIM CABANG BAWEAN

Tetapkan Target 
sebagai Mercusuar

 Pimpinan bankjatim Cabang Bawean Suyatno (kanan) berbincang dengan salah satu nasabah.

 Penerapan 
protokol 

kesehatan di 
areal kantor 

bankjatim 
cabang Bawean
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DIKEMBANG-
KAN sejak 2018, 
AMKE merupakan 
kawasan wisata 
yang dikelola 

secara mandiri oleh warga Kelom
pok Tani Hutan (KTH) Pander
man, OroOro Ombo. Awalnya, 
pengelola wisata ini hanya terdiri 
dari 32 kelompok tani, tetapi kini 
berkembang menjadi 72 kelom
pok.

Lahan seluas 10 hektare ini di
garap dengan konsep wisata eduka
si. Pada tahap awal, usaha AMKE 

adalah menyediakan aneka macam 
bibit dan pupuk tanaman untuk 
melayani pengadaan dari kegiatan 
tanam pohon massal oleh instansi 
pemerintah maupun swasta. Dari 
kegiatan itu, omzet yang didapat 
bisa mencapai Rp 1 miliar per bu
lan, dengan ratarata per Minggu 
antara Rp 150250 juta.

Di tahun 2019, mereka 
menambah fasilitas dengan wa
hana edukasi bagi pelajar hingga 
instansi. ”Awalnya banyak yang 
datang ke sini untuk studi banding 
dan belajar mengenai pembibitan. 

pupuk. Tidak ada lagi 
pengunjung yang datang. 
”Seperti saat PPKM, ha
rus tutup tidak boleh ada 
kunjungan. Kemudian 
setelah ada pelonggaran, 
kembali membuka kun
jungan lagi. Dan ini sejak Novem
ber, kami sudah mulai mendapat 
kunjungan dan pesanan bibit dan 
pupuk lagi. Dan kunjungan dari 
warga sekitar Batu, Malang dan 
sekitarnya sudah mulai berdatan
gan,” ungkap Sri Asih.

Meski tidak ada pesanan 
hingga kunjungan, AMKE tetap 
berkreasi untuk bisa mendapat
kan pemasukan. Dari 17 wahana 
edukasi yang mereka bangun sejak 
tahun 2019, masih ada 7 wahana 
yang bisa dikunjungi.

Saat pemerintah mulai mela
kukan pelonggaran aturan, AMKE 
tidak mau kehilangan momen. 
Bukan hanya itu, AMKE juga 
me nawarkan paket edukasi. 
Mereka mengenakan tarif Rp2,5 
juta untuk 2030 orang dan akan 
mendapatkan fasilitas materi, 
praktik, souvenir, konsumsi dan 

sertifikat. Jika peserta hanya di 
bawah 20 orang, tarif dikenakan 
Rp125.000/orang, dengan durasi 
edukasi selama 3 jam.

Saat ini, pihaknya juga memi
liki beragam produk khas hutan 
yang menarik untuk ditawarkan 
kepada para pengunjung. Mulai 
dari  minyak Atsiri, budidaya 
kambing etawa, dan madu. Aneka 
macam cemilan dari hasil produk
si pertanian juga banyak diminati 
pengunjung.

Pihaknya juga menyediakan 
area camp permanen yang dapat 
disewakan seharga Rp180.000/
tenda untuk 4 orang. Jika hanya 
ingin berkunjung saja, tiket masuk 
dihargai Rp10.000/orang.

TERPILIH JADI UMKM TERBAIK
Perjalanan AMKE bersama 

bankjatim sudah terjalin sejak 
beberapa tahun. Setelah beberapa 

Salah satu sektor yang paling terdampak saat 
pandemi melanda adalah dunia pariwisata. Tak 
terkecuali obyek wisata Area Model Konservasi 
Edukasi (AMKE) di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu.

AMKE BERSEMI MESKI DIHANTAM PANDEMI

Bahkan tidak sedikit yang datang 
dari Kalimantan.  Karena itu kami 
semakin semangat melengkapi 
fasilitas edukasi yang ada di sini,” 
ujar Penyuluh Kehutanan dan 
Pendamping yang sekaligus men
jadi Pimpinan Pengelola AMKE, 
Sri Asih.

Tak hanya itu, untuk usaha 
minyak Atsiri, budidaya kambing 
etawa, dan madu, juga mengalami 
peningkatan. Termasuk sentra 
kuliner yang menyediakan aneka 
produk cemilan dan yang terbaru 
adalah olahan dari umbi porang. 
“Kami bisa produksi pentol, sio
may dan tahu bakso dari tepung 
umbi porang,” beber Sri Asih.

Di tengah perkembangannya, 
pandemi kemudian melanda. 
Tidak ada lagi pesanan bibit dan 

kali mengajukan kredit, 
pada 2020 AMKE men
gajukan KUR sebesar 
Rp250juta. ”Sebenarnya, 
bantuan pembiayaan ka
mi awalnya bukan den
gan bankjatim namun 

bersama bankjatim ini kami juga 
mendapatkan bimbingan,” ujar 
Asih.

Bersama bankjatim, AMKE 
terus mendapat pendampingan. 
”Kami didam pingi, apa yang 
diperlukan, diberi ideide baru ter
masuk diberi CSR berupa gapura 
bahkan dibimbing buat QRIS juga. 
Sekarang ada tujuh QRIS di sini 
mulai dari tiket, parkir sampai di 
kafe,” jelasnya.

Dengan konsistensi dan berb
agai upaya yang sudah dijalankan, 
AMKE terpilih sebagai UMKM 
terbaik dan berhak atas award 
dari bankjatim. Hadiah yang 
didapatkan kemudian digunakan 
untuk menambah alat suling min
yak atsiri.

Penambahan penyulingan ini 
menurut Asih untuk memenuhi 
banyaknya permintaan. Saat ini 
AMKE mampu memproduksi 
sekitar 160 mili minyak atsiri yang 
kemudian dikemas menjadi seki
tar 1618 botol. ”Dengan banyak
nya permintaan dan setelah ada 
tambahan alat penyuling, kami 
yakin bisa menambah produksi 
karena ada sekitar 3Ha lahan sirih 
wangi yang sudah diuji oleh tim 
ITS bahwa kualitasnya bagus,” 
tutur Asih.

Ke depan, dengan mulai ban
gkitnya dunia pariwisata AMKE 
terus fokus di perawatan tanaman 
agar segera rindang dan sejuk. 
Selain itu juga disiapkan sarana 
edukasi omah kopi, edukasi ola
han porang, sentra herba, kolam 
pancing, sarana permainan dan 
penambahan spot foto.

TERUS TUMBUH BERSAMA BANKJATIM

”KAMI DIDAMPINGI, APA YANG DIPERLUKAN, 
DIBERI IDE-IDE BARU TERMASUK DIBERI CSR 

BERUPA GAPURA BAHKAN DIBIMBING BUAT QRIS 
JUGA. SEKARANG ADA TUJUH QRIS DI SINI MULAI 

DARI TIKET, PARKIR SAMPAI DI KAFE,”

 Pimpinan Pengelola AMKE, Sri Asih (kiri) menunjukkan mesin pengolah minyak atsiri hasil 
dari kemenangan AMKE di ajang UMKM Award 2021 bankjatim kepada Direktur Risiko Bisnis 
Rizyana Mirda (kanan) dan Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha (dua dari kanan)
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Menuju
Bawean

wisata potensi jatim wisata potensi jatim

MESKI memiliki kekayaan alam 
yang begitu indah, namun Pulau 
Bawean belum banyak terekspos. 
Belum banyak wisatawan yang 
berkunjung ke pulau yang berjarak 
120Km dari pusat kota Gresik ini. 
Tidak salah jika akhirnya Pulau 
Bawean disebut sebagai hidden 
gems alias permata tersembunyi.

Wisata andalan di Pulau Ba
wean adalah pantainya yang in
dah. Pantai Gili atau Pulau Gili 
merupakan pulau kecil yang ada di 
Pulau Bawean. Perjalanan menaiki 
perahu motor dari Pulau Bawean 
ke Pulau Gili memakan waktu 
kurang lebih 30 menit dengan air 
laut yang jernih sehingga kita bisa 
melihat batuan karang di bawah
nya.

Begitu tiba di Pantai Gili, mata 

akan dimanjakan dengan keindah
an pantai berpasir putih, bersih 
dan sangat asri. Yang unik, ada 
hamparan pasir yang menurut 
warga setempat pada saat air surut 
bisa menghubungkan antara Pulau 
Gili dan Pulau Noko di seberang
nya.

Pulau Noko memiliki peman
dangan bawah laut yang begitu 
indah. Variasi ikan hias dan bunga 
karangnya juga masih terjaga. 
Tidak heran jika banyak pengun
jung yang memilih snorkeling di 
sini. Tenang, penduduk setempat 
sudah menyediakan penyewaan 
alat snorkeling. Namun akan lebih 
baik tentunya jika pengunjung 
membawa alat sendiri.

Tarif sewa perahu dari Pu
lau Bawean ke Pulau Gili hingga 

bukit. Ada ratusan anak tangga 
dan semak belukar yang harus 
dilalui. Namun semua itu akan 
terbayar ketika sampai di tepi da
nau. Maka dari itu tempat peristi
rahatan telah disediakan agar 
pengun jung dapat beristirahat 
sete lah berjalan jauh.

Selain itu, Pulau Bawean juga 
terkenal dengan keberadaan rusa 
endemiknya. Penangkaran rusa 
Bawean ini terletak di Desa Puda
kit Timur, Kecamatan Sangkapura 
dengan jarak 6 km dari pelabuhan 
Sangkapura. Lokasi penangkaran 
russa ini berbatasan dengan ka
wasan hutan suaka alam Bawean.

Jenis rusa yang mendiami 
tempat ini adalah axis kuhli, je
nis rusa endemik Pulau Bawean. 
Kawasan yang dihuni sekitar 32 
ekor rusa ini tidak hanya mena
warkan kelincahan rusa, lokasinya 

ADA banyak pilihan transportasi menuju Pulau Bawean. Wisatawan bisa 
memilih jalur laut atau jalur udara.

Jalur udara bisa ditempuh melalui Bandara Juanda Surabaya maupun 
Bandara Trunojoyo, Sumenep. Penerbangan selama 50 menit dengan pe-
sawat perintis akan memberi pengalaman terbang yang berbeda. Sebagai 
bonus, saat berangkat kita bisa menyaksikan pemandangan Pulau Gili dari 
udara. Sedangkan saat meninggalkan Pulau Bawean menuju Surabaya, kita 
akan menyaksikan keindahan Danau Kastoba yang dikelilingi pepohonan.

Sedangkan untuk akses laut bisa memilih menggunakan kapal cepat 
atau kapal feri. Perjalanan menggunakan kapal cepat yang memakan 
waktu sekitar 4 jam diberangkatkan dari dari Pelabuhan Gresik. Sedangkan 
untuk transportasi laut dengan perjalanan 8 jam dimulai pukul 
21.00 WIB menggunakan kapal KMP 
Gili Iyang yang be-
rangkat dari Pelabu-
han Lamongan.

Di pulau ini juga 
tersedia beberapa 
pilihan penginapan. 
Bahkan  persewaan 
mobil lengkap dengan 
pemandu wisatanya ju-
ga tersedia.

Bagi penghobby travelling, Pulau Bawean sepertinya harus 
masuk dalam bucket list untuk berwisata. Bagaimana 
tidak, di pulau yang memiliki luasan 197 kilometer persegi 
ini memiliki destinasi wisata yang lengkap. Mulai dari 
pantai, air terjun hingga danau semua ada.

snorkeling ke Pulau Noko sebesar 
Rp300.000. ”Bisa seharian, kami 
tunggu sepuasnya pengunjung,” 
ujar Ali, pemilik perahu yang biasa 
disewa wisatawan.

Selain Pantai Gili, ada bebera
pa pantai lainnya di Pulau Bawean 
yang tidak kalah indah. Diantara
nya adalah Pantai Mombhul, Pan
tai Pulau Cina, Pantai Mayangka
ra, Pantai Kuburan Panjang dan 
Tanjung Ga’ang. 

MENJELAJAH KE DANAU KASTOBA 
DAN PENANGKARAN RUSA 

Selain wisata pantai, Pulau 
Bawean juga memiliki obyek wisa
ta danau yaitu Danau Kastoba 
yang terletak di tengah pulau.

Da nau yang berlokasi di Desa 
Paromaan, Kecamatan Tambak ini 
berada di atas bukit dan dikelilingi 
oleh pohon rimbun membuat uda
ra di sekitarnya menjadi sejuk. Da
nau ini juga telah menjadi bagian 
dari cagar alam sejak tahun 1979.

Pengunjung harus berjalan 
sejauh 1 km untuk naik ke puncak 

yang berada di atas bukit dan 
dipenuhi pohon memberikan 
nuansa pegunungan yang menak
jubkan. Bahkan, dari satu sudut, 
wisatawan bisa memandang laut 
dan sungai kecil yang berbatasan 

dengan hutan.
Selain penangkaran rusa, are a 

ini juga mempunyai potensi lain 
seperti: Bumi Perkemahan (camp
ing site), outbond spot, dan lain
lain.

PULAU BAWEAN

’Hidden Gems’ Wisata
di Utara Jawa Timur

 Pengunjung menikmati senja 
di Pantai Gili Noko
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BERKUNJUNG ke Bawean rugi 
rasanya jika tidak mencicipi aneka 
makanan khasnya.Yang menjadi 
andalan tentu olahan 
hasil laut. Ikan, kepiting, 
udang bakar banyak disa
jikan di rumah makan di 
Bawean. Karena dekat 
laut, bisa dipastikan ba
hanbahan yang dipakai 
masih segar sehingga 
tanpa perlu banyak bum
bu sudah terasa keleza
tannya. 

Selain itu, ada pula 
beberapa kudapan yang 
berbahan ikan yang juga 
menjadi hidangan dan 

buah tangan khas dari pulau yang 
secara administratif masuk dalam 
Kabupaten  Gresik ini. Salah sat

dan digoreng. Ada pula yang 
menggorengnya dengan telur agar 
lebih gurih. 

Karena kaya hidangan laut, 
maka bakso yang banyak disajikan 
di Bawean umumnya juga bakso 
ikan. Jenis ikan yang digunakan 
umumnya adalah ikan tongkol 
yang dihaluskan kemudian dicam
pur minyak sayur, garam dan 
penyedap rasa dan tepung tapioka. 

Di Bawean juga dikenal cami
lan yang disebut empekempek. 
Namun berbeda dengan pempek 
Palembang, pempek Bawean ini 
memiliki tekstur kriuk dan renyah. 
Sama seperti posotposot, pempek 
juga berbahan ikan tongkol segar 
yang dicampur beberapa bahan 
lain dan kemudian digoreng. 

RUJAK DAN KUE KHAS
Saat berkeliling Bawean, 

utamanya di Kecamatan 
Sangkapura sebaiknya ti

dak melewatkan Rujak 
Bawean yang sudah 
terkenal kelezatannya. 
Bahan pembuat rujak 

Bawean ini terdiri dari kacang 
tanah, bawang merah dan bawang 
putih yang sudah digoreng ter
lebih dahulu, gula aren, garam 
serta petis tongkol. Dan untuk 
bahan isiannya terdiri dari timun, 
sayuran rebus (kecambah, kacang 
panjang dan kangkung) serta lon
tong. 

Seperti disebutkan bahwa pe
tis yang digunakan dalam rujak 
Bawean adalah petis tongkol. Ini 
tentu berbeda dengan petis dari 
daerah lain yang umumnya ber
bahan dasar udang. Karena itu 
tidak heran jika banyak pula yang 
menjadikan petis Bawean sebagai 
oleholeh. 

Setelah hidangan yang umum
nya berbahan ikan, untuk pencuci 
mulut, kue lumpang sepertinya pi
lihan yang tepat. Lumpang memi
liki bentuk panjang dan dibungkus 
dengan daun pisang. Lumpang 
biasa disajikan dengan cara diiris 
tipis lalu diberi taburan parutan 
kelapa dan gula aren. Rasa manis 
akan langsung terasa ketika me
makan lumpang.

Pulau Bawean dikelilingi oleh perairan yang 
menyimpan kekayaan hasil laut. Berkat keuletan 
warganya, tercipta berbagai olahan makanan 
yang memanfaatkan hasil tangkapan nelayan. 

Menikmati Aneka Kudapan
dari Hasil Kekayaan Laut Bawean

unya adalah posotposot. Ini ada
lah camilan berbahan ikan tong
kol yang bisa dinikmati sebagai 
camilan maupun pendamping 
makanan utama seperti kerupuk. 

Salah satu produsen posotpo
sot yang terkenal di Bawean ada
lah Hamsiyah atau akrab dipanggil 
Mak Siye. Produksi posotposot 
sudah ia lakukan sejak 15 tahun 

lalu. 
Dari yang semula 

hanya cobacoba dan 
menggunakan 1kg ikan 
tongkol, kini hampir 
setiap hari ia mengolah 
15kg ikan tongkol. Selain 
ikan tongkol, bahanba
han lainnya adalah telur, 
sagu dan garam. Po
sotposot dengan merk 
Mak Siye lebih banyak 
digemari karena lebih 
kering dan padat. 

Posotposot buatann

ya secara rutin dikirim ke seorang 
pengepul di Gresik yang kemudian 
memasarkannya ke Malaysia dan 
Singapura.

”Kalau di Bawean sendiri tidak 
banyak permintaannya. Paling 
kalau pas puasa saja baru ban
yak karena orangorang Bawean 
pulang kampung. Jadi pas puasa 
pesanan dari tokotoko sudah 
banyak,” kata Mak Siye yang juga 
sudah menjadi nasabah kredit 
bankjatim sejak 6 tahun lalu ini. 

Selain posotposot, makanan 
olahan ikan yang menjadi andalan 
Bawean adalah Koncokkoncok. 
Arti dari koncokkoncok yaitu 
bagian ujung, hal ini dikarenakan 
makanan ini dibuat dari bahan 
ikan yang diambil hanya dibagian 
ujungnya saja. Bagian tengahnya 
dibiarkan untuk dijadikan keru
puk.

Bahan dasar yang digunakan 
untuk membuat makanan kon
cokkoncok yaitu ada ikan laut, 
penyedap makanan, air, garam, 
daun pisang, tepung terigu, dan 
gula. Cara membuat koncokkon
cok yaitu meghaluskan ikan laut 
terlebih dahulu, lalu dicampur 
dengan tepung terigu, air, garam, 
gula dan penyedap. Semua bahan 
diaduk hingga rata lalu dibentuk 
menjadi lonjong dan dibungkus 
menggunakan daun pisang.

Selesai dibungkus lalu adonan 
dikukus hingga matang, setelah 
matang ko cokkocok 
diiris tipis 

 Proses pembuatan Posot-posot di dapur Mak Siye

 Koncok-koncok



32 33Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMURMAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR inspirasi jatiminspirasi
 jatim

SEBAGAI keturunan asli Peka
longan, Leo sudah akrab dengan 
batik sejak masa kanakkanak. Ia 
mendapatkan ilmu membatik dari 
orang tuanya.

Setelah hijrah ke Surabaya 
pada 1998, Leo masih bergelut 
dengan kain khas Nusantara itu. 
Tak jarang, Leo mengadakan pela
tihanpelatihan membatik untuk 
pemuda. Sasarannya berlapis. 
Baik pemuda dari kalangan pen
didikan, lembaga sosial, swasta, 
anakanak jalanan, maupun pen
yandang autis.

Sejak 2016, Leo kemudian 
rutin memberikan pelatihan mem

batik untuk anakanak disabilitas 
di Liponsos Kalijudan, Surabaya.  
Dari 50 anak penghuni Liponsos 
Kalijudan, delapan anak disabili
tas rutin mengikuti keterampilan 
membatik yang diberikan Leo 
seminggu sekali. Materi batik 
yang diberikan Leo tidaklah rumit 
seperti membatik kebanyakan. 
Leo memberikan materi sesuai 
kemampuan anakanak penghuni 
Liponsos Kalijudan, misalnya 
membuat shibori.

Shibori sendiri adalah teknik 
pewarnaan kain asal Jepang den
gan cara diikat dan dicelup dalam 
larutan pewarna. Dibandingkan 

lebih mandiri karena lebih paham 
mengenai teknik fotografi. Lima 
tahun belajar fotografi, karya 
anakanak yang terkumpul pun 
semakin banyak. Terlebih, Leo 
menangkap potensi besar dari li
ma anak.

Lima orang anak disabilitas 
ini yaitu Omay, Kiking, Mukidi, 
Pina dan Jacky. Mengajari anak
anak ini mengoperasikan kamera 
diakui Leo bukan perkara mudah. 
Komunikasi tentu menjadi kenda
la. Apalagi empat dari lima orang 
anak ini menderita tuna rungu 
dan wicara. ”Mereka nggak bisa 
mengerti omongan saya. Sedang
kan saya tidak bisa bahasa isyarat. 
Jadi ya agak susah. Tapi akhirnya 
kedekatan, kami bisa saling pa
ham,” kata Leo.

PAMERAN DI JERMAN HINGGA 
TERBITKAN BUKU

Sebagai mentor, ia rutin men
gajak anakanak untuk hunting 
foto hampir setiap pekan. Tem
patnya bermacammacam. Mulai 
hanya di sekitar Kalijudan, lalu 
merambah ke Pasar Pabean, Pasar 
Keputran, makam Belanda Kem
bang Kuning, makam Peneleh, 
hingga rumah Bung Karno.

Dengan pendampingan dan 
ketekunan mereka, hasil karya 
seni fotografi 
anakanak ini 
sudah mendapat 
pengakuan. Saat 
workshop Fotogra
fi yang diadakan 
Unicef tahun 2019 
silam, fotografer asal Italia, Giaco
mo Pirrozi memberikan apresiasi 
pada karya Kiking dan Mukidi dan 
menganugerahi mereka gelar the 
best team. Bahkan karya Kiking 
yang memotret seorang pedagang 
di Pasar Keputran terpilih untuk 
dipamerkan di Gedung Gurzenich, 

Perajin Batik yang Fokus 
Bimbing Anak Disabilitas

Di Surabaya, nama Leo Arief Budiman atau 
akrab disapa Leo Gemati sudah lama lekat 
dengan batik. Lewat batik pula terbuka jalan 
kedekatannya dengan anak-anak istimewa yang 
menjadi penghuni Liponsos Kalijudan, Surabaya. 

batik celup khas Indonesia, proses 
pengerjaan shibori lebih sederha
na karena hanya menggunakan 
larutan pewarna dan kemampuan 
melipat, melilit, ataupun mengikat 
kain.

Saat memberikan pelatihan 
Shibori ini, ia menangkap minat 
beberapa orang anak pada fo
tografi. Pada tahap  awal, anak
anak berlatih memotret meng
gunakan kamera ponsel. Lambat 
laun mereka belajar memotret 
lewat kamera poket, LSR, hingga 
mirrorless. ”Pelanpelan diajarkan 
juga tentang lighting, speed, kon
tras, dan beragam setting kamera 
lainnya. Tentunya yang sederha
na,” ujar Leo.

Leo kerap menunjukkan hasil 
jepretan fotografer terkenal ke
pada anakanak. Lantas, mereka 
praktik bareng dengan meniru. 
Lamakelamaan mereka sudah 

Jerman.
Tidak hanya itu, melihat karya 

fotografi yang luar biasa dari anak 
didiknya, Leo bersama beberapa 
orang teman membuatkan buku 
yang berisi fotofoto karya Omay, 
Jacky, Pina, Kiking dan Mukidi.

Buku berjudul “Tutur Mata” 
tersebut menampilkan 47 foto dari 
lima anak tersebut yang terkum
pul pada 2016–2021. Selama ini 
hasil karya mereka diunggah di 
akun media sosial @disabilitas
berkarya. ”Kalau hanya diunggah 
di media sosial, akan berlalu begi
tu saja. Tapi, kalau dibukukan, bi

sa didiskusikan, dibedah. Banyak 
apresiasi yang datang. Dari 100 
eksemplar, sudah terjual sekitar 
70 buku,” terangnya.

Bagi Leo, karya mereka adalah 
potret perjuangan manusia yang 
tak pernah menyerah pada stigma 
dan mendobrak batas kemusta

hilan. Tentu ada banyak kisah 
di balik setiap foto yang tercetak 
di buku. Salah satunya adalah 
foto bidikan Pina yang diletak
kan di halaman depan buku. Dia 
memotret Omay dan Kiking yang 
tertawa lepas saat bermainmain 
menggunakan sapu.

Tujuan utama membukukan 
karya tersebut adalah memberikan 
inspirasi, terutama kepada anak
anak difabel dan keluarganya. 
Diharapkan, mereka mendapatkan 
kesempatan yang sama dan bisa 
berkarya.

Meski memberikan bekal 
keterampilan 
secara sukarela, 
namun Leo dan 
temantemannya 
tak pernah menge
luh. Leo berharap 
nantinya bekal 

keterampilan tersebut dapat mem
bantu anakanak hidup mandiri.

“Mereka kan tidak selamanya 
tinggal di Liponsos. Kalau nanti 
mereka kembali ke masyarakat 
dan tidak punya bekal keterampi
lan, bagaimana bisa bertahan? Itu 
yang kami pikirkan,” tukas Leo.

TUJUAN UTAMA MEMBUKUKAN KARYA TERSEBUT ADALAH 
MEMBERIKAN INSPIRASI, TERUTAMA KEPADA ANAK-ANAK 

DIFABEL DAN KELUARGANYA. DIHARAPKAN, MEREKA 
MENDAPATKAN KESEMPATAN YANG SAMA DAN BISA BERKARYA.
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 Leo Arief Budiman saat membimbing anak-anak Liponsos Kalijudan membuat kain shibori

 Leo Arief Budiman bersama 
lima fotografer disabilitas. 

Karya mereka sudah menembus 
mancanegara
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KONSEP Ikigai dan man
faatnya sebenarnya bisa 
dipelajari dan dipahami. 
Bagi Anda yang belum tahu, 
konsep Ikigai adalah upaya 
mengkolaborasikan antara 
halhal yang disukai, halhal 
yang dikuasai, halhal yang 
dibutuhkan lingkungan, dan 
halhal yang membuat Anda 
dibayar.

Akihiro Hasegawa seo
rang penulis, psikolog klinis, 
dan profesor di Universitas 
Toyo Eiwa, pernah melaku
kan penelitian pada tahun 
2001 mengenai konsep tu
juan hidup yang diyakini warga 
Jepang ini.

Menurut Hasegawa, kata Iki
gai sudah muncul pada periode 
Heian, yaitu sekitar tahun 704 
 1185. Ikigai berasal dari dua 
kata, yakni ’iki’ yang bermakna 
kehidupan, serta ’gai’ atau ’kai’ 
yang berarti tempurung kerang 
sangat bernilai. Namun penjelas
an lain menyebutkan kalau istilah 
ini juga gabungan dari kata ’ikiru’ 
yang berarti hidup dan ’kai’ ber
makna perwujudan atas apa yang 
diharap kan.

Sehingga jika disimpulkan 
secara harfiah, konsep ikigai me
ru pakan sebuah purpose of life 

alias nilai atau tujuan hidup. Prin
sip ini membuat seseorang bisa 
menjalankan hidup secara lebih 
bermakna, berharga, dan seim
bang. Melalui filosofi ini orang
orang Jepang bisa tahu, apakah 
pekerjaan yang dipilih bermanfaat 
untuk orang lain dan arti sesung
guhnya dari meaningful produc
tivity. Karena bagi mereka, keba
hagiaan kecil bisa membuat hidup 
lebih berarti.

EMPAT KONSEP IKIGAI
Jika ditampilkan selayaknya 

Venn, diagram Ikigai ini saling 
beririsan pada empat hal utama, 
yakni passion, mission, profes
sion, dan vocation. Apa maksud

nya? Berikut penjelasannya 
jika dikaitkan dalam hal 
pekerjaan.

PASSION
Anda mungkin pernah 

mendengar istilah follow your 
passion ketika hendak me
nemukan pekerjaan impian, 
se hingga Anda bisa menjalani
nya dengan bahagia. Agar pas
sion itu bisa terwujud, harus 
memenuhi dua hal utama, 
yakni halhal yang Anda sukai 
dan halhal yang bisa Anda 
lakukan.

Contohnya, Anda sangat 
suka menyantap berbagai kuliner 
tradisional, berbelanja di pa
sar, memilih bahanbahan baku 
langsung ke pedagang, dan akhir
nya memutuskan membuat ma
sakan tradisional yang sangat lezat. 
Maka proses yang Anda lakukan 
ini disebut dengan passion.

PROFESSION
Banyak orang memilih peker

jaan hanya karena bayaran besar 
atau jaminan kelak di hari tua. Tak 
ada yang salah soal itu. Namun 
jika bicara mengenai ikigai, profesi 
alias pekerjaan harus mencakup 
halhal yang Anda bisa lakukan 
dan halhal yang membuat ke

mampuan Anda itu dihargai. Jika 
dikaitkan dengan hobi memasak, 
maka ketika masakan yang Anda 
buat dibeli oleh orang lain sehing
ga membuat Anda dijuluki juru 
masak, itu adalah sebuah profesi.

VOCATION
Tidak berhenti di profession, 

filosofi hidup ala masyarakat Je
pang ini juga mencakup vocation. 
Vocation merupakan gabungan 
dari kemampuan yang membuat 
Anda dihargai dan semua hal 
yang dibutuhkan banyak orang. 
Sehingga kembali lagi dari contoh 
passion memasak dan profession 
juru masak, maka vocation yang 
bisa Anda pilih adalah mendirikan 
restoran yang bisa dinikmati lebih 
banyak orang.

MISSION
Cakupan terakhir dari konsep 

Ikigai ini adalah mission. Di ma
na mission merupakan benturan 
antara halhal yang Anda sukai 
dan apa yang dibutuhkan banyak 
orang. Anda suka memasak dan 
semua orang membutuhkan resto
ran untuk memenuhi kebutuhan 
akan makanan. Dengan begitu pro
fesi juru masak bisa dijalankan se
cara bahagia tak hanya memenuhi 
kebutuhan Anda seharihari, tetapi 
juga membuat bahagia.

Jika Anda memahami betul 
empat pilar dalam Ikigai dan me
nerapkannya untuk menemukan 
pekerjaan impian, tak berlebihan 
jika konsep Ikigai untuk menca
pai sukses memang jadi rahasia 
masya rakat Jepang. Jika Anda 
sedang diterpa kebosanan di 
lingkungan kerja, mungkin bisa 
mencoba merumuskan kembali 
apa tujuan hidup yang sebenarnya.

Mari kita menemukan keba
giaan dan keseimbangan dalam 
hidup dengan Ikigai. Yuk, lebih 
semangat bangun pagi!

Ikigai sudah menjadi filosofi masyarakat Jepang sejak berabad lampau. 
Ikigai (生き甲斐) adalah istilah dari bahasa Jepang untuk menjelaskan 

kesenangan dan makna kehidupan. Dalam budaya di Okinawa, Ikigai 
memiliki arti “alasan untuk bangun di pagi hari,”

5 PILAR PENTING DALAM IKIGAI
SELAIN itu, dalam Ikigai dikenal lima pilar penting yang menopang 
prinsip Ikigai itu sendiri. Kelima pilar tersebut adalah: 

  PILAR 1  AWALI DENGAN HAL YANG KECIL

Hal kecil yang bisa menjadi awal dari hari Anda. Pada saat kita bangun 
pagi terlebih dengan rasa syukur akan memberikan rasa positif yang 
berguna untuk mengawali hari. 

  PILAR 2  BEBASKAN DIRIMU

Membebaskan diri seperti layaknya seorang anak kecil. Anak kecil ter-
biasa berpikir secara polos dan apa adanya. Berada dalam kondisi men-
galir dan terbebas dari beban diri sendiri akan meningkatkan kualitas 
dalam hidup dan pekerjaan. 

  PILAR 3  KESELARASAN DAN KESINAMBUNGAN

Sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya kita hidup selaras dan ber-
dampingan. Begitu pula dalam prinsip Ikigai, dengan menghargai 
dan menghormati karakteristik tiap orang di sekitar maka akan timbul 
sebuah “segitiga emas” antara Ikigai, aliran, dan kreativitas. Ikigai ber-
hubungan erat dengan menjaga keselarasan dengan lingkungan, den-
gan orang-orang di sekitar, dan masyarakat secara luas. 

  PILAR 4  KEGEMBIRAAN DARI HAL-HAL KECIL

Orang-orang Jepang terkenal dengan penghargaannya terhadap 
hal-hal kecil. Contohnya, makanan khas Jepang yaitu sushi. Restoran 
di Jepang sangat teliti dalam memilih ikan sebagai bahan utama dari 
sushi. Mereka rela bangun pagi dan berjalan ke pasar ikan dini hari guna 
mendapatkan ikan terbaik, hasil tangkapan nelayan semalam, yang ma-
sih segar dengan kualitas sempurna yang dapat disajikan kepada para 
pelanggannya.

  PILAR 5  HADIR DI TEMPAT DAN WAKTU SEKARANG

Menikmati waktu dan kondisi yang dirasakan pada saat sekarang ada-
lah salah satu pilar dari Ikigai. Kesederhanaan yang timbul dari keadaan 
sekitar kita apa pun itu, ketika menghargai dan menikmati waktu yang 
telah diberikan akan membuat hidup terasa lebih bermakna.
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MEMASUKI tahun 2022, sejum
lah film menarik sudah menanti di 
depan mata untuk disaksikan. Mu
lai dari genre fantasi, petulangan, 
superhero hingga horror semua
nya siap tayang di tahun 2022. 

Ini dia 10 diantaranya: 

THE BATMAN 
Di in

dustri film 
bergenre 
superhero, 
film The 
Batman 
merupakan 
salah satu 
judul yang 
paling di
nanti para 

penggemar. Sebagai inkarnasi 
terbaru sang manusia kelelawar 
di layar lebar, film karya Matt 
Reeves ini bakal menjanjikan se
buah kisah Batman yang berbeda, 
lebih realistis, dan penuh misteri 
dibanding sebelumnya. 

Menonton penampilan Robert 
Pattinson sebagai sang kelelawar 
pun tentunya sudah sangat dianti
sipasi penikmat film. The Batman 
tayang 4 Maret 2022. 

DOCTOR STRANGE: IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 

Kisah Marvel Cinematic 
Universe bakal dibuka dan ber
lanjut tahun depan dengan film 
Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness. Di film ini, Doctor 
Strange akan menghadapi sebuah 
konsekuensi dari mantra yang 
dia rapal demi membantu Peter 
Parker yang membuat terbukanya 
gerbang multisemesta. 

Demi menjaga keutuhan du
nianya, Strange mesti bekerjasama 
dengan rekan Avengernya, Wan
da Maximoff alias Scarlet Witch. 
Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness akan tayang 6 Mei 
2022. 

MISSION: IMPOSSIBLE 7 

Aksi aktor ganteng Tom Cruise 
memerankan Ethan Hunt yang 
membawa ketegangan tentu masih 
menarik ditonton kelanjutannya. 
Film Mission: Impossible 7 meru
pakan sekuel ketujuh dari serial 
film Mission: Impossible. Film 
ini akan dirilis di Amerika Serikat 
pada tanggal 27 Mei 2022, diikuti 

dengan rilis streaming di Para
mount+ 45 hari kemudian.  

TOP GUN: MAVERICK 

Lagilagi film yang dibintangi 
Tom Cruise. Top Gun: Maverick 
merupakan tentunya masih memi
liki kaitan dengan film Top Gun 
dari tahun 1980an kan? Kali ini, 
Tom Cruise akan kembali sebagai 
Maverick dalam film sekuelnya. 

Bedanya, Maverick kini bu
kan lagi pilot muda urakan yang 
dikenal penonton lawas. Dia su
dah menjadi seorang mentor dan 
bertugas memberi ilmu kepada pi
lotpilot muda urakan dari genera
si baru. Top Gun: Maverick bakal 
tayang 27 Mei 2022.

THOR: LOVE AND THUNDER

Selain Doctor Strange, ‘Thor: 
Love and Thunder’ bakal jadi film 
kedua Marvel yang tayang di ta
hun 2022. Film ini akan bercerita 
tentang sosok Valkyrie yang akan 
kembali. Serta Thor yang akan 
ber temu dengan Guardians of the 
Galaxy untuk menghadapi Gorr 
the God Butcher.

SCREAM 5

Pecinta film horor tentu sudah 
sangat mengenal rangkaian film 
ini. Seri kelima Scream renca
na nya akan rilis pada tanggal 14 
Januari. Scream berlatar waktu 11 
tahun setelah film keempat yang 
akan membawa perjalanan Ghost
face ke masa kini.

FILOSOFI KOPI: BEN & JOD

Ben & Jody merupakan peleng
kap dari trilogi film ‘Filosofi Kopi’. 
Film yang akan tayang di bioskop 
pada tanggal 27 Januari ini berki
sah tentang kelanjutan perjalanan 
Ben (Chicco Jerikho) yang kini 
tinggal di kampung halamannya 
dan aktif membela kelompok 
pe  tani yang lahannya diserobot 
peru sahaan.

BLACK PANTHER: WAKANDA 
FOREVER (BLACK PANTHER 2)

Sekuel dari film ‘Black Panther’ 
akan rilis pada tanggal 8 Juli 2022 
mendatang. Film ini akan kembali 
bercerita dengan menggunakan la
tar belakang Wakanda yang memi
liki peran cukup besar dalam film 
‘Avengers: Infinity Wars’.

LIGHTYEAR
Prequel dari film ‘Toy Story’ ini 

akan segera rilis di bioskop pada 
tanggal 17 Juni 2022 mendatang. 
Sama seperti film sebelumnya, 
karakter Buzz di film ‘Lightyear’ 
juga akan diisi oleh suara Chris 
Evans. 

Film ini berfokus pada kisah 
awal mula Buzz berevolusi dan 
menjadi mainan di kamar Andy. 
Menariknya film ini akan meng

gabungkan genre scifi dan petua
langan.

TURNING RED 

Turning Red berkisah tentang 
seorang anak perempuan dengan 
kemampuan misterius berubah 
menjadi panda merah saat sedang 
emosional. 

Dengan premis yang unik dan 
animasi mengagumkan khas Pix
ar, tentunya film yang satu ini la
yak dinanti oleh banyak anakanak 
hingga orang dewasa.

FILM-FILM YANG LAYAK 
DITUNGGU DI 2022
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LAGI BOOMING, APA SIH NFT ITU?

 PILIH MARKETPLACE NFT DAN BIKIN AKUN
Anda harus memilih marketplace NFT yang tepat. Sebe-

narnya, tiap platform NFT akan menawarkan spesialisasi jenis 
aset digital yang bisa dijual dengan NFT. Salah satu market-
place NFT terbesar di pasar internasional adalah OpenSea.

Namun, Anda bisa memilih marketplace lainnya yang 
membuat Anda nyaman dengan cara penggunaannya. Se-
telah menentukan marketplace yang akan digunakan, tentu 
Anda harus membuat akun dengan menautkan dompet cryp-
tocurrency yang mendukung.

 UPLOAD ASET NFT UNTUK DIJUAL
Untuk mendaftarkan aset NFT dan dijual di pasar, Anda 

akan diberikan opsi bisa transfer dan jual NFT di pasar lain. 
Namun, mungkin nantinya akan ada biaya tambahan. Anda 
bisa memilih karya yang akan dijadikan sebagai NFT dan men-
jualnya. Tinggal klik tombol jual dan ikuti langkah berikutnya 
sesuai dengan marketplace masing-masing.

Setelah itu, Anda harus memberikan informasi detail 
menge nai nama aset, harga, batas waktu lelang dan mata 
uang kripto yang digunakan untuk membayar.

Setelah itu, marketplace yang Anda gunakan akan meng-
hitung biaya gas fees atau biaya jaringan blockchain Ethereum 
untuk mencatat transaksi diproses ini. Biaya penanganan 

tersebut jumlahnya cukup bervariasi tergantung sibuknya 
jaringan blockchain.

 
MANFAATKAN KOMUNITAS

Anda bisa coba untuk memanfaatkan komunitas NFT, 
terutama komunitas para seniman yang menggunakan NFT. 
Komunitas ini bisa ditemukan di Telegram hingga platform 
Clubhouse. Bahkan, di Twitter juga ada kok komunitas yang 
isinya para calon artis NFT.

 TETAP OTENTIK
Perlu diingat, industri NFT ini juga sekaligus melahirkan 

seniman-seniman berbakat dari seluruh dunia. Dengan ting-
ginya tingkat persaingan, otentisitas tentu sangat diperlukan 
untuk membentuk ciri khas dan membuat seniman lebih 
dikenal.

 PASARKAN DIRI DAN KARYA
Namanya juga cari cuan, karya seni juga perlu dipro-

mosikan dan dipasarkan dengan baik. Misalnya yang dilaku-
kan seniman NFT bernama Beeple. Ia diketahui sering ber-
interaksi dengan penggemarnya di Twitter dan media sosial 
lainnya. Interaksi ini tentunya bisa menjadi media pemasaran 
yang baik bagi seniman NFT.

CARA MEMBUAT DAN MENJUAL NFT

BEBERAPA waktu belakangan ini, viral sejumlah karya seni 
dan barang unik lainnya yang laku terjual dengan harga yang 
luar biasa di dunia maya. Yang jadi tren, barang-barang  seni 
tersebut dibeli kepemilikannya melalui NFT dalam blockchain!

NFT merupakan singkatan dari Non Fungible Token alias 
aset digital yang kepemilikannya dicatat di blockchain atau 
buku digital. Meskipun sudah ada sejak 2014, NFT menjadi 
semakin banyak peminatnya pada akhir tahun 2021. Block-
chain sendiri adalah sebuah teknologi yang digu-
nakan sebagai sistem penyimpanan data digital 
yang terhubung melalui kriptografi.

Dikutip dari CNN, NFT adalah aset digital 
yang berbentuk karya seni maupun barang 
koleksi yang bisa dipergunakan untuk mem-
beli sesuatu secara virtual. Barang seni dan 
koleksi bisa berupa foto, gambar, lagu, rekaman 
suara, video, game, dan sebagainya. Anda juga 
bisa mengubah aset dokumen menjadi NFT.

NFT umumnya muncul dalam format digital, seperti 
Joint Photographic Experts Group (JPEG), Portable Network 
Graphics (PNG), Graphics Interchange Format (GIF), dan lain-
nya. Mengenai harga jual, ada beberapa hal yang mempe nga-
ruhi diantaranya faktor subjektif seperti kualitas, kreativitas 
serta reputasi dari sang seniman.

Meskipun bisa dipakai untuk membeli sesuatu, berbeda 
dengan aset kripto, NFT sulit untuk diperdagangkan. NFT 
me miliki beberapa keungulan, salah satunya terkait tingkat 
keasli annya. Konsep NFT memungkinkan pembeli memiliki 
barang asli tanpa ada yang bisa menirunya. Tidak hanya itu, 
NFT juga menyertakan bukti kepemilikan dalam bentuk serti-
fikasi.

Saking jadi tren, di akhir 2021 lalu dalam 30 hari ter-
akhir, NFT senilai lebih dari USD100 juta tercatat tel-

ah laku terjual. Dari data Entrepreneur, sejak 2020, 
industri tersebut telah tumbuh hingga lebih 
dari 300 persen, lho!

Melihat perkembangan NFT saat ini, 
mung kin Anda berpikir bagaimana caranya 
menjual karya NFT? Nah, sebelum menjual 

karya dalam bentuk NFT, tentu Anda harus 
memiliki akun di marketplace NFT. Selain itu, An-

da harus memiliki aset kripto sesuai dengan plat-
form yang digunakan untuk menjual dan membeli NFT.

Marketplace NFT biasanya memiliki aturan transaksi yang 
berbeda. Seperti pasar CryptoPunks dan Rarible yang hanya 
menerima transaksi menggunakan ETH dan dollar. Jadi, Anda 
harus memilih terlebih dahulu pasar NFT dan memiliki aset 
kripto sesuai marketplace yang akan digunakan.
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