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SOBAT pembaca Majalah Expresi yang budiman, 
Perekonomian Indonesia berangsur-angsur pulih 
setelah 2 tahun lebih melambat karena Pandemi 
Covid-19. Kini, seiring aktivitas masyarakat yang 
semakin longgar, roda perekonomian pun mulai 
berakselerasi. Konsumsi masyarakat di berbagai 
sektor mulai bertumbuh. Ini tentunya juga angin 
segar bagi dunia perbankan yang menggantung-
kan bisnisnya pada jalannya roda perekonomian 
di masyarakat.

Apalagi, pemerintah pusat mulai membe-
rikan sinyal bahwa Pandemi Covid-19 segera 
berakhir dan Indonesia akan 
masuk dalam fase endemi. Di-
mana laju perekonomian akan 
bisa kembali menuju normal 
sama seperti sebelum Pandemi 
melanda.

Tema pertumbuhan eko-
nomi dalam masa transisi pan-
demi menuju endemi inilah yang 
menjadi tema laporan utama Majalah 
Expresi edisi 23 ini. Dalam lapor an utama 
ini dibahas pula strategi-strategi bankjatim da-
lam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang 
makin melaju.

Selain laporan utama tersebut, Majalah 
Expresi Edisi ini juga mengangkat berbagai in-
formasi mengenai kegiatan bankjatim selama 
perio de April-Mei 2022, seperti penyerahan 
bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) ke 
berbagai kota dan kabupaten di Jatim.

Edisi kali ini juga mengangkat kisah salah 
satu Cabang berkinerja terbaik pada periode Tri-
wulan I/2022 yakni Cabang Bangkalan, sekaligus 
mengeksplorasi berbagai potensi wisata dan 
ekonomi di kabupaten paling barat di Pulau Ga-
ram tersebut seperti Batik khas bangkalan yakni 
Batik dari daerah Tanjungbumi.

Masih di Bangkalan, redaksi juga menyajik-
an tulisan mengenai potensi wisata pantai di 
Kabupaten Bangkalan yang belum banyak ter-
eksplorasi, sampai kuliner legendaris terkenal 
enak namun kini makin susah ditemui.

Informasi-informasi ringan juga tidak 
lupa kami sajikan seperti daftar film-

film layar lebar yang akan dirilis 
dan layak dinantikan tahun ini, 
tips mengatur keuangan di masa 
transisi sampai di sektor teknolo-
gi kami sajikan fitur-fitur penga-
man canggih pada mobil-mobil 
murah keluaran terbaru.

Kami juga menyuguhkan sosok 
pemuda inspiratif asal Ngawi yang sukses men-

jadi penyanyi dan pencipta lagu yang mana 
karya nya digandrungi anak muda di seantero 
Jawa Timur.

Kami berharap majalah ini bisa memberi 
informasi yang tidak hanya menarik, tapi juga 
melahirkan banyak manfaat bagi para pembaca.

Selamat membaca.

Redaksi.

P U L I H
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DIREKTUR Utama bankjatim Busrul 
Iman memaparkan, bankjatim tetap 
mempertahankan asetnya di atas 
Rp100 Triliun di Triwulan I - 2022 
dengan mencatatkan aset sebesar 
Rp105,65 Triliun dan tumbuh 17,85 
persen. Sedangkan laba bersih 
bankjatim tercatat Rp454 Miliar 
atau tumbuh 1,22 persen (YoY).

”Pencapaian tersebut didukung 
oleh pertumbuhan variabel seper-
ti Dana Pihak Ketiga (DPK) yang 
menca tatkan peningkatan 20,07 
persen (YoY) yaitu sebesar Rp91,36 
triliun. Pertumbuhan dana pihak 
ketiga yang signifikan tersebut 
menunjukkan bahwa kepercayaan 
masyarakat kepada bankjatim 
meningkat,” ujar Busrul pada analyst 

meeting kinerja keuangan Triwulan 
I 2022 di Hotel Raffles Jakarta, Rabu 
(20/4/2022). Analyst meeting juga 
dihadiri Direktur Komersial dan Kor-
porasi Edi Masrianto serta Direktur 
Konsumer Ritel dan Usaha Syariah R. 
Arief Wicaksono.

Dari sisi pembiayaan, bankjatim 
mencatatkan pertumbuhan kredit 
yang positif yaitu 1,38 persen (YoY) 
atau sebesar Rp42,31 Triliun. Kredit 
di sektor UMKM menjadi penyum-
bang pertumbuhan tertinggi yaitu 
sebesar 8,44 persen (YoY) atau ter-
catat Rp7,58 Triliun. Komposisi rasio 
keuangan bankjatim periode Maret 
2022 antara lain Return on E quity 
(ROE) sebesar 22,07 persen, Net 
Interest Margin (NIM) sebesar 5,08 

oleh berbagai pihak. Total sebanyak 
11 titel penghargaan yang sukses 
diraih oleh bankjatim.

Di bidang kehumasan, bankja-
tim berhasil meraih penghargaan 
di tiga ajang penghargaan yang 
ber beda yaitu dalam ajang IPRA, PR 
Indonesia Award, serta Beritajatim 
Award. Dalam ajang tersebut bank-
jatim masing-masing mendapatkan 
penghargaan kategori Impact for The 
Better Future, Media Cetak terpopu-
ler dan aplikasi perbankan terbaik 
kategori BUMD, Media Sosial terbaik 
BUMD serta Website terbaik BUMD.

Pada bidang inovasi dan layanan, 
bankjatim berhasil meraih penghar-
gaan dalam ajang Indonesia Best 
BUMD Awards 2022 yang diseleng-
garakan oleh Warta Ekonomi. Kali 
ini inovasi dan layanan bankjatim 
diapresiasi dalam bentuk penghar-
gaan Indonesia Best BUMD Awards 
2022 on Developing Comprehensive 
Banking Service Kategori BPD.

Tak kalah prestisius, bankjatim 
juga meraih penghargaan di bidang 
digital dalam ajang Digital Innova-
tion Award 2022 yang diselenggara-

kan oleh MNC Network. Pada ajang 
kali ini bankjatim meraih penghar-
gaan kategori Digital Innovation For 
Suistainable business aplikasi JCon-
nect Mobile.

bankjatim Unit Usaha Syariah 
(UUS) juga meraih penghargaan de-
ngan menyabet kategori Best Sharia 
Unit Bank dalam ajang Indonesia 
Syariah Awards 2022. Penghargaan 
ini seakan menegaskan bahwa per-
tumbuhan UUS Bank Jatim terus 
meningkat selama dua tahun ter-
akhir.

Sedangkan di bidang Human 
Resources (HR) bankjatim berhasil 
meraih penghargaan dengan kate-
gori The Best HR Management For 
The Outstanding Exceptional and 
Comprehensive Development Pro-
gram to Elevate The Quality of HR 
yang diselenggarakan oleh Warta 
Ekonomi. Tidak ketinggalan, bank-
jatim berhasil meraih penghargan 
dalam dua kategori yaitu, TOP CSR 
Award 2022 #Stars 5 dan TOP Lead-
er on CSR Commitment 2022 atas 
nama Busrul Iman selaku Direktur 
Utama.

Mengawali tahun 2022, PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur, Tbk (bankjatim) mencatatkan kinerja positif 
jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 
sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kinerja industri perbankan 
secara nasional dan regional Jawa Timur, pertumbuhan dana 
pihak ketiga dan aset bankjatim berada di atas rata-rata.

persen, dan Return on Asset (ROA) 
2,31 persen.

Busrul menambahkan, di tahun 
2022 bankjatim terus mengem-
bangkan layanan digital banking 
untuk mempermudah nasabah 
dan masyarakat dalam melakukan 
transaksi perbankan. Peningkat-
an layanan digital banking menjadi 
concern bankjatim seiring dengan 
peningkatan transaksi maupun jum-
lah pengguna JConnect Mobile dan 
JConnect Internet Banking.

Tingkat keamanan transaksi per-
bankan juga tak luput jadi salah satu 
fokus bankjatim agar nasabah tetap 
merasa aman dan nyaman. Sebagai 
bentuk keseriusan memperkuat se-
curity data nasabah dalam layanan 
digital banking, khususnya pada apli-
kasi JConnect Mobile, pada triwulan 
satu ini bankjatim juga melakukan 
kerjasama dengan PT Telekomunika-
si Selular (Telkomsel).

Selama Triwulan I-2022, bankja-
tim juga telah memborong berbagai 
penghargaan yang diselenggarakan 

A N A L Y S T  M E E T I N G

Bank Jatim Tunjukkan Kinerja 
Positif di Triwulan I/2022

”PENCAPAIAN TERSEBUT 
DIDUKUNG OLEH 
PERTUMBUHAN VARIABEL 
SEPERTI DANA PIHAK 
KETIGA (DPK) BANKJATIM 
YANG MENCATATKAN 
PENINGKATAN 20,07 
PERSEN (YOY) YAITU 
SEBESAR RP91,36 TRILIUN. 
PERTUMBUHAN DANA PIHAK 
KETIGA YANG SIGNIFIKAN 
TERSEBUT MENUNJUKKAN 
BAHWA KEPERCAYAAN 
MASYARAKAT KEPADA 
BANKJATIM MENINGKAT,”
 Busrul Iman 
DIREKTUR UTAMA BANKJATIM

 Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman (tengah) didampingi Direktur Komersial dan Korporasi Edi Masrianto (kiri) serta Direktur Konsumer Ritel 
& Usaha Syariah, R. Arief Wicaksono menunjuk laporan keuangan bankjatim saat Analyst Meeting Kinerja Keuangan Triwulan I/2022 di Jakarta. 
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BUPATI Tuban, Aditya Halindra Faridz-
ky bersama Direktur Konsumer Retail 
dan Usaha Syariah bankjatim, R. Arief 
Wicaksono meluncurkan Sistem Pem-
bayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
online melalui Collecting Agent (CA), 
E-billing dan aplikasi Penglaris-Ku, di 
Pendopo Krido Manunggal Tuban, Ka-
mis (14/4/2022). Kegiatan tersebut turut 
dihadiri Wakil Bupati Tuban H. Riyadi, 
Sekda Tuban, Budi Wiyana, Pemimpin 
bankjatim Cabang Tuban, pimpinan 
OPD, kepala desa, dan pelaku UKM.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Fa-
ridz ky mengungkapkan kegiatan ini 
wujud kerjasama antara Pemkab Tuban 
dengan bankjatim Pusat maupun 
Cabang Tuban. Langkah ini menjadi 
wujud komitmen dalam memberi 
pelayanan yang lebih mudah bagi 
masyarakat, dalam hal ini pembayaran 

pembayaran PBB-P2.
Ia menambahkan, pemanfaatan 

e-billing mampu meningkatkan jumlah 
objek PBB-P2. Selain itu, pemanfaatan 
e-billing kian menjamin konsep transpa-
ransi dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan. Sehingga mampu meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Saat ini 
pembayaran PBB-P2 secara online telah 
mencapai 90 persen. Akan terus diting-
katkan hingga 100 persen,” terangnya 
seperti dikutip dari laman resmi Kabu-
paten Tuban.

Bupati Tuban juga menjelaskan 
hadirnya aplikasi PenglarisKu diharap-
kan menjadi terobosan bagi UKM untuk 
mengembangkan usahanya, selaras 
dengan program One Village One Pro-
duct (OVOP). Pelaku UKM dapat meman-
faatkan Penglaris-Ku sebagai sarana 
promosi sehingga mampu bersaing 
hingga pasar global. “Produk kita memi-

Layanan digitalisasi terus meluas penggunaanya. Bahkan 
saat ini pemerintah daerah seperti berlomba meluncurkan 
layanan pembayaran yang sudah terkoneksi layanan 
internet sehingga dapat memudahkan masyarakat. 

Dukung Digitalisasi Pembayaran 
di Kabupaten Tuban

liki kekhasan dan saya yakin mampu 
bersaing,” tuturnya.

Pemimpin daerah yang akrab disa-
pa Mas Bupati ini mengatakan Presiden 
Joko Widodo menginstruksikan agar 40 
persen APBD diarahkan untuk membeli 
produk UKM. Dengan demikian akan 
mampu meningkatkan perekonomian 
dan kesejahteraan masyarakat. Karena 
itu ia menginstruksikan OPD terkait 
melakukan sosialisasi mengenai tiga 
program digitalisasi tersebut. Semakin 
banyak orang yang memanfaatkan 
sejumlah aplikasi tersebut akan mem-
percepat pembangunan dan membawa 
kemajuan di Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Direktur bankjatim 
menyampaikan terima kasih atas keper-
cayaan Pemkab Tuban dalam bekerja 
sama dengan bankjatim. Kepercayaan 
ini akan menjadi motivasi bagi bankja-
tim, khususnya Cabang Tu ban dalam 
memberi pelayanan terbaik untuk pem-
bangunan Kabupaten Tuban, termasuk 
upaya peningkatan kesejahteraan 
masya rakat.

Pada kesempatan ini, Kepala BPKAD 
Kabupaten Tuban, Teguh Setyobudi da-
lam laporannya menyebutkan pemba-
yaran PBB-P2 dengan sistem Collecting 
Agent dapat dilakukan melalui merchant 
yang bekerjasama dengan bankjatim, 
yaitu Tokopedia, Blibli, Dana dan Indo-
maret. Sedangkan pada pembayaran 
e-billing online dapat dilakukan pemba-
yaran dengan mengakses web laman 
ppbtubankab.go.id.

Teguh menambahkan pada apli-
kasi Penglaris-Ku, konsumen dapat 
memesan produk UMKM yang ada di 
Kabupaten Tuban sebanyak 282 pro-
duk yang terdiri dari olahan makanan, 
minuman, batik, kerajinan, dan bahan 
pokok. “Pemesanan produk pada aplika-
si Penglaris-Ku layaknya proses belanja 
pada e-commerce belanja lainnya,” tan-
dasnya.

Bank Jatim Raih
TOP BUMD 2022

A
TAS pencapaian positif yang 
ditorehkan selama ini, PT 
Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) 
kembali meraih penghar-
gaan dalam acara Infobank 
Top BUMD 2022. Penghar-
gaan ini diselenggarakan 
oleh Infobank Media Group 

bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan 
Daerah (ASBANDA) dan Perhimpunan BPR Milik 
Pemda (PERBAMIDA) di Hotel Alila Solo, Kamis 
(19/5/2022).

Penganugerahan terse-
but diberikan kepada bank-
jatim sebagai salah satu 
BPD berpredikat “The Best” 
untuk kategori “BPD KBMI 
2 (Modal Inti Rp6 Triliun - 
Rp14 Triliun) Beraset lebih 
dari Rp100 Triliun”.

Chairman Infobank Me-
dia Group Eko B. Supriyanto 
menjelaskan, Infobank Top 
BUMD 2022 ini merupakan pembuktian bahwa 
kapasitas bank-bank daerah tidak kalah dengan 
lembaga bank swasta. Kapasitas yang baik seka-
ligus menunjukkan kualitas layanan dan opera-
sional lembaga bank itu sendiri.

Rangkaian penganugerahan penghargaan 
didahului dengan kegiatan webinar bertajuk 
Holdingi sasi BPD “Peran Pemilik dan Pengurus 
dalam Memajukan dan Membuat BUMD Semakin 
Adaptif pada Era Digital” dengan menghadirkan 
sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya.

Acara dilanjutkan dengan penganugerahan 
penghargaan yang diikuti oleh 20 BPD, 5 BPRS, dan 
50 BPR, yang meraih predikat “The Best” pada Ra-
ting BUMD Keuangan Infobank 2022

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman yang 
menerima secara langsung pernghargaan terse-
but, menyampaikan bahwa bankjatim sebagai 

salah satu BPD terbesar di 
Indonesia akan senantia-
sa mendukung langkah 
strate gis guna terwujudnya 
penguat an organisasi BPD.

”Dengan demikian 
bankjatim akan terus ber-
kembang, baik dalam hal 
permodalan maupun bisnis 
infrastruktur. bankjatim 
akan menjadi bagian dari 

lokomotif pembangunan ekonomi daerah yang 
akan terus beradaptasi dan menguatkan organi-
sasi dalam menghadapi iklim kompetisi yang kian 
menguat di era transformasi industri saat ini,” tu-
turnya.

 INFOBANK TOP BUMD 2022 INI 
MERUPAKAN PEMBUKTIAN BAHWA 

KAPASITAS BANK-BANK DAERAH 
TIDAK KALAH DENGAN LEMBAGA 

BANK SWASTA. KAPASITAS YANG BAIK 
SEKALIGUS MENUNJUKKAN KUALITAS 

LAYANAN DAN OPERASIONAL 
LEMBAGA BANK ITU SENDIRI.
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 Direktur Utama 
bankjatim, Busrul Iman 

(tengah) menerima 
piagam penghargaan 
TOP BUMD Award dari 

Majalah Infobank untuk 
predikat “The Best BPD 

KBMI 2 Beraset Lebih 
dari Rp 100 Triliun” 

 Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah bankjatim R. Arief Wicaksono (tiga dari kiri) bersama 
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky (empat dari kiri) meluncurkan Sistem Pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) online melalui Collecting Agent (CA), 
E-billing dan aplikasi Penglaris-Ku, di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Kamis (14/4/2022). 
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. (bankjatim) menyerah-
kan CSR Bank Jatim Peduli secara 
simbolis kepada Pemerintah Kota 
Surabaya. Penyerahan CSR kali ini 
meliputi dua unit alat perekaman 
KTP-Elektronik Jemput Bola Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Surabaya, Pengadaan sarana 
dan prasarana 
penunjang layanan 
administrasi kepen-
dudukan secara 
mobile beserta 
kendaraan pen-
dukungnya, serta 
204 unit sarana dan 
prasarana penun-
jang produksi 
UMKM.

“Dengan ada nya CSR berupa 
sarana dan prasarana pelayanan 
kependudukan secara mobile ini 
diharapkan mampu membantu 
Pemerintah Kota Surabaya dalam 

melakukan percepatan dalam 
melayani masyarakat Kota Suraba-
ya untuk melakukan perekam an 
KTP-Elektronik,” kata Direktur TI dan 
Operasi bankjatim Tonny Prasetyo 
saat menyerahkan CSR secara sim-
bolis kepada Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu 
(20/4/2022).

Tonny menambahkan, Pemerin-
tah Kota Surabaya adalah salah satu 
pemilik bankjatim. “Maka sudah 
sewajarnya kami memberikan sum-
bangsih untuk membantu menye-
jahterakan masyarakat Surabaya ser-

ta dapat mempercepat pengurusan 
KTP di wilayah Kota Surabaya,” ucap 
Tonny.

Sedangkan sarana prasarana 
yang diperuntukkan bagi UMKM 
dapat membantu meningkatkan 
produksi UMKM khususnya di Ko-
ta Surabaya. Dengan adanya pe-
ningkat an produksi UMKM ini diha-

rapkan mampu 
menjadi stimulus 
da lam meningkat-
kan perekonomian 
di Jawa Timur.

“Masyarakat 
Surabaya akan kita 
latih dan diberikan 
fasilitas untuk tetap 
terus meningkat-

kan taraf hidupnya. Inilah komitmen 
kota Surabaya, Jadi tidak hanya 
masyarakat ini menerima bantuan 
sosial saja tetapi juga memanfaatkan 
bantuan yang ada,” ujar Wali Kota 
Surabaya, Eri Cahyadi.

KEBERADAAN Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) perlu mendapat-
kan perhatian dari berbagai pihak. 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk. (bankjatim) tidak 
mau ketinggalan ikut mendukung 
pengembangan UMKM, khususnya 
di Kabupaten Kediri.

Kamis (19/5/2022), bankjatim 
menyerahkan bantuan Corporate 
Social Responsibility (CSR) bankjatim 
Peduli berupa Pembangunan Gerai 
Rumah Inkubasi (GARASI) UMKM. 
Bertempat di Ex-Kantor Korcam 
Grogol Kabupaten Kediri, CSR diser-
ahkan secara simbolis oleh Direktur 
Teknologi Informasi dan Operasi 
Bank  Jatim Tonny Prasetyo kepada 
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan 
Pramana.

Dalam sambutannya, Bupati Ke-
diri sangat mengapresiasi hadirnya 
Gerai Rumah Inkubasi yang berfung-
si untuk memaksimalkan UMKM di 
Kabupaten Kediri. Diharapkan setiap 
gerai yang ada di Rumah Inkubasi 
tersebut dapat dimaksimalkan oleh 
para pelaku UMKM untuk mening-
katkan perputaran roda perekono-
mian masyarakat sekitar.

”Dasar pembangunan dari Ru-
mah Inkubasi ini ialah agar UMKM 
yang ada di Kabupaten Kediri bisa 
mendapatkan pembinaan dan 
mampu belajar banyak hal tentang 
ke mas an produk, promosi, bah-
kan sampai dengan bagaimana 
cara mengelola pendapatan,” ujar 
Hanindhito.

Kehadiran Gerai Rumah Inkubasi 
nantinya juga diharapkan dapat 
dimanfaatkan semaksimal mungkin 
bagi para pelaku UMKM untuk se-

Bantu Tingkatkan Kualitas 
UMKM di Kabupaten Kediri

makin tumbuh dan berinovasi. Di 
era digitalisasi dan kolaborasi saat 
ini, masyarakat harus tetap memiliki 
harapan bahwa kebangkitan UMKM 
menjadi kunci pe ningkatan ekonomi 
nasional.

Dalam hal ini bankjatim siap 
bersinergi dengan Pemerintah Kabu-
paten Kediri untuk membangkitkan 
usaha mikro kecil dan menengah 
khususnya bagi UMKM yang ada di 
Kabupaten Kediri.

Pada kesempatan tersebut, Ton-
ny Prasetyo menyampaikan bahwa 
bankjatim berkomitmen untuk 
te rus berkontribusi dalam menyejah-
terakan masyarakat Jawa Timur.

“Saya berharap bantuan ini dapat 
membantu dan mendorong pemu-
lihan ekonomi serta meningkatkan 
pertumbuhan UMKM yang menjadi 

urat nadi serta pilar perekonomian 
daerah dan nasional. Apa yang ka-
mi berikan melalui CSR bankjatim 
Peduli ini merupakan komitmen 
kami dalam meningkatkan produkti-
vitas UMKM yang ada di Kabupaten 
Kediri,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, 
dengan meningkatnya pertum-
buhan UMKM diharapkan dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan 
di lingkungan sekitarnya. ”Hal ini 
merupakan wujud kecintaan dan 
kepedulian bankjatim kepada 
masyarakat Kabupaten Kediri yang 
telah memberikan kepercayaan dan 
dukungannya kepada bankjatim 
selama ini, semoga bankjatim dapat 
terus memberikan dampak positif 
bagi masyarakat sekitar,” pungkas 
Tonny.

Dukung Sarana Penunjang Layanan 
Administrasi Kependudukan Kota Surabaya

“DENGAN ADANYA CSR BERUPA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN 
KEPENDUDUKAN SECARA MOBILE INI DIHARAPKAN MAMPU 

MENBANTU PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MELAKUKAN 
PERCEPATAN DALAM MELAYANI MASYARAKAT KOTA SURABAYA DAN 

SEKITARNYA UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK,”

 Tonny Prasetyo
DIREKTUR TI DAN OPERASI BANKJATIM

 Direktur Teknologi Informasi & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo (dua dari kanan) menyerahkan secara simbolis CSR Bank Jatim Peduli kepada 
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi (tiga dari kanan). Penyerahan CSR ini meliputi dua unit alat perekaman KTP-Elektronik, Sarana dan prasarana penunjang 
layanan administrasi kependudukan secara mobile beserta kendaraan pendukungnya, serta 204 unit sarana dan prasarana penunjang produksi UMKM.

 Direktur Teknologi Informasi & Operasi bankjatim Tonny Prasetyo (kiri) menyerahkan secara 
simbolis bantuan CSR bankjatim Peduli berupa Pembangunan Gerai Rumah Inkubasi (GARASI) 
UMKM untuk Kabupaten Kediri kepada Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (kanan).
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laporanutamalaporanutama
teman/kerabat,” kata Erwin.

Untuk diketahui, Saldo Bersih Tertimbang 
merupakan jawaban responden dikalikan de-
ngan bobot kreditnya (total 100 persen), selan-
jutnya dihitung selisih antara persentase respon-
den yang memberikan jawab an meningkat dan 
menurun.

BI melakukan survei ini dalam rangka men-
dukung program Pemulihan Ekonomi Nasio nal 
(PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Tujuan 
survei untuk memperoleh informasi menge nai 
kebutuhan pembiayaan (sisi permin taan) mau-
pun penyalurannya (sisi penawaran).

Survei dilakukan kepada korporasi dan rumah 
tangga dari sisi permintaan, dan perbankan dari 
sisi penawaran dengan cakupan nasional.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mencatat kredit perbankan nasional tumbuh 9,10 
persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 
April 2022. Hal ini didorong penya luran interme-
diasi ke sektor pertambangan dan manufaktur.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, 
Anto Prabowo mengatakan secara sektoral, kre-
dit sektor pertambangan dan manufaktur men-
catatkan kenaikan terbesar yang ma sing-masing 
sebesar Rp21,5 triliun (month to month/mtm) dan 
Rp20,8 triliun (mtm).

“Data OJK per April menunjukkan kredit 
perbankan tumbuh sebesar 9,10 persen (yoy) 
atau 3,69 persen (year to date/ytd) meningkat 
signifikan dari Maret tumbuh 6,67 persen (yoy),” 
ujarnya berdasarkan data statistik OJK.

Menurutnya, pertumbuhan kredit kedua sek-
tor tersebut disokong dengan penghimpunan 
dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 10,11 persen 
(yoy) atau 0,08 persen (ytd). “Peningkatan kinerja 
intermediasi tersebut terjadi di tengah kondisi 
perekonomian global yang masih menghadapi 
tekanan inflasi, yang memicu agresivitas penge-
tatan kebijakan moneter oleh mayoritas bank 
sentral dunia,” ucapnya.

Sementara itu, profil risiko industri perbankan 
pada April 2022 dinilai OJK masih relatif terjaga. 
Tercatat rasio kredit bermasalah (Non-Performing 
Loan/NPL) gross perbankan sebesar tiga persen 
sedangkan NPL net 0,83 persen.

“Likuiditas perbankan berada pada level yang 
memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan 
alat likuid/DPK pada April 2022 terpantau masing 
masing level 131,21 persen dan 29,38 persen, di 
atas threshold masing-masing sebesar 50 persen 
dan 10 persen,” ucapnya.

Sejalan dengan BI dan OJK, Lembaga Penja-
min Simpanan (LPS) mencatat industri perbank-
an pun terus menunjukkan performa yang sa-
ngat meyakinkan. Ketua Dewan Komisioner LPS, 
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hal ini terjadi 
seiring dengan membaiknya kondisi perekono-
mian yang didukung oleh permodal an yang solid 
dan likuiditas yang ample atau cukup dan stabil.

Permodalan perbankan selama pandemi 
hingga saat ini juga masih solid dengan rasio CAR 
per April 2022 mencapai 24,32 persen. Gross NPL 
juga terus menunjukkan perbaikan dari kondisi 
di masa pandemi yang sempat mengalami ke-
naikan di atas 3 persen. Per April 2022, gross NPL 
berada di level 3,00 persen.

Terkait tren penurunan suku bunga simpanan 
maupun suku bunga 
kredit, ia menjelas-
kan, jika melihat 15 
bulan terakhir sejak 
Februari 2021 hingga 
Mei 2022, seiring 
dengan kebijakan 
penurunan tingkat 
bunga penjaminan, 
suku bunga deposito 
1 dan 3 bulan terpan-
tau masih mengalami 
penurunan meskipun 
penurunannya se-
makin melambat. Hal 
tersebut menurutnya 
turut berkontribusi 
dalam penurunan 
cost of fund perbankan, sehingga mendukung 
penurunan suku bunga kredit.

“Tren penurunan tingkat bunga penjamin an 
ini sejalan dengan tren penurunan suku bunga 
acuan bank sentral. Dalam kebijakannya, LPS 
te rus bersinergi dengan bank sentral selaku 
otori tas kebijakan moneter untuk mendukung 
pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan 
likuiditas yang tetap longgar memberikan ruang 
yang cukup bagi perbankan untuk mengelola 
biaya dana atau suku bunga simpanan di level 
yang rendah,” jelasnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa ne gara 
Asia Tenggara, suku bunga kredit di Indonesia 
masih merupakan yang tertinggi. Hal ini mengin-
dikasikan adanya ruang untuk perbaikan struktur 
perbankan di Indonesia agar dapat beroperasi 
dengan lebih efisien.

Indonesia diyakini akan 
memasuki fase peralihan dari 
pandemi ke endemi. Hal ini 
ditandai dengan pelonggaran 
aturan yang ditetapkan 
pemerintah pusat, seperti 
pelonggaran aturan 
aktivitas masyarakat 
hingga yang terkait 
bisnis dan perdagangan. 

Menyongsong Laju 
Ekonomi di Masa 
Transisi Pandemi

H AL tersebut diyakini 
berbagai pihak akan 
membangkitkan kem-
bali perekonomian. 
Pun demikian de ngan 
industri perbankan. 

Penyaluran kredit perbankan pada 
tahun 2022 diperkirakan akan terus 
terakselerasi sejalan dengan tumbuh 
positifnya permintaan pembiayaan 
baru.

Berdasarkan survei permintaan 
dan penawaran perbankan yang 
dilakukan Bank Indonesia (BI) pada 
Mei 2022, permintaan pembiayaan 
baru terus berlanjut hingga akhir se-
mester I/2022.

Kepala Departemen Komunikasi 

BI Erwin Haryono menyatakan per-
mintaan pembiayaan baru korporasi 
pada Mei 2022 terindikasi tumbuh 
positif yang tercermin dari Saldo 
Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 12,1 
persen.

“Penyaluran kredit baru pada Mei 
2022 juga terindikasi tetap tumbuh 
positif, tercermin dari Saldo Bersih 
Tertimbang (SBT) penyaluran kredit 
baru sebesar 43,0 persen,” ujarnya. 
Adapun faktor utama yang mem-
pengaruhi perkiraan penyalur an 
kredit baru tersebut yaitu permin-
ta an pembiayaan dari nasabah, 
serta prospek kondisi moneter dan 
ekonomi ke depan.

Lebih lanjut survei tersebut juga 

memproyeksikan, untuk keseluruhan 
periode triwulan II/2022 penawaran 
penyaluran kredit baru tumbuh le-
bih tinggi dibandingkan triwulan 
sebelumnya. Sejalan dengan itu, di 
sisi rumah tangga, permintaan pem-
biayaan baru terindikasi tumbuh 
pada Mei 2022.

Tercatat mayoritas rumah tang-
ga memilih bank umum sebagai 
sumber utama penambahan pem-
biayaan dengan jenis pembiayaan 
yang diajukan mayoritas berupa 
Kredit Multi Guna. “Adapun sumber 
pembiayaan lainnya yang menjadi 
preferensi responden untuk me-
menuhi kebutuhan pembiayaan 
antara lain, koperasi, leasing, dan 

“LIKUIDITAS PERBANKAN 
BERADA PADA LEVEL YANG 
MEMADAI. RASIO ALAT LIKUID/
NON-CORE DEPOSIT DAN ALAT 
LIKUID/DPK PADA APRIL 2022 
TERPANTAU MASING MASING 
LEVEL 131,21 PERSEN DAN 29,38 
PERSEN, DI ATAS THRESHOLD 
MASING-MASING SEBESAR 50 
PERSEN DAN 10 PERSEN,”

Anto Prabowo
DEPUTI KOMISIONER HUMAS DAN LOGISTIK OJK
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secara proper, tidak sesuai dengan SOP. 
Ini yang perlu kita luruskan kembali. Kalau 
teman-teman di lapangan melakukan lang-
kah-langkah itu dengan baik, saya yakin 
dan percaya kredit bisa tersalurkan dengan 
baik dan bertumbuh positif,” papar Edi.

Ia pun optimis kinerja bankjatim bisa 
diakselerasi jika penguatan internal direa-
lisasikan dengan cepat. Edi pun optimis 
jika pencapaian bankjatim bisa jauh lebih 
tinggi dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang 
ditetapkan. Namun syaratnya adalah team 
work harus terbentuk dengan baik, semua 
insan harus bergerak bersama untuk men-
capai tujuan bersama ini.

EKSPANSI KREDIT KORPORASI
Sebagai Direktur Komersial dan Kor-

porasi, Edi menyampaikan bahwa bank-
jatim juga telah menyiapkan berbagai 
produk dan layanan untuk mengakselerasi 

pertumbuhan di masa transisi ini. 
Selain mengoptimalkan pasar 

yang sudah ada, bankjatim 
juga akan tetap mem-
berikan perhatian penuh 
kepada pertumbuhan 
ekonomi khususnya ska-
la UMKM seperti yang 
diamanahkan Gubernur 
Jatim.

Ia mengatakan 
sinergi korporasi-UM-
KM menjadi penting 
untuk menggerakkan 
ekonomi di semua le-
vel ekonomi.

“Kita ingin meng-
optimalkan sinergi 
antara korporasi dan 
UMKM untuk me-
nyongsong pertum-
buhan ekonomi di 
era transisi Pandemi 
ke Endemi. Yang 
ingin kita sasar sebe-

narnya adalah sektor 
di bawah level korpora-

si. Kalau disini kita sebut-
nya cross-selling, sedangkan 

saya lebih suka menyebut trickle-down 
bisnisnya. Jadi sektor komersial-korporasi 
yang di-support oleh para UMKM,” katanya.

Untuk penyaluran kredit korporasi, Edi 
mengatakan bankjatim juga akan lebih 
selektif. Bukan hanya korporasi yang besar 
yang akan dibiayai, namun korporasi yang 
memberikan kemaslahatan bagi masya-
rakat luas.

Misalnya untuk skala nasional, bank-
jatim turut dalam pembiayaan di bidang 
jalan tol dimana memberikan perluasan 
ekonomi di banyak sektor. “Atau kita juga 
bisa membiayai semisal pabrik susu atau 
pabrik pakan ternak yang di bawahnya ada 
usaha UMKM yang menopang, sehingga 
saling tumbuh berkembang bersama,” pa-
par Edi.

bankjatim juga siap mendukung UM-
KM yang mengembangkan usaha berbasis 
ekspor seperti kumpulan UMKM di Desa 
Devisa yang banyak terdapat di Jatim.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah 
Indar Parawansa mengusulkan ke Lembaga 
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar 
20 desa di Jatim menjadi Desa Devisa. Desa 
Devisa sendiri digagas oleh LPEI  sebagai 
program pendampingan berbasis pengem-
bangan masyarakat atau komunitas (com-
munity development).

Dalam program ini, desa yang memiliki 
produk unggulan dengan orientasi ekspor 
berkesempatan mengembangkan poten-
sinya. Akses terhadap pasar yang lebih luas 
dan pendampingan pengolahan produk 
ini diharapkan dapat meningkatkan kese-
jahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan 
masyarakatnya.

bankjatim, kata Edi, siap memberikan 
dukungan seperti pembiayaan UMKM yang 
masuk dalam desa devisa tersebut. bank-
jatim juga menyiapkan layanan keuangan 
internasional untuk mendukung aktivitas 
ekspor UMKM ini nantinya.

“Kami juga siap memberikan pelatihan 
pemasaran untuk UMKM yang berorientasi 
ekspor. Yang jelas bankjatim siap all out 
dalam memberikan pelayanan untuk kema-
juan UMKM di Jatim,” kata bankir lulusan 
UGM ini.

Momen Menguatkan Internal 
dan Melebarkan Ekspansi
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“Saat ini saya sedang 
meluruskan kembali 
pada teman-teman 
saya di sini yang 
selama ini merasa 
takut memberikan 
kredit karena 
pengalaman buruk 
masa lalu. Tugas 
saya adalah me-
recharge mereka 
kembali, meluruskan 
kembali, mem-fine 
tuned kembali 
bahwa selama kita 
sudah menginjakkan 
kaki sebagai 
banker, ya kita pasti 
berhadapan dengan 
masalah risiko,”

 Edi Masrianto 
DIREKTUR

KOMERSIAL DAN 
KORPORASI BANKJATIM

DIREKTUR Komersial dan Korporasi bankjatim, Edi Masrianto, mengatakan di sisi 
internal momen pandemi memang sedikit banyak telah mengubah cara kerja SDM 
bankjatim khususnya di bagian kredit yang kini menjadi tanggung jawabnya.

Saat ini masih banyak insan bankjatim khususnya di bagian penyaluran kredit 
yang masih terkesan takut dan tidak all out dalam menyalurkan pembiayaan kare-
na trauma permasalahan masa lalu. Karenanya, dibutuhkan penguatan kembali 
bagi insan bankjatim.

“Saat ini saya sedang meluruskan kembali pada teman-teman 
saya di sini yang selama ini merasa takut memberikan kredit karena 
pengalam an buruk masa lalu. Tugas saya adalah me-recharge mere-
ka kembali, meluruskan kembali, mem-fine tuned kembali bahwa 
selama kita sudah menginjakkan kaki sebagai banker, ya kita pasti 
berhadapan dengan masalah risiko,” kata Edi.

Risiko ini, menurutnya bukanlah hal yang perlu ditakuti, ha-
nya saja perlu di-manage dengan baik agar tidak menimbulkan 
masalah.

“Saya sendiri bukan orang pemberani meng-
hadapi risiko, tetapi yang saya lakukan ada-
lah me-manage risiko de ngan baik. Seperti 
halnya kita juga me-manage dalam mem-
berikan kredit, mana yang feasible bisa kita 
berikan,” tutur bankir yang baru ditunjuk 
menjadi Direktur bankjatim pada 17 Maret 
2022 ini.

Setelah mengamati dan menganalisa, Edi 
menemukan bahwa permasalahan-permasalah-
an yang muncul dalam penyaluran kredit seperti 
kredit macet dan timbulnya NPL terjadi karena peker-
jaan tidak dilakukan dengan proper atau tidak sesuai 
dengan SOP (Standard Operating Procedure).

“Kebanyakan teman-teman takut dan punya 
penga laman buruk sebelumnya. Setelah kita gali sebe-
narnya takut dan pengalaman buruk itu bukan karena 
perusahaan yang kita biayai yang kurang bagus, tapi 
karena kita sendiri yang tidak melakukan pekerjaan 

Momentum pertumbuhan ekonomi pada masa 
peralihan dari pandemi menuju endemi tentunya tidak  
di sia-siakan bankjatim. Bank kebanggaan masyarakat 
Jawa Timur ini siap menyongsong momentum tersebut 
melalui penguatan internal perusahaan dan ekspansi 
keluar sektor-sektor yang selama ini sudah dikuasai.
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untuknasabah untuknasabah

KKPA dan KKOP masih menjadi 
unggulan bagi Divisi Kredit 
Mikro, Ritel, dan Program yang 
akan disalurkan kepada kope-
rasi perusahaan maupun ko-
perasi instansi yang bonafit.

Kinerja penyaluran KKPA 
dan KKOP bankjatim tahun 
2021 lalu masih cukup baik 
meski mengalami kontraksi 
karena tekanan ekonomi akibat 
pandemi Covid-19. Tercatat, 
bankjatim mampu menyalur-
kan KKPA pada tahun 2021 se-
besar Rp575,44 mi liar.

Sedangkan untuk KKOP 
tahun 2021 lalu tersalurkan se-
besar Rp19,06 miliar.

Plafond kredit KKPA ber-
dasarkan hasil analisa kredit 
dengan mempertimbangkan 
aktivitas usaha simpan pinjam 
kepada anggota, kebutuhan 
dan kemampuan pengem-
balian kredit dan koperasi serta 
jumlah anggota, besarnya 
kebutuhan masing-ma sing 
anggota dan kemampuan 
pengembalian masing-masing 
anggota. 

Sedangkan untuk jangka 
waktu yang diberikan pada 
skim KKPA dibagi berdasarkan 
anggota koperasi bersangkut-
an, diantaranya Koperasi yang 
anggo tanya berpenghasilan 
tidak tetap maksimal lima 
tahun, Koperasi yang anggota-
nya berpenghasilan tetap mak-
simal delapan tahun, Koperasi 
yang anggotanya PNS/Pegawai 
BUMN maksimal 16 tahun dan 
Koperasi sektor tebu maksimal 
dua tahun.

Beberapa syarat dan keten-
tuan untuk penyaluran KKPA 
antara lain: Koperasi berikut 

pengurusnya tidak mempunyai 
tunggakan kredit (pokok dan 
bunga) dari Bank maupun lem-
baga pembia yaan non Bank 
(SLIK), Koperasi bersangkutan 
sudah berbadan hukum, Dalam 
tiga tahun terakhir sebelum 
permohonan kredit, koperasi 
telah melaksanakan RAT dua 
kali berturut-turut, NPL pinjam-
an yang diberikan kepada ang-
gota dan/atau calon anggota 
maksimum lima persen serta 
syarat lainnya sesuai ketentuan 
bankjatim. 

Sedangkan untuk KKOP, 
plafon ditentukan berdasarkan 
hasil analisa kredit dengan 
pertimbang an aktivitas usaha, 
kebutuhan dan kemampuan 
pengembalian kredit dari hasil 
usaha koperasi. Jangka waktu 
pemberian kredit didasarkan 
pada sifat kreditnya dimana 
Kredit Modal Kerja maksimal 
empat tahun, Kredit Investasi 
maksimal lima tahun dan Khu-
sus kredit kepada koperasi RC 
satu tahun dan dapat dilakukan 
perpanjangan. 

Syarat dan Ketentuan kope-
rasi yang bisa diberikan KKOP 
diantaranya Koperasi berikut 
pengurusnya tidak mempu-
nyai tunggakan kredit (pokok 
dan bunga) dari Bank maupun 
lembaga pembiayaan non 
Bank (SLIK), koperasinya sudah 
berbadan hukum, dalam tiga 
tahun terakhir sebelum per-
mohonan kredit, koperasi telah 
melaksanakan RAT dua kali ber-
turut-turut, NPL pinjaman yang 
diberikan kepada anggota dan/
atau calon anggota maksimum 
lima persen dan syarat lainnya 
sesuai ketentuan bankjatim.

Dukungan Bank Jatim untuk 
Koperasi dan Anggotanya

Komitmen bankjatim dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
skala kecil terus ditunjukkan, salah satu-
nya melalui penyaluran kredit untuk 
lembaga koperasi. bankjatim saat 
ini mempunyai dua skim kredit untuk 
koperasi yakni Kredit Kepada Koperasi 
untuk Anggotanya (KKPA) dan Kredit 
kepada Koperasi (KKOP). Kedua skim 
kredit ini masuk dalam lingkup kerja 
Divisi Kredit Mikro Ritel dan Program.

KREDIT kepada Koperasi untuk 
Anggo tanya (KKPA) dan Kredit 
kepada Koperasi (KKOP) meru-
pakan produk bankjatim yang 
disalurkan untuk memberikan 
permodalan kepada kopera-

si-koperasi yang ada di wilayah kerja bankjatim 
baik kepada koperasi simpan pinjam maupun 
bentuk lain.

Bentuk kredit KKPA adalah kredit modal kerja 
dengan pola eksekuting sedangkan untuk KKOP 
berupa kredit modal kerja dan investasi dengan 
pola eksekuting. Prospek usaha pada tahun 2022 

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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KINERJA PENYALURAN KKPA 
DAN KKOP BANKJATIM 
TAHUN 2021 LALU MASIH 
CUKUP BAIK MESKI 
MENGALAMI KONTRAKSI 
KARENA TEKANAN EKONOMI 
AKIBAT PANDEMI COVID-19. 
TERCATAT, BANKJATIM 
MAMPU MENYALURKAN 
KKPA PADA TAHUN 2021 
SEBESAR RP575,44 MI LIAR.
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pundi kabarekonomi

Pemprov Jawa Timur
Giat Lakukan Misi Dagang

BANK Indonesia (BI) melaporkan kredit yang disa-
lurkan oleh bank tumbuh 8,7 persen secara tahunan 
(year-on-year/yoy) menjadi Rp5.999,0 triliun pada 
Mei 2022. Berdasarkan Analisis Perkembangan 
Uang Beredar per Mei 2022, kredit perbankan tum-
buh melambat per Mei 2022 dibandingkan dengan 
posisi April 2022 yang tercatat tumbuh 8,9 persen 
secara tahunan dengan nilai Rp5.971,6 triliun.

“Perlambatan pertumbuhan kredit terutama 
terjadi pada golongan debitur korporasi,” tulis BI 
seperti dikutip dari bisnis.com, 
Senin (27/6/2022).

Dari total tersebut, BI 
menjelaskan kredit kepada 
korporasi tumbuh melambat 
dari 10,3 persen secara tahun-
an pada April 2022 menjadi 9,8 
persen secara tahunan pada bulan laporan. Adapun 
nilai kredit golongan debitur korporasi mencapai 
Rp3.073,1 triliun pada posisi Mei 2022, sedangkan 
pada April mencapai Rp3.049,9 triliun.

Sementara itu, kredit kepada perorangan tum-
buh 9,1 persen secara tahunan menjadi Rp2.882,8 
triliun. Itu meningkat dari pertumbuhan sebesar 8,9 
persen secara tahunan pada April 2022 yang ter-
catat Rp2.878,4 triliun.

Adapun golongan debitur jenis lainnya menga-
lami kontraksi 43,9 persen pada Mei 2022 menjadi 
Rp43,1 triliun. Golongan ini terpantau naik dari se-

belumnya terkontraksi 43,6 persen menjadi Rp43,3 
triliun pada posisi April 2022.

Mengacu pada jenis penggunaan, perlambatan 
penya luran kredit pada Mei 2022 terjadi pada kredit 
modal kerja (KMK) dan kredit konsumsi. Untuk KMK 
terca tat tumbuh 11,0 persen secara tahunan pada 
Mei 2022 menjadi Rp2.742,8 triliun, melambat dari 
bulan sebelumnya 11,5 persen secara tahunan. 
“Perlambatan KMK terjadi pada sektor pertanian, 
peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta sektor 

keuangan, real estat, dan jasa 
perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, pertum-
buhan kredit konsumsi juga 
mengalami perlambatan dari 
6,4 persen secara tahunan pada 
April 2022 menjadi 6,2 per-

sen secara tahunan per Mei 2022. Pada posisi Mei 
2022, kredit konsumsi mencapai Rp1.715,8 triliun. 
BI meng ungkapkan perlambatan yang terjadi pada 
kredit konsumsi didorong oleh penya luran kredit 
kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan ber-
motor (KKB).

Di sisi lain, kredit investasi (KI) meningkat dari 
7,2 persen secara tahunan pada April 2022 menjadi 
7,6 per sen secara tahunan pada Mei 2022 dengan 
nilai Rp1.540,3 triliun. Kredit pada jenis penggunaan 
ini terutama terjadi di sektor konstruksi, sektor 
peng angkutan, dan komunikasi.

peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri melalui belanja dae-
rah dengan nilai Rp2,293 Triliun di 
tahun 2022 ini dan total komulatif 
bersama 38 kabupaten/kota ditar-
getkan Rp26,8 Trilliun. ”Kita berharap 
perdagangan antarprovinsi menjadi 
pendorong kebangkitan ekonomi 
kita,” katanya.

Dalam Misi Dagang dan Investasi 
di Gorontalo, Gubernur Khofifah 
memboyong 14 pelaku usaha dari 
Jatim serta Kadin, HIPMI dan IWAPI 
Jatim. Para pelaku usaha ini mem-
bawa berbagai komoditi dari Jatim 
diantaranya seperti kakao bubuk, 
kakao butter, olahan coklat, kakao 
biji, beras, jagung, kedelai, bibit ta-
naman, pala, hasil laut, batik Tanjung 
Bumi, kain ecoprint, mesin pertanian, 
serta peternakan ayam dan telur.

Berdasarkan data BPS, total nilai 
penjualan/muat dari Jawa Timur ke 
Gorontalo di tahun 2021 mencapai 
Rp557,96 miliar. Sedangkan nilai 
pem belian/bongkar dari Gorontalo 
ke Jawa Timur sebesar Rp394,43 mi-
liar. Sehingga Jatim surplus Rp163,52 
miliar.

Di Bangka Belitung, total seba-
nyak 200 pelaku usaha mengikuti 
kegiatan Misi Dagang dan Investasi 
yang terdiri dari 56 pelaku usaha 
asal Jatim. Sedangkan dari Provinsi 
Bangka Belitung diikuti 117 pelaku 
usaha. Sedangkan di Sulawesi Teng-
gara, Pemprov Jatim membawa 50 
pelaku usaha, serta beberapa OPD 
dan BUMD di Jatim.

bankjatim sendiri ikut berkon-
tribusi dalam mendorong per-
tumbuhan UMKM melalui skema 
pembiayaan yang mudah dan terin-
tegrasi.

Untuk memperluas pemasaran produk-produk 
andalannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
giat menggelar misi dagang ke sejumlah 
provinsi. Dalam tiga bulan terakhir ini setidaknya 
ada tiga kali misi dagang yang sudah dijalankan.

PADA akhir Maret lalu, misi dagang 
dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, 
kemudian pada 24 Mei di Bangka Be-
litung dan pada 23 Juni berlanjut di 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam 
setiap misi dagang, Pemprov Jatim 
memfasilitasi dan mempertemukan 
para pelaku usaha yang sebagian be-
sar merupakan pelaku UMKM.

“Untuk itu kepada para trader 
dan buyer yang ada disini, mari kita 
sambut peluang ini dengan memak-
simalkan penggunaan produk dalam 
negeri tentunya yang sudah melalui 
proses standardisasi, akurasi dan 
dan sertifikasi,” kata Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut gubernur, untuk me-
maksimalkan upaya perdagangan 
antardaerah ini maka salah satu yang 

harus menjadi perhatian adalah 
kualitas dan standardisasi produk. 
Karena itu, setiap produk harus 
melalui proses kurasi, standardisasi 
dan sertifikasi terutama untuk pro-
duk makanan dan minuman (ma-
min).

Gubernur Khofifah menambah-
kan, pelaksanaan misi dagang ini 
juga menjadi bagian dari upaya 
untuk melaksanakan pesan Presiden 
Joko Widodo untuk mengalokasikan 
belanja barang dan jasa dari APBD-
nya untuk produk dalam negeri. 
Sebagaimana diketahui, Presiden 
Joko Widodo telah menggalakkan 
pelaksanaan Aksi Afirmasi Bangga 
Buatan Indonesia.

Di mana Pemprov Jatim telah 
berkomitmen untuk melakukan 

Bank Indonesia Catat Kredit Bank 
Tembus Rp5.999 Triliun per Mei 2022

PERLAMBATAN YANG TERJADI PADA 
KREDIT KONSUMSI DIDORONG OLEH 
PENYA LURAN KREDIT KEPEMILIKAN 

RUMAH (KPR) DAN KREDIT 
KENDARAAN BERMOTOR (KKB)

 Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Misi Dagang dan Investasi 
antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Kamis (31/3).

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
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FINANCIAL CHECK-UP
Hal yang harus dilakukan perta-

ma kali dalam mengatur keuangan 
adalah melakukan financial check-
up. Kita harus memulai pengaturan 
keuangan dengan mengorganisir 
pemasukan dan pengeluaran secara 
detail.

Dengan melakukan pencatatan 
pengeluaran dan pemasukan, kita 
dapat memahami kondisi keuangan 

sehat atau tidak. Jika pemasukan ha-
nya berasal dari satu sumber, maka 
kita harus bisa mencari sumber-sum-
ber pendapatan lain, misalnya dari 
bekerja ekstra (lembur), mencari 
pendapatan tambahan dengan ber-
bisnis diluar pekerjaan utama atau 
berinvestasi yang bisa menghasilkan 
passive income.

Setelah mengindentifikasikan 
saluran-saluran pemasukan, lang-

akan terjadi di masa mendatang. 
Tentu kita tidak ingin ketika sewak-
tu-waktu terjadi masalah keuangan, 
kita harus berutang untuk meme-
nuhi kebutuhan.

Menurut para pakar keuangan, 
dana darurat yang harus dipersiap-
kan berbeda untuk masing-masing 
orang, sesuai dengan status per-
kawinannya. Misalnya, jika belum 
menikah, dana darurat yang harus 
dipersiapkan sedikitnya adalah tiga 
kali pengeluaran per bulan. Untuk 
mereka yang sudah menikah, dana 
darurat yang dibutuhkan minimal 
adalah enam kali pengeluaran bu-
lanan dan jika sudah menikah dan 
memiliki anak, maka sedikitnya dana 
darurat yang harus disiapkan adalah 

12 kali pengeluaran bu-
lanan.

Untuk me-
nyiapkan 

da na daru-
rat, bisa 

di mulai 

PEMERINTAH pusat telah merilis sederet aturan yang menandai segera 
berakhirnya masa pandemi di Indonesia untuk selanjutnya beralih ke 
fase endemi. Misalnya pencabutan kewajiban menggunakan masker di 
luar ruangan dan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat termasuk 
kegiat an perekonomian.

Dengan menggeliatnya kembali sektor ekonomi, tentu kita harus 
bersiap pula beradaptasi mengatur keuangan agar tidak terjebak dalam 
euforia membelanjakan uang secara besar-besaran. Berikut beberapa 
langkah yang bisa dilakukan dalam mengatur keuangan di masa peralih-
an Pandemi menuju endemi.

MENGATUR 
KEUANGAN 
Pasca Pandemi

kah selanjutnya adalah dengan 
meng organisir pengeluaran. Kita 
harus memetakan ulang pos-pos 
penge luaran rutin bulanan. Meng-
identifikasikan dan meminimalisir 
pengeluar an-pengeluaran yang ti-
dak urgent untuk menjaga cash flow 
keuangan tetap dalam kurva positif.

MENYIAPKAN DANA DARURAT
Datangnya Pandemi secara ti-

ba-tiba memberikan kita pelajaran 
penting untuk menyiapkan dana 
darurat. Dana darurat adalah dana 
yang disimpan dan dialokasikan 
secara rutin untuk mengantisipasi 
situasi terburuk, semisal menjadi 
korban pemutusan hubungan kerja 
(PHK), bencana alam, atau anjloknya 
pertumbuhan ekonomi secara masif 
yang berdampak pada penurunan 
pendapatan.

Hal ini harus dipersiapkan 
dengan matang karena kita 
tidak bisa mempre-
diksi apa yang 

dari menyisihkan sebagian pen da-
pat an tiap bulan. Misalnya dimulai 
dari 10-15 persen menyisihkan 
pemasukan tiap bulan.

MENYIAPKAN ASURANSI
Memiliki asuransi baik asuransi 

kesehatan maupun asuransi jiwa 
menjadi salah satu kebutuhan 
pen ting saat ini, khususnya setelah 
kita melewati masa pandemi. Pe-
merintah sendiri sebenarnya telah 
mewajibkan seluruh warga negara 
untuk mempunyai asuransi, mini-
mal BPJS Kesehatan.  

Meski demikian, tidak ada 
salah nya kita juga menyisihkan 
dana untuk mempunyai asuransi 
tambahan atau asuransi pendam-
ping. Hal ini karena ada ba nyak 
biaya yang tidak di-cover dari BPJS 
Kesehatan, misalnya biaya upgrade 
kamar dan Pera watan Intensif Khu-
sus, biaya aneka perawatan rumah 
sakit, biaya pera watan sebelum 
dan sesudah rawat inap, hingga 
biaya pendamping.

Meski jarang diperhitungkan, 
biaya yang tidak ditanggung BPJS 

diatas bisa jadi cukup besar dan 
membebani keuangan jika kita 

tidak mempunyai asuransi 
pendamping.

Jika mempunyai asuran-
si yang lengkap, maka 

kita bisa terhindar dari 
rasa khawatir dan geli-

sah jika ada anggota keluarga me-
merlukan pengobatan dan pera-
watan penyakit yang serius dan 
membutuhkan biaya yang besar.

MENYIAPKAN INVESTASI
Investasi juga menjadi hal pen-

ting untuk disiapkan pada saat 
peralihan Pandemi. Selain bisa 
digunakan sebagai dana darurat 
jika ada masalah keuangan, in-
vestasi tentunya juga mempunyai 
banyak kegunaan seperti menam-
bah pemasukan, bisa pula untuk 
memastikan finansial freedom kala 
memasuki masa pensiun.

Investasi bisa dilakukan mulai 
dari nominal kecil seperti tabungan 
emas, reksadana atau menabung 
saham. Berkembangnya teknologi 
digital juga membuka peluang in-
vestasi yang lebih mudah seperti 
pembelian saham dan reksadana 
yang bisa dilakukan lewat aplikasi 
di ponsel atau pembelian emas 
melalui tabungan yang dibuka di 
beberapa e-commerce.

Investasi juga bisa dilakukan 
dengan modal besar jika ada dana 
idle yang bisa digunakan seperti 
membeli tanah, rumah atau mem-
beli fisik emas batangan.

Yang harus menjadi pertim-
bang an dalam berinvestasi di masa 
seper ti ini adalah kemudahan pen-
cairan dana investasi ketika dibu-
tuhkan sewaktu-waktu.
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kisahcabang kisahcabang

PR UNTUK TURUNKAN NPL
Dengan pencapaian positif 

tersebut, Riyan mengakui Cabang 
Bangkalan masih memiliki PR (Peker-
jaan Rumah) untuk menurunkan NPL 
(Non Performing Loan). ”NPL seka-
rang masing 1,8 persen dari target 
1,64 persen,” ujar Riyan. 

Masih tingginya NPL ini dika-
takan Riyan bukan disebabkan 
kegagalan dari penilaian analisa 
dari kredit. Bahkan menurutnya, 
analisa kredit di Cabang Bangkalan 
dilakukan cukup ketat. Prinsip keha-
ti-hatian tetap dikedepankan sambil 
terus melakukan ekspansi mencari 
kredit berkualitas. ”NPL ini karena 
adanya nasabah kredit terutama 
KMG yang meninggal dunia selama 
pandemi sehingga butuh waktu 
untuk pencairan klaim dari 

TERCAPAINYA target 
kinerja tersebut tidak 
bisa dilepaskan dari 
penerap an budaya 
kerja Expresi (Excel-

lence, Profesio nal, Integrity, Synergy, 
dan Innovation) yang dihayati dan 
dilaksanakan de ngan baik oleh 
seluruh SDM di bankjatim Cabang 
Bang kalan. Ditambah lagi dengan 
dukungan dari manajemen membuat 
seluruh karyawan semakin terpacu 
menunjukkan kinerja terbaik nya. 

”Selain Expresi, manajemen juga 
selalu memberikan trigger militansi 
kepada Jatimers (sebutan untuk 
karyawan bankjatim). Itu yang akh-
irnya memotivasi teman-teman,” 
kata Pemimpin Bidang Ope-
rsional bankjatim Cabang 
Bangkalan, Achmad Riyan 
Fatri. Karyawan sendiri juga 
sudah memiliki kesadar an 

diri saat ini persaingan di industri 
perbankan semakin ketat. Jika tidak 
memiliki semangat dan effort maksi-
mal, maka bankjatim akan tersingkir 
dari persaingan. 

Tidak hanya semangat, seluruh 
karyawan bankjatim juga menun-
jukkan integritas dan profesionalis-
menya. ”Selalu datang tepat wak tu 
itu juga salah satu indikator pro-
fesionalisme. Setiap pagi kami 
me lakukan briefing sebelum jam 
operasio nal. Itu juga membentuk 
kedisiplinan teman-teman,” tutur 
Riyan. 

Lebih lanjut ia menuturkan, pan-
demi memang membuat semua 

industri terguncang. Ter-
masuk juga industri per-

bankan. Lalu bagaimana 
di Cabang Bangkalan? 
Riyan menuturkan, pan-
demi Covid-19 membe-

asuransi,” tuturnya. 
Jika klaim dari asuransi sudah cair, ma-

ka angka NPL sudah di angka 1,1 persen, di 
bawah target yang ditetapkan. Sementara 
untuk nasabah lain, penagihan 

tetap dilakukan. 
Dengan semakin mem-

baiknya kondisi pandemi, 
diharapkan pemulih an 
ekonomi bisa semakin 
cepat. Harapan nya 
ekonomi kembali ber-
jalan. InsyaAllah, banyak 
peluang dan daya beli 
masyarakat meningkat. 
Kalau ekonomi berpu-
tar, maka perbankan 
juga akan maju,” 
pungkasnya.

BANKJATIM CABANG BANGKALAN

Implementasi Expresi Bikin 
Kinerja Melejit

rikan efek luar biasa dalam pola kerja 
karyawan. Tenaga pemasaran tidak 
bisa berkunjung ke nasabah. Namun 
dengan daya adaptasi yang dimiliki, 
komunikasi melalui telepon atau 
vi deo conference tetap intens dilaku-
kan. Baik dengan nasabah maupun 
pihak stakeholder lain seperti bupati, 
wakil bupati, para kepala dinas serta 
Forkopimda setempat. 

Dengan pemanfaatan teknologi 
serta etos kerja yang maksimal, be-
berapa indikator kinerja sudah ber-
hasil mencapai bahkan melampaui 
target yang ditetapkan oleh mana-
jemen. Misalnya, pencapaian untuk 
kredit gabungan sudah mencapai 
98 persen. Sedangkan khusus KUR, 
hingga 22 April sudah mencapai 152 
persen. Sedangkan untuk DPK terca-
pai sekitar 110 persen. 

Untuk menjaga kekompakan, 
pimpinan dan karyawan Cabang 
Bangkalan kerap mengadakan 
kegiat an informal di luar jam kantor. 
Misalnya saja dengan bersepeda 
bersama, memancing atau sekedar 
makan atau ngopi bareng. Dengan 
aktivitas tersebut, 115 karyawan 
yang berasal dari berbagai daerah 
serta kelompok usia bisa bersatu dan 
memecahkan masalah bersama. 

Pandemi tidak menghalangi bankjatim Cabang 
Bangkalan mencatatkan kinerja yang optimal. Dari 
sejumlah indikator kinerja, beberapa diantaranya 
mampu melampaui target yang ditetapkan. 

 ”SELALU DATANG 
TEPAT WAK TU ITU 
JUGA SALAH SATU 
INDIKATOR PRO-
FESIONALISME. 
SETIAP PAGI KAMI 
ME LAKUKAN 
BRIEFING SEBELUM 
JAM OPERASIO NAL. 
ITU JUGA MEMBEN-
TUK KEDISIPLINAN 
TEMAN-TEMAN,”

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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 Achmad Riyan Fatri 
PEMIMPIN BIDANG OPERASIONAL 
BANKJATIM CABANG BANGKALAN

 Suasana pelayanan 
nasabah di kantor bankjatim 
Cabang Bangkalan

 Briefing para Jatimers di Cabang Bangkalan
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komunitaskomunitas

LANGIT di Kota Bangkalan pada Ju-
mat, 20 Mei lalu tampak mulai gelap. 
Namun demikian tidak menghalangi 
niat beberapa karyawan bankjatim 
Cabang Bangkalan untuk melak-
sanakan gowes bareng yang sudah 
direncanakan. Setelah menyele-
saikan pekerjaan, sekitar 10 orang 
karyawan dari berbagai unit mulai 
berganti pakaian dan menyiapkan 
sepeda mereka. 

Kali ini, rute yang diambil tidak 
terlalu jauh. Hanya dari kantor bank-
jatim Cabang Bangkalan yang ber-
lokasi di Jln. KH. Mohammad Kholil, 
menuju ke alun-alun dan berkeliling 
kota saja. 

Gowes Bareng Sambil 
Jalin Kedekatan

Di tengah perjalanan, hujan rin-
tik-rintik mulai turun. Namun hal ini 
tidak menyurutkan semangat mere-
ka untuk tetap mengayuh sepeda-
nya. Beruntung, tidak lama kemu-
dian hujan reda sehingga kegiatan 
gowes sore itu bisa tetap terlaksana. 

Petugas keamanan bankjatim 
Cabang Bangkalan, Leonard Yoha-
nes Longdong mengatakan, kegiat-
an gowes bareng semakin rutin 
di lakukan sejak tahun 2018. Sempat 
surut saat diberlakukannya WFH 
(Work from Home) ketika pandemi 
melanda, saat ini kegiatan gowes 
bareng mulai sering dilakukan. ”Pas 
corona sempat berhenti. Tapi setelah 
mulai bebas lagi, kami sempetin 
sepeda bareng-bareng kalau pas ti-
dak ada kesibukan,” ujarnya. 

Peserta gowes bareng tidak 

menentu. Bisa antara 10-30 orang. 
Jenis sepeda yang digunakan juga 
beragam. Mulai dari MTB hingga 
sepeda lipat. Dikatakan Leo, komu-
nitas gowes karyawan ini memang 
tidak membatasi jenis sepeda yang 
digunakan. 

Selain di sekitar Kota Bangkalan, 
komunitas bersepeda karyawan ini 
tidak jarang juga mengambil rute 
yang sedikit jauh. Apalagi di sekitar 
pusat kota kabupaten juga terdapat 
beberapa tempat wisata yang 
menarik. Misalnya saja Bukit Jaddih 
serta Pantai Sembilangan yang ter-
dapat mercusuar. Jarak yang ditem-
puh untuk mencapai lokasi tersebut 
tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 
16Km perjalanan pulang-pergi. 

Sesekali gowes dilakukan di pan-
tai. Misalnya saja di Pantai Tengket, 

Desa Maneron, Kecamatan Sepulu. 
Memang tidak mudah untuk me-
ngayuh sepeda di pasir pantai yang 
basah karena air laut. Meskipun be-
rat, namun karena dilakukan bersa-
ma-sama sambil bercanda, kegiatan 
gowes sore itu tetap penuh gelak 
tawa. 

Bersepeda beramai-ramai ber-
sama kawan-kawan sambil me-
nyak sikan pemandangan yang 
in dah saja menjadi momen yang 
ditunggu-tunggu. Selain badan lebih 
bugar, pikiran juga menjadi lebih 
segar. ”Banyak yang diobrolin. Dan 
karena suasananya santai, jadi tidak 
ada sungkan. Setelah gowes, kami 
biasanya ngopi bareng. Semuanya 
melebur, saya yang satpam, teman 
dari pramubakti, teller, pemasaran 
semua melebur,” pungkasnya.

Bersepeda tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh saja. Jika dilakukan 
bersama-sama, bersepeda juga bisa menambah kedekatan dengan rekan kerja. 

23

SESEKALI GOWES DILAKUKAN 
DI PANTAI. MISALNYA SAJA 
DI PANTAI TENGKET, DESA 
MANERON, KECAMATAN 
SEPULU. MEMANG TIDAK 
MUDAH UNTUK ME NGAYUH 
SEPEDA DI PASIR PANTAI YANG 
BASAH KARENA AIR LAUT. 
MESKIPUN BERAT, NAMUN 
KARENA DILAKUKAN BERSAMA-
SAMA SAMBIL BERCANDA, 
KEGIATAN GOWES SORE ITU 
TETAP PENUH GELAK TAWA.

 Anggota Komunitas Sepeda 
bankjatim Cabang Bangkalan berpose 

di depan Kantor Cabang Bangkalan

 Anggota Komunitas saat gowes santai di sekitar Pusat Kota Bangkalan

 Anggota Komunitas Berpose di Alun-Alun Bagkalan  Anggota Komunitas Berpose di Pintu Masuk Pantai Tengket Bangkalan

 Gowes Santai di 
sekitar Pantai Tengket 

Bangkalan

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
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potensijatim potensijatim  UMKM

HAMPIR seluruh wilayah di Indonesia 
memiliki seni batik khas. Termasuk juga 
Madura. Bahkan di Pulau Madura ada 
beberapa daerah yang memiliki ciri 
khas batik berbeda. Salah satunya Tan-
jung Bumi. 

Salah satu perajin batik di Keca-
matan Tanjung Bumi adalah Darmayan-
ti yang merupakan pemilik toko batik 
Sumber Arafat. Bermula dari koleksi, 
Darmayanti akhirnya memutuskan 
untuk membuat dan berjualan batik 
sendiri. ”Saya sebenarnya sudah mulai 
belajar batik dari SMP karena nenek ju-
ga pembatik dan akhirnya mendirikan 
Sumber Arafat ini pada 2004,” ujarnya. 

Saat ini ada 62 pembatik lepas yang 
bekerja dengannya. 

Batik yang disediakan di Sum-
ber Arafat beragam. Mulai dari batik 
cap, halusan, batik tulis, hingga batik 
gentongan. Yang disebut terakhir ini 
ternyata sangat istimewa. 

Mulai dari proses pembuatannya 
sampai harga jualnya. Dituturkan Dar-
mayanti, batik gentongan yang dijual 
di toko miliknya ada dua macam yaitu 
batik gentongan biasa dan gentongan 
super. Perbedaannya ada pada proses 
penulisan dan pewarnaannya.

Ia kemudian membuka lemari pe-
nyimpanannya dan mengeluarkan 

koleksi batik gentongan yang dimiliki. 
Batik gentongan memiliki motif ke-
cil-kecil, rapat dan rumit. Bahkan ada 
pula batik gentongan yang motifnya 
sama persis di dua sisi alias bolak balik. 
Selain itu, warna batik gentongan juga 
lebih “muncul”.  

Tidak main-main, proses penger-
jaan batik gentongan kualitas super 
bisa mencapai 1,5 tahun. Sedangkan 
batik gentongan biasa sekitar enam 
bulan. Sesuai dengan namanya, proses 
perendaman batik gentongan dilaku-
kan di dalam gentong tanah liat yang 
tertutup. 

”Perendaman yang super sekitar 

3 bulan. Kalau yang biasa sekitar satu 
minggu,” ujarnya. Untuk pewarnaan-
nya sebagian menggunakan pewarna 
alam seperti kulit mengkudu dan buah 
tarum, ia juga menggunakan pewarna 
sintetis untuk mendapatkan warna 
yang diinginkan. Dengan proses peren-
daman yang cukup lama, warna batik 
menjadi lebih awet, warna lebih cerah 
serta tidak cepat pudar. 

Mengenai harga, menurut Darma-
yanti sebanding dengan kerumitan dan 
lamanya proses pengerjaan. ”Yang ba-
tik gentongan super bisa sampai Rp40 
juta. Kalau yang biasa, Rp1 juta saja 
su dah bisa dapat,” kata Darmayanti. De-
ngan harga jual tinggi, batik gentong-
an super tetap memiliki penggemar 
tersendiri. Bahkan beberapa pejabat 
negara yang berkunjung ke Tanjung 
Bumi, biasanya memborong batik gen-
tongan super ini. 

MAMPU SEDIAKAN PULUHAN 
POTONG SERAGAM

Selama pandemi, Darma yanti 
menga ku penjualan batiknya tidak be-
gitu terdampak. Apalagi ketika peme-
rintah sudah memberlakukan pelong-
garan pembatasan sehingga kegiatan 
di masyarakat sudah boleh kembali 
digelar. Mulai dari kegiatan sekolah, or-
ganisasi hingga pesta perkawinan. Aki-
batnya, permintaan untuk kain seragam 
batik juga mulai meningkat. 

Ia menuturkan, selama ini konsu-
men nya sering meminta untuk disedia-

UMKM BATIK SUMBER ARAFAT

Lestarikan
Batik Gentongan

Perendaman Hingga 
Berbulan-bulan, Harga 

Tembus Puluhan Juta
Batik merupakan produk 
budaya yang sudah turun 
temurun dan dikenal luas 
di Indonesia. Keberadaan 
batik bahkan sudah 
mendapat pengakuan dari 
Lembaga Pendidikan dan 
Keilmuan, dan Kebudayaan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
atau dikenal dengan 
UNESCO sebagai warisan 
budaya nonbendawi sejak 
tahun 2009 lalu. 

kan seragam hingga 50 lembar dalam 
jangka waktu singkat. Permintaan ini 
akhirnya tidak bisa dijawab olehnya.

Secara kebetulan, bankjatim 
meng a dakan sosialisasi kredit di ka-
lang an perajin batik. ”Waktu itu ada so-
sialisasi, saya diberi brosurnya tapi ma-
sih belum berminat awalnya. Kemudian 
tidak sengaja, saya lihat lagi brosurnya, 
terus saya hubungi ke bankjatim. Se-
benarnya sudah banyak bank yang 
na wari kredit ke saya tapi saya tidak 
minat,” tuturnya. Akhirnya pada akhir 
2021 lalu, ia mengajukan KUR senilai 
Rp400 juta ke bankjatim. 

Dana tersebut ia gunakan sebagai 
modal untuk memenuhi permintaan 
seragam batik dalam jumlah besar. 
”Sekarang kalau ada permintaan kain 

seragam sampai 50 lembar, saya bisa 
langsung menyediakan,” ujar ibu em-
pat orang anak ini. Selama ini ia hanya 
bisa menyediakan kain batik untuk 
sera gam sekitar 10-30 lembar saja. 

Dengan dukungan KUR dari bank-
jatim, kini Batik Sumber Arafat semakin 
dikenal karena mampu menyediakan 
seragam dalam jumlah banyak dan 
waktu singkat. 

Untuk semakin meningkatkan 
pen jualan, ia juga gencar melakukan 
penjualan online melalui media sosial 
seperti Facebook dan Instagram. Selain 
itu, perempuan asli Bangkalan ini juga 
kerap mengikuti pameran ke beberapa 
provinsi di tanah air. Yang terakhir ia 
mengikuti Misi Dagang Provinsi Jawa 
Timur di Gorontalo. 

Ke depan, Darmayanti bercita-cita 
batik buatannya bisa go-international. 
Untuk itu ia berharap ada dukungan 
pemasaran dari pemerintah dan pi-
hak terkait. Selain itu ia juga sudah 
menyiap kan lahan yang nantinya akan 
dibangun menjadi gallery batik. 

Meskipun memproduksi batik cap, 
tulis, halusan serta batik gentongan, 
namun di gallery-nya nanti ia akan 
tetap menampilkan batik printing. ”Ini 
merupakan bentuk edukasi kepada 
konsumen. Jadi nanti saya bisa menun-
jukkan kepada pengunjung, bedanya 
batik printing dengan batik tulis agar 
mereka tidak tertipu,” pungkasnya.

 Setelah tiga bulan perendaman, Batik Gentongan masuk ke tahap penjemuran

 Dengan financial support dari bankjatim Batik Sumber Arafat berhasil memperbesar usahanya

 Darmayanti pemilik Batik Sumber Arafat
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potensijatim  KULINER

TANJUNG Bumi merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Bangkalan yang selama ini terkenal de-
ngan kerajinan batiknya. Setelah berburu batik, tidak 
ada salahnya jika kemudian mencicipi sajian topa’ la-
deh di salah satu warung makan yang terletak di Desa 
Paseseh. 

Di Warung Makan Pring Sewu yang sudah buka 
sejak 30 tahun lalu ini, hidangan Topa’ Ladeh atau 
ketupat lodeh ini bisa dinikmati mulai dari jam tujuh 
pagi hingga warung tutup di pukul sembilan malam. 
Meskipun bisa dinikmati sebagai menu sarapan, 
namun menyantap topa’ ladeh di siang hari rasanya 
sangat pas.

Ketupat yang sudah dipotong-potong kemudian 
diguyur kuah lodeh yang kental dan sedap. Isiannya 
beragam mulai dari daging sapi hingga jerohan se-
perti usus dan babat serta telur ayam rebus. Daging-
nya lembut sehingga tidak perlu susah payah untuk 
mengunyahnya. Bagi Anda yang tidak menyukai jero-
han, bisa meminta daging saja.

Kuah lodehnya kental karena sudah ditambah kan 
poya kelapa yang disangrai. Tambahan poya ke lapa 
ini menjadikan rasa kuah lodehnya gurih dan tidak 
eneg. Bagi penggemar pedas juga bisa menambah-
kan sambal yang tersedia di meja.

Sama seperti opor ayam di Jawa, topa’ ladeh juga 
dikenal sebagai hidangan lebaran. Selain di Warung 
Pring Sewu, Tanjung Bumi, penjual topa’ ladeh juga 
bisa ditemui di Pasar Senen Bangkalan.

Selain topa’ ladeh, hidangan khas Bangkalan lain-
nya adalah Nasi Serpang. Kuliner satu ini sudah cukup 
dikenal.

Nasi Serpang terdiri dari nasi putih yang disajikan 
dengan berbagai macam lauk, seperti tumis kerang 
pedas, pepes ikan tongkol, soun kecap, krecek tahu, 
telur asin, dendeng sapi madura, keripik paru, sambal 
terasi, dan kerupuk bumbu rujak.

Meski ada banyak pilihan lauk, namun tidak ada 
sayur dalam sajiannya. Selain itu, sambal terasinya 
memiliki tekstur kasar yang menyerupai petis.

potensijatim  KULINER

Berkunjung ke suatu daerah rasanya kurang 
lengkap jika tidak mencicipi kuliner daerah 
setempat. Apalagi di Pulau Madura. Tidak hanya 
bebek goreng atau ungkep saja, namun ada banyak 
kekayaan kuliner lain yang sayang jika dilewatkan. 

SETELAH menikmati hidangan yang kaya bum-
bu dan rempah, tentu akan semakin terasa leng-
kap dengan pilihan pencuci mulut yang bercita 
rasa manis gurih. Yang pertama adalah Tajin 
sobih atau disebut juga dengan nama bubur so-
bih. Makanan khas dari Desa Sobih, Kecamatan 
Burneh, Kabupaten Bangkalan ini memiliki ber-
macam-macam isian.

Ada empat jenis dalam isian pada setiap 
porsi tajin sobih, yaitu bubur putih, bulatan pu-
tih, bubur lonjongan dan bubur mutiara. Bubur 
putih terbuat dari tepung beras. Sedangkan 
bulatan putih terbuat dari bahan tepung beras, 
kanji, kelapa parut, santan, dan dibentuk bulat-
an kecil-kecil.

Berikutnya bubur lonjongan coklat, terbuat 
dari bahan tepung beras, tepung ketan, tepung 
kanji, gula merah, air, dan dibuat dalam bentuk 

lonjong.  Bubur mutiara, terbuat dari sagu mu-
tiara merah, gula pasir, pandan, tepung kanji, 

air, dan garam. 
Terdapat pilihan kuah dan saus se-

bagai pelengkap seperti kuah santan, 
kuah putih serta saus gula merah.

Hidangan bercita rasa manis beri-
kutnya adalah Kue Apen Dulit. Kue 

ini terbuat dari tepung beras, 
santan, ragi, dan kelapa. Kue 

apen dulit juga dilengkapi 
saus yang terbuat dari 

gula merah, jahe, dan 
kayu manis serta 

daun pandan.

BAGI masyarakat awam, Madura juga 
terkenal dengan soto dan sate. Jika 
umumnya soto Madura menggunakan 
daging dan jerohan sapi, soto di Jalan 
Raya Burneh, Bangkalan ini berbeda 
karena menggunakan mata sapi. 
Sajian ini merupakan jenis makanan 
ekstrem yang wajib kamu cobain saat 

berkunjung ke Bangkalan.
Walaupun memiliki nama dan menggunakan 

ba han yang aneh dan ekstrem, namun makanan ini 
memiliki cita rasa yang menggugah selera.

Soto ini berbahan dasar mata sapi asli utuh yang 
masih terbalut tulang. Soto mata sapi ini dibuat de-
ngan bumbu rahasia dan disajikan dengan kuah soto 
yang agak berbeda dengan soto biasanya. Kuah soto 
Mata Sapi ini berwarna merah.

Di dalam penyajiannya juga ditambahkan irisan ba-
bat sapi atau daging sapi yang sudah diiris kecil-kecil. 
Soto Mata Sapi ini sangat nikmat jika dimakan saat ma-
sih hangat dan dapat disajikan dengan lontong atau 
ketupat. Ja ngan lupa menambahkan sambal 
yang pedas agar semakin nikmat.

Kudapan 
Manis

di BangkalanSOTO
DAN
SATE

Kuliner Madura, 
Gurih Berempah 
hingga Jajanan 
Manis Semua Ada

 Puluhan piring 
Topa’ Ladeh siap 
disajikan setiap 
harinya
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potensijatim  WISATA potensijatim  WISATA

KABUPATEN Bangkalan bisa disebut sebagai pintu gerbang-
nya Pulau Madura. Sebelum menuju kabupaten-kabupaten 
lain di Pulau Madura, baik melalui Pelabuhan Kamal maupun 
Jembatan Suramadu, kita akan melalui Kabupaten Bangkalan. 

Dari Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, 
letak Kabupaten Bangkalan tidak terlalu jauh. Karena itu 
kabupaten yang memiliki luasan sekitar 1.200km2 ini bisa 
menjadi pilihan untuk berwisata menghilangkan penat. Ti-
dak hanya terhibur dengan keindahan alamnya, di Bangka-
lan kita juga bisa mendapatkan pengetahuan sejarah serta 
berziarah ke makam tokoh-tokoh agama yang berpengaruh. 

BUKIT KAPUR

Ada beberapa bukit kapur di Kabupaten Bangkalan. 
Yang cukup populer adalah Bukit Kapur Jaddih. Dulunya, 
Bukit Jaddih adalah lokasi penambangan batu kapur yang 
kemudian berkembang menjadi objek wisata. Bekas penam-
bangan meninggalkan pahatan yang unik dan indah. Di 
dalam bukit ini juga terdapat gua-gua kecil serta danau de-
ngan air berwarna biru. Hingga kini aktivitas tambang masih 
berlangsung di Bukit Jaddih.

Selain bukit-bukit kapur, di Jaddih juga ada danau buat-
an yang disebut dengan “Danau Biru”. Kenapa bisa biru? Air 
di situ berwarna biru akibat adanya lumut yang tumbuh.

Bukit kapur lainnya yang juga ada di Bangkalan adalah 
Bukit Arosbaya yang berlokasi di Buduran, Arosbaya, Ka-

bupaten Bangkalan. Bukit Arosbaya juga merupakan lokasi 
bekas penambangan kapur yang sudah tidak beroperasi lagi. 

Bekas pahatan yang tidak beraturan memberi corak 
yang indah dengan warna cenderung kecokelatan. Di sekitar 
bukit juga terdapat gua-gua kecil yang terbentuk karena 
aktivitas penambangan.

Selanjutnya adalah Bukit Geger yang disebut-sebut 
sebagai tempat berpijaknya manusia pertama di Pulau Ma-
dura. Selain adanya Petilasan Potre Koneng, Bukit Geger 
lebih sejuk karena adanya rimbunan pohon yang menarik 
untuk berfoto. Karena lokasinya yang ada di ketinggian, pe-
ngunjung bisa menikmati keindahan alam sekitar. 

PANTAI
Sebagai wilayah pesisir, tentunya ada beberapa pantai 

di Bangkalan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Tidak 
jauh dari pusat Kota Bangkalan, ada Pantai Sembilangan 
yang berlokasi di Desa Sembilangan, Bangkalan. Yang men-
jadi daya tarik pantai ini yaitu kehadiran Mercusuar Sembi-
langan.

Mercusuar atau menara pantau tersebut diketahui sudah 
berada di kawasan pantai sejak zaman Belanda atau sekitar 
tahun 1879 yang digunakan untuk navigasi kapal-kapal 
yang melintas di Selat Madura. Tingginya mencapai 78 me-
ter sementara jumlah lantainya sebanyak 17 lantai. Aktivitas 
nelayan juga bisa dengan mudah ditemui pada pantai ini.

Di daerah Arosbaya, ada Pantai Pandela yang tergolong 
tempat wisata baru. Selain pantai, di sini terdapat hutan 
mangrove. Pengoptimalan Pantai Pandela berkomitmen pa-
da tiga hal yaitu Eco, Culture dan Education. 

Nama Pandela sendiri merupakan kependekan dari 
Pantai Api-Api, Pantai Pocogen dan Pantai Lajing. Di sini, pe-
ngunjung tidak hanya akan terpuaskan dengan keindahan 
pantainya namun sekaligus bisa berkenalan dengan budaya 
setempat. Terutama peninggalan Cakra Ningrat berupa re-
plika-replika bangunan peninggalannya.

Agak jauh dari pusat kota, ada juga beberapa pantai 
cantik di sepanjang Kecamatan Tanjung Bumi. Pertama ada-
lah Pantai Siring Kemuning yang berlokasi di Desa Macajah 

yang berjarak kurang lebih 41 Km dari pusat Kabupaten 
Bangkalan. Daya tarik pantai ini karena hamparan pasir pu-
tihnya. 

Selain Siring Kemuning, ada pula beberapa pantai lain 
di Kecamatan Tanjung Bumi. Salah satunya adalah Pantai 
Tengket. Untuk menuju ke pantai ini pengunjung disaran kan 
untuk menggunakan sepeda motor sebab jalannya relatif 
sempit dan berkelok-kelok. Bahkan pada siang hari ketika air 
laut mulai pasang, akses menuju pantai mulai tergenangi air. 

Ada beberapa spot foto yang cukup menarik dan bisa di-
manfaatkan pengunjung. Fasilitas umum seperti pedagang 
makanan dan minuman juga sudah ada. 

Senyampang di Tanjung Bumi, wisatawan bisa sekaligus 
mampir ke Pantai Tlangoh yang memiliki pesisir pantai yang 
sangat luas. Pasirnya juga berwarna putih dan halus, tidak 
sakit di kaki. Berlama-lama berada di Pantai Tlangoh tidak 
akan membosankan. Jarak yang luas antara pesisir dan bibir 
pantai, membuat pengunjung leluasa bermain-main atau 
sekadar jalan-jalan merasakan hangatnya pasir tanpa ter-
ganggu oleh tekstur pasir yang kasar. 

WISATA RELIGI DAN SEJARAH
Berwisata di Bangkalan tidak hanya disuguhi oleh wisa-

ta alam seperti bukit atau pantai saja. Lebih dari itu, ada 
kekayaan sejarah serta religi yang menarik untuk dikulik. 
Ada beberapa tempat wisata religi di Bangkalan yang bisa 
menambah pengetahuan kita akan sejarah. Dan tentunya 
tidak lepas dari cerita-cerita menarik dan mitos yang me-
lengkapinya. 

Berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Bangkalan dan 
berdekatan dengan Pantai Sambilangan, terletak pesarean 
serta masjid Syaichona Moch. Cholil bin Abdul Latief. Al-
marhum adalah tokoh dan ulama besar yang disegani oleh 
masyarakat Madura dan negeri ini. 

Akses jalan menuju pesarean sangat nyaman untuk 

dilalui oleh kendaraan, sudah banyak penujuk jalan yang 
sengaja disediakan pemerintah daerah setempat untuk 
memudahkan kedatangan para peziarah. Dari arah Jem-
batan Suramadu maupun pelabuhan Kamal anda cukup 
mengikuti penunjuk jalan menuju pusat kota Bangkalan. 
Masjid Syaichona Cholil terletak di Desa Martajasah Keca-
matan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. 

Tidak jauh dari sini, peziarah juga dapat menyaksikan 
Perahu Sarimuna yang digunakan oleh Syaichona Moch. 
Cholil untuk menyebarkan dakwah Islam ke berbagai penju-
ru nusantara. Hingga saat ini Perahu Sarimuna sudah beru-
mur lebih dari 125 Tahun dan keberadaannya terawat oleh 
masyarakat sekitar.

Sementara di Arosbaya, ada Pesarean Aermata yang 
kompleks pemakaman bangsawan Madura dari Wangsa 
Cakraningrat, beserta kerabat dan abdi dalem istana lainnya.

Ketika mengunjungi Pesarean Aermata, pengunjung 
dapat melihat sumber mata air yang dipercaya oleh masya-
rakat sekitar mampu menyembuhkan berbagai jenis penya-
kit. Menurut legenda, mata air ini muncul sebagai bentuk 
kesedihan Syarifah Ambami, istri Cakraningrat I karena sang 
suami kecewa padanya.

MULAI DARI PANTAI HINGGA WISATA RELIGI
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 Bukit Kapur Jaddih

 Pesarean serta masjid Syaichona Moch. Cholil bin Abdul Latief

 Pantai Tlangoh
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BERBAGAI pabrikan mobil kini mulai membenamkan tek-
nologi keamanan berkendara pada mobil-mobil murah. Sebut 
saja Daihatsu, Toyota, Honda, hingga Wuling berlomba meng-
hadirkan teknologi canggih yang dulunya hanya bisa dinikma-
ti pemilik mobil premium asal pabrikan Eropa dan Amerika. 
Berikut beberapa teknologi keamanan berkendara yang dita-
namkan di mobil-mobil kelas menengah hingga murah.

DAIHATSU
Pabrikan asal negeri Sakura ini 

mulai membawa beberapa teknologi 
keamanan berkendara pada lini produk 
yang dipa sarkan di Indonesia. Teknolo-
gi yang dinamai A.S.A. (Advanced Safety 
Assist) ini bekerja dengan menggu-

nakan sensor dari Stereo Camera yang mendeteksi objek di 
sekitar mobil, lalu memberikan perintah dan mengontrol mo-
bil jika mobil dalam keadaan berpotensi bahaya.

Teknologi A.S.A. dapat membantu mengurangi potensi 
bahaya ataupun dampak dari kecelakaan pada kendaraan. Hal 
ini dimungkinkan karena kendaraan Daihatsu yang memiliki 
teknologi A.S.A. diperlengkapi dengan berbagai fitur kesela-
matan, beberapa di antaranya adalah fitur Pre Collision Brake 
dan Lane Departure Warning.

Pre Collision Brake merupakan fitur yang mampu mencegah 
benturan dengan mengaktifkan pengereman darurat ketika 
mendeteksi kendaraan lain pada jarak dan kecepatan tertentu. 
Dengan demikian, dapat membantu pengendara menghindari 
atau meminimalkan efek benturan. Sedangkan Lane Depar-
ture Warning adalah sistem yang membuat pengemudi dapat 
lebih terjaga dan terbantu dengan memberi peri ngatan ketika 
kenda raan berpindah jalur secara tidak disengaja.

Daihatsu di Jepang sebenarnya sudah memroduksi 
kendaraan dengan teknologi A.S.A. sejak tahun 2012. Namun 
baru-baru ini saja kendaraan yang dipasarkan di Indonesia 
juga dibekali teknologi ini. Dua model yang mendapat fitur ini 
yakni Daihatsu Rocky dan All New Daihatsu Xenia.

TOYOTA
Salah satu fitur canggih yang mu-

lai banyak digunakan pada pabrikan 
Jepang ini adalah Toyota Safety Sense 
(TSS). Dengan TSS, Toyota mencoba 
untuk mengurangi potensi bahaya 
dalam berkendara baik untuk penge-

mudi maupun penumpang.
Fitur ini mengandalkan teknologi kamera serta sensor 

laser dengan 4 sistem kerja. Keempat sistem kerja tersebut 

yakni Pre-Consillion System, Lane Departure Alert, Automatic 
High-beam, dan Road Sign Assist. Keempat teknologi pada TSS 
tersebut mampu memberikan peringatan dini kepada penge-
mudi. Peringatan yang diberikan oleh sistem TSS bisa berupa 
petunjuk di layar panel instrumen, maupun bunyi agar penge-
mudi sadar akan bahaya.

Lane Departure Alert memungkinkan mobil tetap di jalur-
nya dan pengemudi  akan terjaga  dari kantuk karena adanya 
sensor ini. Automatic High-beam bekerja bila sensor laser mem-
baca bahwa di depan minim cahaya. Sistem akan mengubah 
pencahayaan dari low beam (lampu dekat) ke high beam (lam-
pu jauh) sehingga visibilitas pengemudi tetap terjaga.

Sedangkan Road Sign Assist bisa membaca rambu lalu 
lintas dan menampilkan rambu lalu lintas tertentu pada layar 
MID di panel instrumen sehingga bila pengemudi tidak meli-
hat, fitur ini memberi peringatan akan adanya larangan atau 
batas kecepatan di jalan.

Selain di lini model premium Seperti Alphard, Land Cruis-
er, Crown, Camry, dan Voxy fitur ini juga mulai ditanamkan di 
lini mobil kelas menengah dan low-end seperti CHR, Corolla 
Altis, Raize dan yang terbaru di All New Avanza dan Veloz.

HONDA
Honda yang juga pabrikan asal Je-

pang juga mulai me ngenalkan teknologi 
keamanan dan kenyamanan berkendara 
mereka yakni Honda SENSING ke mo del-
model menengah dan murah mereka.

Honda SENSING adalah serangkaian 
teknologi keselamatan yang memberi-

kan perlindungan bagi pengemudi dan penumpang dengan 
memberikan peringatan atau secara otomatis mengambil tin-
dakan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Beberapa fitur keselamatan yang masuk dalam Honda 
SENSING diantaranya Collision Mitigation Brake System (CMBS) 
yang membantu ketika terdapat potensi tabrakan dengan 
kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan.

Lane Keeping Assist System (LKAS), membantu kemudi 
untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terde-
teksi. Road Departure Mitigation (RDM), berfungsi untuk mem-
berikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi se-
cara otomatis pada kemudi jika pengendara keluar dari jalur.

Adaptive Cruise Control (ACC), membantu menjaga kesta-
bilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang 
kendaraan yang terdeteksi di depan. Auto-High Beam, sistem 
ini secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan lampu 
normal tergantung pada situasi jalan.

Dan yang terbaru, Lead Car Departure Notification System 
(LCDN), yang berfungsi untuk menginformasikan pengemudi 
saat kendaraan berhenti dan kendaraan di depannya mulai 
menjauh.

Teknologi keselamatan dari Honda ini yang sebelum nya 

disematkan pada mobil-mobil kelas atas seperti Honda Odys-
sey, Accord dan CR-V. Kini, Honda SENSING mulai diaplikasikan 
pada mobil kelas menengah-murah mereka yakni All New 
Honda BR-V.

WULING
Produsen mobil asal negeri Tirai 

Bambu ini memang yang paling 
aktif mengenalkan teknologi kese-
lamatan untuk model-model yang 

dijual di Indonesia. Wuling mempunyai serangkaian fitur kese-
lamatan yang dirangkum dalam Advanced Driver Assistance 
System (ADAS).

Rangkaian fitur dalam ADAS memberikan kemudahan 
dan keamanan serta membantu pengemudi dalam berbagai 
kondisi perjalanan. Sistem ini memanfaatkan sensor radar 
dan kamera. Beberapa fitur ADAS diantaranya Adaptive 
Cruise Control yang dapat menyesuaikan kecepatan dengan 
kendaraan di depannya secara otomatis untuk menjaga jarak 
aman. Kemudian, mobil akan melambat secara otomatis saat 
memasuki tikungan dengan bantuan Bend Cruise Assist (BCA). 
Lalu, ada juga Intelligent Cruise Assistance (ICA) dan Traffic Jam 
Assistance (TJA) yang secara otomatis menjaga jarak aman 
sekaligus posisi kendaraan dalam lajur nya saat kondisi lalu 
lintas macet maupun lancar.

Fitur lain adalah Lane Recognition berperan untuk mem-
berikan peringatan serta secara aktif mengoreksi arah ken-
daraan terkait lajur marka jalan yang ditangkap oleh kamera 
ADAS.

Untuk mendukung keselamatan, ADAS turut mencakup 
kategori Safe Distance & Braking Assistance yang memiliki fitur 
aktif maupun bersifat peringatan. Safe Distance Warning (SDW) 
akan memberikan peringatan ketika kendaraan di depan ber-
ada di bawah jarak aman. Forward Collision Warning (FCW) akan 
memberikan ragam peringatan berupa suara, tampilan visual, 
atau rem sekejap yang disesuaikan dengan tingkat bahayanya.

Lalu, terdapat pula Automatic Emergency Braking (AEB) 
yang secara otomatis melakukan pengereman darurat jika 
pengemudi tidak merespon peringatan bahaya tabrakan 
yang terdeteksi, dan Intelligent Hydraulic Braking Assistance 
(IHBA) membantu untuk menyesuaikan besarnya gaya penge-
reman secara otomatis sesuai risiko bahaya jika gaya injak 
rem pengemudi tidak mencukupi. Jika tabrakan tidak dapat 
dihindari, maka Collision Mitigation System (CMS) akan mengu-
rangi dampak/resiko dari tabrakan yang akan terjadi.

Terakhir, terdapat juga kategori Automatic Light dengan 
fiturnya yaitu Intelligent Head Beam Assistance (IHMA). Fitur 
ini akan secara otomatis menyesuaikan ketinggian pancaran 
cahaya lampu utama sesuai dengan kondisi pencahayaan 
lingkungan sekitar.

Teknologi ADAS ini disematkan Wuling di Model Almaz 
dan Cortez.

Teknologi keamanan berkendara kini makin mudah ditemui pada kendaraan-kendaraan 
keluaran terbaru. Bukan hanya pada kendaraan premium dengan harga mahal, 
teknologi yang bisa memberikan peringatan kepada pengemudi akan adanya bahaya 
kini juga mulai tersedia untuk kendaraan baru dari segmen menengah ke bawah.

Teknologi Keamanan Berkendara 
Merambah Mobil Murah
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Bisa Nonton di Bioskop Lagi..!
INI FILM YANG LAYAK DITUNGGU DI 2022

AKIBAT pandemi, bioskop sempat ha-
rus tidak bisa beroperasi. Bagi movie 
goers, pembatasan ini tentu meng-
halangi hobby mereka menikmati 
film terbaru di layar besar dengan 
visual memukau serta suara jernih 

dan menggelegar. Belum lagi vibe menonton film di 
bioskop yang tidak bisa didapatkan jika menyaksikan-
nya melalui layar kecil seperti televisi atau komputer.

Karena tutupnya bioskop pula membuat produsen 
film memutuskan untuk menunda perilisan filmnya.  
Dan kini di 2022 sepertinya menjadi momen kebang-
kitan bagi industri film. Banyak film-film baru yang 
muncul termasuk diantaranya sekuel dari film yang 
sebelumnya mencetak box office.

Berikut bocoran film-film yang dijadwalkan tayang 
di bioskop mulai pertengahan hingga akhir tahun 
mendatang. 
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BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 
Film yang menggambar-

kan kehidupan di Negara 
Wakanda yang canggih dan 
kaya akan vibranium. Film 
pertamanya yang menampil-
kan Chadwick Boseman 
sebagai Raja T’Challa alias 
Black Panther masih sangat 
membekas di ingatan peng-
gemar Marvel. Sayangnya 
Boseman telah meninggal 
dunia akibat kanker usus 

besar pada 2020 lalu. 
Tidak heran jika fans sangat menantikan sekuel 

film ini untuk mengetahui bagaimana kelanjutan Black 
Panther tanpa Chadwick. Dari beberapa pemberitaan 
yang beredar, Black Panther: Wakanda Forever ini akan 
berfokus pada cerita mengenai Shuri, adik T’Challa yang 
diperan kan oleh Letitia Wright.

Setelah sempat disebutkan ditayangkan pada Juli, 
muncul update terbaru yang menyebutkan bahwa film ini 
baru akan rilis pada November mendatang. 

INDIANA JONES 5 
Indiana Jones tayang pertama kali pada 1981. Kini 

setelah lebih dari 40 tahun, Indiana Jones yang diperan-

kan Harrison Ford masih akan 
melanjutkan petualangannya. 

Dijadwalkan tayang pada 
akhir Juli 2022, film ini akan 
disutradarai oleh James Man-
gold. Selain Ford, film ini juga 
bakal menampilkan Mads 
Mikkelsen. 

Sayangnya tidak banyak 
bocoran yang menyebutkan 
jalan cerita film kelima Indiana 
Jones ini. 

BLACK ADAM 
Pernah menjadi aktor 

dengan bayaran tertinggi 
selama dua tahun ber-
turut-turut, karier The Rock 
masih bersinar di Holly-
wood. Tahun ini dia akan 
menjadi jagoan dalam film 
Black Adam yang berada di 
bawah naungan jagat DC. 
Black Adam merupakan 
spin-off dari Shazam! Dia 
juga merupakan salah satu 
villain terkuat DC.

Di sini Dwayne Johnson akan beradu akting dengan 
Pierce Brosnan, Sarah Shahi, dan Noah Centineo.

MISSION: IMPOSSIBLE 7
Di tahun 2022 ini setidak-

nya ada dua film besar yang 
memasang Tom Cruise sebagai 
pemeran utama. Film yang 
dijadwalkan tayang pada Sep-
tember 2022 ini merupakan 
film ketujuh Tom Cruise me-
merankan karakternya yang 
ikonis, Ethan Hunt. 

Di film action ini, Tom – 
yang ternyata sudah berusia 59 

tahun – akan melakukan stunt action sendiri. 
Christopher McQuarrie juga akan kembali sebagai 

sutradara dan penulis. Dua film sebelumnya yang diga-
rap nya juga banyak dapat respons positif dari kritikus dan 
moviegoers. 

SPIDER-MAN: INTO THE 
SPIDER-VERSE 2 

Dari jagat Marvel,  di tahun 
2022 ini Spider-Man: Into the 
Spider-Verse 2 akhirnya akan 
tayang. Film pertamanya yang 
dinobatkan sebagai Film Ani-
masi Terbaik di Oscar rasanya 
sudah jadi alasan kuat untuk 
menantikan film ini. 

Shameik Moore bakal kem-
bali mengisi suara Miles Morales 
di film animasi terbaru ini. Diperkirakan ceritanya bakal 
lebih kompleks dibandingkan film pertamanya dalam hal 
perpindahan antar dimensi. 

THE MARVELS 
Menjelang akhir tahun, 

penggemar Marvel juga akan 
disuguhi kisah Captain Marvel. 
Kali ini cerita film bakal ber-
pusat pada Monica Rambeau 
(Teyonah Parris), atau anak dari 
sahabat, Captain Marvel (Brie 
Larson), Maria Rambeau.

Tak hanya mereka, film 
bioskop terbaru ini juga bakal menampilkan Kamala 
Khan, alias Ms. Marvel, yang juga akan memiliki serial 

sendiri di Disney+.
AVATAR 2

Sebagai penutup tahun, 
sekuel dari Avatar film perta-
manya tayang 10 tahun lalu 
itu akhirnya akan tayang di 
bioskop. Premisnya masih 
akan berpusat pada Jake Sully 
(Sam Worthington) dan Neytiri 
(Zoe Saldana) yang kini sudah 
berkeluarga di Pandora. Na-

mun, musuh lama mereka muncul lagi mengusik hidup 
dan memaksa mereka mencari rumah baru.

Bintang lain yang akan meramaikan film terbaru 2022 
ini, antara lain Kate Winslet, Michelle Yeoh, dan Edie Fal-
co. Akankah Avatar 2 mengikuti jejak film pertamanya 
sebagai film terlaris sepanjang masa? Kita tunggu saja.

SALEM’S LOT
Salem’s Lot, film horor ber-

ceritakan tentang vampir dan 
ditayangkan di televisi Amerika 
Serikat pada tahun 1979. Film 
ini ditampilkan kembali pada 
tahun 2022 dengan versi baru 
yang akan membuat bulu kuduk 
penontonnya merinding.

DON’T WORRY DARLING
Film berlatar tahun 1950-

an ini menceritakan tentang 
pasangan muda bahagia yang 
merasa memiliki kehidupan 
sempurna. Namun, film ini 
ternyata tidak menceritakan ki-
sah romantis, melainkan thriller 
dan horor yang menakutkan.

THE WOMAN KING
Tidak suka film horor? 

The Woman King yang ter-
inspirasi dari kejadian nyata 
bisa menjadi pilihan. Film ini 
menceritakan tentang Nanisca 
(Viola Davis) yang merupakan 
seorang jenderal unit militer 
wanita di Kerajaan Dahomey, 
sebuah wilayah terkuat di benua Afrika selamat abad ke-18 
dan ke-19.
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J
IKA menyebut nama Deni Seti-
awan mungkin tidak banyak yang 
tahu. Namun begitu mendengar 
Denny Caknan, maka siapa yang 
tidak mengenalnya. 

Bahkan mereka yang tidak 
begitu mengerti Bahasa Jawa pun 
akan sulit menolak untuk ber-

goyang atau sekedar mengangguk-anggukkan 
kepala ketika lagu-lagu Denny Caknan diperden-
garkan. Mulai dari “Los Dol”, “Karto nyono Medhot 
Janji”, hingga “Satru” kini semakin akrab ditelinga. 

Jika dulu lagu-lagu seperti ini hanya digemari 
mereka yang memang mengerti bahasa Jawa. 
Sekarang lagu ini sudah merambah ke segala 
penjuru. 

Di konser-konser musik kekinian khas anak 
muda, penyanyi lagu-lagu Jawa seperti Denny 
Caknan berbagi panggung dengan musisi pop 
tenar. Akun YouTube-nya saat ini diikuti lebih dari 
5 juta subscriber. 

Bagi Denny Caknan sendiri, untuk bisa berada 
di posisinya sekarang ini tidak instan. Ada per-
jalanan penuh liku yang musti dilaluinya. Lahir di 
Ngawi, Jawa Timur pada 10 Desember 1993, na-
ma Denny populer setelah karya lagu nya berjudul 
”Kartonyono Medot Janji” meledak di pasaran 
pada Mei 2019 silam. 

Padahal sebelumnya, ketika masih bekerja di 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi seba gai 
penanam dan perawat pohon, ia sempat menja-
jal keberuntungan sebagai penyanyi pop. Meski 
sudah merilis tujuh lagu bergenre pop, namun 
kesuksesan belum menghampirinya. 

Tidak berputus asa, Denny kemudian banting 
stir. Ia mulai menciptakan lagu dan meng unggah 
lagu Pop Jawa dan menggungah di Youtube. 
Ternyata keputusannya untuk beralih genre san-
gatlah tepat. 

Mulai bermusik di tahun 2017, namanya 
semakin dikenal masyarakat setelah lagu “Karto-
nyono Medhot Janji” booming. Mulai tenar dan 
memiliki banyak penggemar, akhirnya Denny 
memutuskan untuk keluar dari Dinas Lingkung an 
Hidup (DLH) Ngawi dan fokus berkarier di dunia 
musik hingga sukses seperti sekarang.

LAGU GALAU JADI ANDALAN
Meskipun tema dalam lagu-lagunya sebagian 

besar merupakan kisah sedih atau patah hati, 
namun tetap populer di kalangan anak muda. 
Dengan ramuan lirik berbahasa Jawa diselingi fra-
sa-frasa dalam Bahasa Indonesia, lagu-lagu Denny 
Caknan mudah diterima oleh berbagai kalangan. 

Pelantun “Sugeng Dalu” ini mengaku 
mendapatkan inspirasi lagu dengan berkhayal. 
Bahkan, Denny Caknan bisa menciptakan lagu 
hanya dengan berkhayal di kamar. “Buat sendiri 
semuanya (lagunya). Kayak mengkhayal inspi-
rasinya, wangsit kalau saya bilang. Jadi kayak lagi 
di kamar pegang gitar, tahu-tahu keluar gitu saja,” 
kata Denny Caknan seperti dikutip Kompas.com. 

Ia kemudian juga menceritakan proses ter-
ciptanya lagu “Kartonyono Medot Janji” yang 
membawanya ke puncak karier. Lagu itu hanya 
mengisahkan kisah cinta sederhana dengan latar 
belakang yang jauh dari kota, yaitu perempatan 
Kartonyono. “Mulanya banyak temen-temen 
curhat putus cinta. Dan waktu itu saya melihat 
perem patan Kartonyono lagi dibongkar. Ya, akhir-
nya jadi lagu itu,” imbuhnya.

Sebagai musisi yang lahir di era digital, karir 
musik Denny juga bisa dikatakan besar dari You-
Tube. Di awal kemunculannya, Denny membuat 
video klip dengan sangat sederhana. 

“Video itu tadinya aku bayar anak SMA yang 
lagi belajar aku bayar Rp 500.000, terus modelnya 
aku bayar Rp150.000. Modal aku buat (lagu) Kar-
tonyono total Rp 650.000,” ucap Denny Caknan 
dalam vlog di channel YouTube Dunia MANJI, 
milik Anji.

Video klip yang diupload pertama kali pada 
tiga tahun lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 
240 juta kali. Bisa dibayangkan berapa penghasi-
lan yang sekarang ia peroleh dari satu lagu saja.  

 Denny Caknan disebut-sebut menjadi salah 
satu penerus mendiang Didi Kempot lantaran ke-
piawaiannya menyanyikan lagu campursari. ”Ka-
lau penerus itu insyaAllah kita dan teman-teman 
pencipta (lagu) bisa lah kalau untuk meneruskan. 
Tapi, kalau untuk menggantikan seseorang Pakde 
Didi Kempot, kita yakin tidak ada yang bisa,” tutur 
Denny Caknan.

Tenar 
Setelah 
Ganti 
Aliran
Lagu-lagu berbahasa 
Jawa semakin naik 
daun. Dimulai dari 
era almarhum 
Didi Kempot yang 
membawa lagu-
lagu berbahasa 
Jawa ini dikenal ke 
seantero negeri, kini 
bermunculan pula 
beberapa penyanyi 
muda yang karyanya 
juga tidak kalah 
tenar.
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Sobat bankjatim bisa mendapatkam hadiah dari kami dengan 
cara menjawab quiz berikut 

”Ada berapa jumlah kata ‘bankjatim’ yang tertulis di Rubrik 
KIPRAH BANKJATIM halaman 4 dan halaman 5..?”

capture (screenshot) rubrik kiprah bankjatim (halaman 4 dan halaman 5) 
beserta jawaban, upload di media sosial pribadi Anda. Sertakan hashtag 
#triviamajalahexpresi, tag @bankjatim dan 5 (lima ) orang teman Anda.

 5 (lima) orang yang 
beruntung akan mendapat

KARTU FLAZZ BANKJATIM
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