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OPTIMISME akan kembali 
pulihnya perekonomian terus 
terlihat. Hal ini diantaranya 
terlihat dari angka pertum-
buhan ekonomi yang terus 
membaik. Pada triwulan II 

tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mencapai 5,44 persen. 

Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perbankan 
tentu adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. 
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 
negeri, peran perbankan memang 
tidak pernah bisa luput. Kenaikan 
permintaan kredit perbankan baik 
kredit konsumsi, modal kerja, ataupun 
investasi tentu akan mendorong daya 
beli, pertumbuhan usaha, sampai de-
ngan peningkatan investasi.

Hingga semester I, kredit perbank-
an me nampilkan angka yang meng-
gembirakan. Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) melaporkan kredit perbankan tumbuh 
hingga 10,66 persen di semester I/2022. Kinerja ini 
didorong pertumbuhan pada kredit korporasi dan 
konsumsi. 

Hal yang sama juga terjadi di bankjatim. Se-
lain dari penyaluran kredit, seluruh indikator ki-
nerja bankjatim juga mencatatkan kinerja meng-
gembirakan. Pencapaian ini tentu tidak lepas 
dari semangat militansi Jatimers serta dukungan 
seluruh stakeholders dan shareholders.

Bicara mengenai militansi dan kerja keras, hal 
tersebut menjadi perhatian khusus di bankjatim 

Cabang Jember untuk menunjukkan performa 
terbaiknya. Semangat dan terus ingin membe-
rikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah 
menjadikan bankjatim Cabang Jember sebagai 
salah satu cabang berkinerja terbaik pada triwu-
lan II/2022. 

Namun, meski memiliki kesibukan di pe ker-
jaan, Jatimers Cabang Jember ini tetap berusaha 
menjaga keseimbangan dengan berprestasi di 
bidang lain. Misalnya saja musik dan olahraga. 
Keseimbangan ini penting sebagai bentuk upaya 

menjaga work life balance. Pentingnya 
menjaga keseimbangan antara dunia 
kerja dan menjalankan aktivitas lain di 
luar pekerjaan juga akan dipaparkan 
di edisi ini. 

Selain itu, di edisi ini akan diulas 
pula me ngenai Desa Wisata Sidomulyo 
yang bisa menjadi tujuan wisata saat 
berkunjung ke Jember. Menuju ke de-
sa wisata ini, kita juga bisa mencicipi 

Kopi Garahan yang memiliki banyak varian rasa 
dan khasiat. 

Di rubrik Inspirasi Jatim, kami menampilkan 
sosok yang mampu memberdayakan anak-anak 
berkebutuhan khusus (ABK). Tidak hanya bagi 
anak-anaknya saja, ia juga memberikan pendam-
pingan kepada para orang tua ABK.

Dengan sajian yang ada di edisi ini kami 
harap kan Majalah Expresi kali ini tidak hanya 
memberikan informasi tetapi juga manfaat kepa-
da para pembaca. Selamat membaca

Redaksi 

B E R T U M B U H
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 kisah cabang
 CABANG JEMBER

Tiga Strategi Optimalkan Potensi | 20

bankjatim Cabang Jemberberhasil menunjukkan kinerja 
yang memuaskan di semester I/2022 ini. Agar tetap 
memberikan kontribusi kepada perusahaan, sejumlah 
strategi siap dijalankan.

 komunitas
Salurkan Hobby Sekaligus Raih Prestasi..! | 22

Mewujudkan Work Life Balance (WLB) atau 
kesimbangan antara waktu untuk bekerja dan kehidupan 
pribadi, kini sudah menjadi kebutuhan. Perusahaan pun 
memahami hal ini dan memfasilitasi karyawannya untuk 
menjalankan hobbynya diluar waktu kerja.

 potensi jatim
 KOPI REMPAH GARAHAN

BELAJAR DARI NOL | 24
Tren minum kopi memberi dampak positif bagi pelaku 
bisnis di berbagai daerah. Hal ini sekaligus menjanjikan 
kesempatan untuk meraih cuan dari berbisnis kopi.

POTENSI KULINER

Mampir ke Jember, Jangan Lupa   
Cicipi Kuliner Legendaris Ini | 26

Tidak hanya memiliki budaya dan panorama alam 
yang memikat, Jember juga menyimpan segudang 
kuliner tradisional dengan cita rasa dan keunikan yang 
berbeda. Ingin tahu apa saja itu? berikut rekomendasi 
makanan khas Jember yang berhasil dihimpun oleh Tim 
Redaksi Expresi.

POTENSI WISATA

Menikmati Pesona Alam Pedesaan   
di Desa Wisata Sidomulyo | 28

Ketika sudah jenuh dengan hiruk pikuk perkotaan, 
berkunjung ke Desa Wisata Sidomulyo akan 
memberikan pengalaman yang berbeda. Menyuguhkan 
pesona alam pedesaan yang asri, desa wisata ini dapat 
menjadi alternatif untuk melepaskan kepenatan. 

 lifestyle
Penting untuk Pekerja,     
Apa itu Work Life Balance? | 30

Work-life balance (WLB), mungkin bukan istilah yang 
asing lagi. Akhir-akhir ini istilah WLB sering disebut-
sebut di media sosial. Selain gaji yang tinggi, ternyata 
WLB juga menjadi harapan banyak pekerja.

M O V I E

Rekomendasi Film Indonesia    
yang Layak Ditunggu | 32

Minat masyarakat untuk kembali menonton film di 
bioskop semakin tinggi. Tidak hanya film asing, namun 
film karya anak bangsa juga mulai banyak menguasai 
layar bioskop di tanah air. Genre yang diangkat juga 
beragam. Mulai drama, komedi, horor bahkan dari 
jagat superhero pun bisa dinikmati penonton bioskop 
di dalam negeri. Dibintangi oleh aktor dan aktris terbaik 
tanah air

 inspirasi jatim
 SAWITRI RETNO HADIATI – PENDIRI YAYASAN PEDULI KASIH ABK 

Didik ABK Hingga Berdaya | 34
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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 kiprah bankjatim
Bank Jatim Raih Penghargaan   
di Berbagai Bidang | 04

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) 
berhasil menoreh kan berbagai prestasi. Selama triwulan 
II/2022 ini berbagai prestasi berhasil dicatatkan. Dua di 
antaranya diraih di ajang Indonesia Innovation Awards 2022 
serta 19th Banking Service Excellence Awards 2022.

Hadiah Umroh dari BankJatim   
untuk Peserta Gowes Bareng Gubernur | 05

Dalam menyambut Peringatan Tahun Baru Islam 
(1 Muharram) Tahun 1444 H / 2022 M, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Gowes 
Bareng Gubernur Jawa Timur, Minggu (31/7/2022). 
Sebagai banknya masyarakat Jawa Timur, PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) juga 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Bantu Renovasi Pasar Bululawang | 06
Januari lalu kebakaran menghanguskan puluhan kios 
pedagang di Pasar Bululawang, Kepanjen, Kabupaten 
Malang. Melalui bankjatim peduli, banknya masyarakat 
Jawa Timur ini memberikan bantuan renovasi 55 unit 
kios di pasar tersebut.

Bantuan Excavator kepada Pemkab Gresik 
untuk Revitalisasi Kali Lamong | 07

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 
kepada masyarakat, PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) kembali menyalurkan 
bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada 
kesempatan kali ini, bankjatim menyerahkan satu unit 
Excavator kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Gresik.

Support Pengadaan Mesin ADM untuk 
Pemprov Jawa Timur | 08

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
(bankjatim) terus mendukung program Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga dalam 
meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan.

Launching E-BPHTB dan E-SPTPD   
untuk Permudah Pembayaran Pajak | 09

Dalam rangka memberikan ke mudahan bagi masyarakat 
dalam melakukan pembayaran pajak dae rah, PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim)
bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan 
melaunching digitalisasi pajak daerah E-BPHTB (Bea 
Peroleh an Hak atas Tanah dan Bangunan) dan E-SPTPD 
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

 laporan utama
Optimisme Dunia Usaha Dorong 
Penyaluran Kredit Perbankan | 10

Optimisme dunia usaha ikut mengerek kinerja 
perbankan. Survei Perbankan Bank Indonesia 
mengindikasikan penyaluran kredit baru secara 
triwulanan (qtq) pada triwulan II 2022 tumbuh 
positif.

Penyaluran Pembiayaan bankjatim   
Tetap Tumbuh Positif | 12

Di tengah masa pemulihan ekonomi nasional, 
bankjatim terus menunjukkan peningkatan 
performa. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sejumlah 
indikator kinerja, termasuk penyaluran pembiayaan.

 untuk nasabah
BI-FAST Lengkapi Fitur   
JConnect Mobile Bank Jatim | 14

Di era digital seperti saat ini, kemudahan transaksi 
merupakan sebuah keharusan. Salah satu cara 
mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan 
yaitu melalui layanan transaksi digital.

 pundi
MISI DAGANG JATIM

Akselerasi Kebangkitan Ekonomi   
Pasca Pandemi | 16

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya 
meningkatkan jejaring konektivitas antar provinsi di 
Indonesia melalui Misi Dagang dan Investasi. Kali 
ini, kerjasama dilakukan dengan Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Kalimantan Timur.

TIPS: Transaksi Digital Perbankan    
Aman dengan QRIS | 18
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PT Bank Pembangunan Daerah Ja-
wa Timur Tbk (bankjatim) berhasil 
menoreh kan berbagai prestasi. 
Selama triwulan II/2022 ini berbagai 
prestasi berhasil dicatatkan. Dua di 
antaranya diraih di ajang Indonesia 
Innovation Awards 2022 serta 19th 
Banking Service Excellence Awards 
2022. 

Pada ajang Indonesia innovation 
awards yang diselenggarakan 
oleh The Iconomics, bank-
jatim berhasil meraih peng-
hargaan dengan kategori “As 
One Among The Winning 
Brands in Financial Industry”. 
Metode penilaian dilakukan 
dengan melibatkan 4.000 res-
ponden pada 10 kota besar di Indo-
nesia. Penghargaan ini diberikan ke-
pada bankjatim atas inovasi-inovasi 
yang telah dilakukan sehingga dapat 
memberi kan kenyamanan 
ser-

Bank Jatim Raih 
Penghargaan di 
Berbagai Bidang

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
4

ta kemudahan bagi 
masya rakat.

bankjatim kembali 
berhasil me raih penghargaan pada 
ajang 19th Banking Service Excel-
lence Awards 2022 yang diseleng-
garakan oleh Infobank. bankjatim 
berhasil meraih Lima penghargaan 
pada kelompok Bank Pembangunan 
Daerah (BPD).

Peringkat I kategori media sosial, 
peringkat II kategori call center, pe-
ringkat III kategori mobile banking, 
peringkat III kategori sms banking, 
serta peringkat III kategori Best over-
all Performance. Penentuan penilaian 
didasarkan pada survei Bank Service 
Excellence Monitor (BSEM) 2022 
yang dilakukan oleh Marketing Re-
search Indonesia (MRI).

Corporate Secretary bankja-
tim Budi Sumarsono yang hadir 
mewa kili Direktur Utama, pada 
kedua ajang penghargaan terse-
but, mengu capkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas 
penghargaan yang telah diteri-
ma.

“Kami juga berterimakasih 
kepada para stakeholder dan 
shareholder atas support yang 

sela-
ma ini dibe rikan 
kepada bankjatim. Semoga peng-
hargaan ini dapat menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus meningkatkan 
kinerja ke depan agar dapat berkon-
tribusi dalam perekonomian di Indo-
nesia khususnya di Jawa Timur,” kata 

Budi Sumarsono.
Budi menambahkan, 

penghargaan ini menjadi 
sangat spesial mengingat 
bankjatim terus menunjuk-
kan performa dan kinerja 
yang terus meningkat.

”Hal tersebut tentunya 
sejalan dengan transformasi dan 
berbagai inovasi yang terus kami 
lakukan secara masif agar bankjatim 
tetap kompetitif di era digital, selain 
itu kami juga berterimakasih kepada 
Jatimers yang telah berkomitmen 
untuk terus meningkatkan kinerja 
perusahaan,”  tutup Budi Sumarso-
no.

kiprahbankjatim

DENGAN tema “1444 Penggowes 
Menyemarakkan 1 Muharram 1444 
H bersama Gubernur Jawa Timur”, 
bankjatim berpartisipasi dalam bentuk 
Hadiah Utama 3 paket Umroh dari 
total 5 paket Umroh bagi para pego-
wes yang beruntung dalam kegiatan 
tersebut.

Selain hadiah utama tersebut, ber-
bagai doorprize juga disediakan oleh 
penyelenggara mulai dari barang elek-
tronik hingga sepeda motor. Pelaksa-
naan gowes atau bersepeda ditempuh 
sejauh 7 km dengan rute Gubernur 
Suryo-Panglima Sudirman-Sono Kem-
bang-Karimun Jawa-Raya Gubeng-Su-
matera-Jl Stasiun Gubeng-Jl Ang-
grek-Kusuma Bangsa-Jl Ambengan-Jl 
Ngemplak-Simpang Dukuh-Gubernur 
Suryo.

Pada kegiatan tersebut, para pe-
go wes juga dapat menikmati food 
bazar di depan lokasi start Gedung 
Negara Grahadi yang menghadirkan 
Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur juga menyediakan 

sentra vaksinasi booster sebanyak 1444 
dosis bagi masyarakat yang berada di 
halaman Gedung Negara Grahadi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa menilai kegiatan 
gowes bareng atau bersepeda bersa-
ma mampu menumbuhkan daya ta rik 
untuk membangun kebersamaan. 
“Terbukti gowes tadi pagi diikuti pu-
luh an ribu warga dari berbagai dae-
rah. Ini bukti gravitasi tanpa batas dari 
bersepeda,” ujarnya di Gedung Nega-
ra Grahadi Surabaya.

Tak hanya dari warga Surabaya 
dan sekitarnya, kegiatan yang juga 
dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil 
Elestianto Dardak beserta sejumlah 
pejabat Forkopimda tersebut, diikuti 
dari berbagai daerah, dan berbagai 
komunitas.

Selain itu, tingginya kebersamaan 
dan toleransi antarumat menggam-
barkan semangat 1945 dan Merah 
Putih yang menjadi ruh pada momen-
tum tahun baru hijriah saat ini.

Direktur Utama bankjatim Bu-

srul Iman yang hadir langsung dalam 
acara tersebut menyampaikan bahwa 
kegiatan ini selain untuk menyambut 
tahun baru 1 Muharram 1444 Hijri-
ah, dapat menjadi ajang penggerak 
ekonomi masyarakat Jawa Timur 
khususnya bagi para pelaku usaha 
non-formal yang telah dihadirkan da-
lam kegiatan ini.

“bankjatim juga memberikan 
support penuh dalam kegiatan ini da-
lam bentuk Hadiah Utama tiga paket 
umroh kepada para pegowes yang 
beruntung,” kata Busrul.

bankjatim melalui Unit Usaha 
Syariah (UUS) juga memiliki Fasilitas 
Tabungan Umroh iB Amanah yang 
merupakan simpanan berdasarkan 
prinsip syariah sebagai sarana untuk 
mendapatkan porsi umroh. Cukup 
dengan pembukaan rekening awal 
sebesar Rp100 ribu dan tanpa biaya 
administrasi tabungan bulanan, sobat 
bankjatim sudah dapat melakukan 
pembukaan reke ning Tabungan Um-
roh iB Amanah.

Dalam menyambut Peringatan Tahun 
Baru Islam (1 Muharram) Tahun 1444 
H/2022 M, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur mengadakan kegiatan Gowes 
Bareng Gubernur Jawa Timur, Minggu 
(31/7/2022). Sebagai banknya masyarakat 
Jawa Timur, PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) juga 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Hadiah Umroh dari 
BankJatim untuk 

Peserta Gowes 
Bareng Gubernur

 Gubernur Jatim Khofifah (kanan) dan Wakil 
Gubernur Emil Dardak (kiri) saat menyerahkan 

hadiah umrah pada pemenang.

SEMOGA PENGHARGAAN INI DAPAT MENJADI 
MOTIVASI BAGI KAMI UNTUK TERUS 

MENINGKATKAN KINERJA KE DEPAN AGAR 
DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM PEREKONOMIAN 

DI INDONESIA KHUSUSNYA DI JAWA TIMUR
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kiprahbankjatim

BUPATI Malang H. M. Sanusi me-
nyam paikan apresiasi atas CSR dari 
bankjatim sebagai upaya pem-
be nah an Pasar Bululawang seusai 
kebakaran. ”Berkat support dari 
berbagai pihak, sekarang Pasar Bu-
lulawang dapat beroperasi kembali 
seperti semula dan menghidupkan 
kembali roda perekonomian masya-
rakat Kepanjen,” kata Sanusi saat 
penyerahan CSR bankjatim di Pasar 
Bululawang, (10/06/22).

Dalam sambutannya, Direktur 
Utama bankjatim Busrul Iman ber-
harap CSR dari bankjatim ini dapat 
memberikan semangat baru bagi 
pedagang untuk bisa memulai kem-
bali aktivitasnya setelah beberapa 
waktu yang lalu sempat terhenti 
karena musibah kebakaran yang 
melanda. Dengan kembali bergulir-
nya aktivitas perdagangan di Pasar 
Bululawang diharapkan dapat me-
macu peningkatan ekonomi dan pe-
merataan kesejahteraan masyarakat 
khususnya di wilayah Kabupaten 
Malang.

“Selalu ada hikmah dibalik se-

buah musibah, hari yang lalu tidak 
bisa diulang, namun selalu ada ha-
rap an baru di masa depan. Semoga 
dengan adanya wajah baru berupa 
55 toko/bedak di Pasar Bululawang, 
para pedagang dapat mengguna-
kannya secara optimal,” ujar Busrul 
Iman.

Lebih lanjut ia menyampaikan 
bahwa berbagai layanan bankjatim 
telah hadir di tengah-tengah masya-
rakat sehingga dapat memberikan 
kemudahan dalam bertransaksi di-

antaranya penggunaan QRIS, J-Con-
nect mobile serta e-channel lainnya 
yang bisa digunakan untuk pemba-
yaran pajak dan retribusi daerah.

“Selain itu, tidak menutup ke-
mung kinan kerjasama yang lain 
juga bisa segera terwujud dan kami 
berharap agar sinergi bankjatim de-
ngan Pemerintah Kabupaten Malang 
dapat terus berjalan dengan baik un-
tuk mendukung perkembangan dan 
peningkatan roda perekonomian 
daerah,” pungkas Busrul.

Januari lalu kebakaran 
menghanguskan puluhan kios 
pedagang di Pasar Bululawang, 
Kepanjen, Kabupaten Malang. 
Melalui bankjatim peduli, 
banknya masyarakat Jawa Timur 
ini memberikan bantuan renovasi 
55 unit kios di pasar tersebut. 

 Penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman kepada Bupati Kabupaten Malang Drs. H. M. Sanusi MM

 Penyerahan CSR dari bankjatim untuk perbaikan pasar Bululawang, Kabupaten Malang, 
berupa renovasi 55 Unit Toko/Bedak paska kebakaran

Bantu 
Renovasi Pasar 
Bululawang

kiprahbankjatim

BERTEMPAT di Kantor Bupati Gresik 
(15/06), CSR diserahkan secara sim-
bolis oleh Direktur Utama bank-
jatim, Busrul Iman kepada Bupati 
Gresik H. Fandi Akhmad Yani.

”Seperti kita ketahui bersama, 
banjir sungai Kali Lamong yang be-
rada di wilayah selatan sangat ber-
dampak bagi warga sekitar. Melalui 
penyerahan alat berat excavator ini, 
diharapkan dapat membantu Pe-
merintah Kabupaten Gresik dalam 
melakukan penanganan bencana 
dan revitalisasi Kali Lamong,” ujar 
Direktur Utama bankjatim Busrul 
Iman saat penyerahan CSR secara 
simbolis kepada Bupati Gresik, H. 
Fandi Akhmad Yani di Kantor Bupati 
Gresik, Rabu (15/6/2022).

Busrul menambahkan, bankja-
tim sebagai bank-nya masyarakat 
Jawa Timur tidak hanya fokus 
me ngelola bisnis, tetapi juga ber-
komitmen memberikan manfaat 
bagi lingkungan dan masyarakat 
Jawa Timur melalui CSR bankjatim 
peduli. ”Semoga bantuan excavator 

Bantuan Excavator 
kepada Pemkab Gresik 

untuk Revitalisasi 
Kali Lamong

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan kepada masyarakat, PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 
Tbk (bankjatim) kembali menyalurkan 
bantuan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Pada kesempatan kali ini, bankjatim 
menyerahkan satu unit Excavator kepada 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. 

ini dapat bermanfaat bagi Pemkab 
Gresik terutama untuk membenahi 
Kali Lamong,” ujar Busrul.

Bupati Gresik H. Fandi Akhmad 
Yani mengapresiasi sinergitas bank-
jatim bersama Pemkab Gresik dan 
mengucapkan terimakasih atas ke-
pedulian bankjatim kepada masya-
rakat Gresik melalui CSR bankjatim 

peduli.
“Terimakasih kepada bankjatim 

atas pemberian CSR ini. Semoga 
bantuan alat berat berupa 1 unit ex-
cavator dapat membantu percepat-
an revitalisasi Kali Lamong sehingga 
mampu meningkatkan perekono-
mian masyarakat Gresik” tutup Gus 
Yani, sapaan akrab Bupati Gresik.

 Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman (tiga dari kiri)serahkan secara simbolis bantuan CSR 
kepada Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani di Kantor Bupati Gresik, Rabu (15/6)
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PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus 
mendukung program Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga 
dalam meningkatkan pelayanan 
dokumen kependudukan.

Kali ini bankjatim ikut mendu-
kung penyediaan mesin Anjungan 
Dukcapil Mandiri (ADM) untuk la-
yanan Adminduk 38 Kabupaten/
Kota di Jawa Timur. Dengan adanya 
mesin ini diharapkan masyarakat 
Jawa Timur bisa semakin mudah 
dan cepat dalam mengurus doku-
men administrasi kependudukan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa menyampaikan 

terima kasih kepada bankjatim 
atas support mesin ADM yang telah 
diberikan. Dalam Sambutannya, 
Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa menyampaikan 
bahwa jangan ada satu pun warga 
bangsa ini yang tertinggal.

“Kesetaraan perlakukan dan 
pemenuhan hak-hak sipil bagi 
penyan dang disabilitas menjadi 
tugas yang harus kita ikhtiarkan 
bersama” ujar Khofifah dalam acara 
launching Gerakan Bersama Penun-
tasan Layanan Dokumen Kepen-
dudukan bagi Disabilitas untuk 
Mewujudkan Masyarakat Inklusif 
di Jawa Timur, di Hotel JW Marriot 

Surabaya, Kamis (16/6/2022).
Penyerahan Mesin ADM dilaku-

kan secara simbolis oleh Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Para-
wansa kepada Dinas Kependuduk-
an dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
Hadir pula Direktur Utama bank-
jatim Busrul Iman yang turut serta 
dalam penyerahan mesin ADM 
tersebut.

Dengan adanya mesin ADM 
ini diharapkan Dispendukcapil 
dapat memaksimalkan pendataan, 
perekaman, dan penerbitan doku-
men-dokumen yang dibutuhkan 
para penyandang disabilitas.

Support Pengadaan Mesin ADM 
untuk Pemprov Jawa Timur

 bankjatim memberikan support kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk penyediaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 
untuk layanan administrasi kependudukan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

kiprahbankjatim

DALAM rangka memberikan ke-
mu dahan bagi masyarakat dalam 
melakukan pembayaran pajak dae-
rah, PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk (bankjatim) bersa-
ma Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Lamongan melaunching digitalisasi 
pajak daerah E-BPHTB (Bea Peroleh-
an Hak atas Tanah dan Bangunan) 
dan E-SPTPD (Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah).

Melalui sistem E-BPHTB dan 
E-SPTPD, wajib pajak dapat mengisi 
form sekaligus melakukan pelaporan 
dari sistem tersebut. Setelah semua 

proses administrasi selesai, pemba-
yaran pajak dapat dilakukan melalui 
aplikasi JConnect bankjatim tanpa 
harus datang dan antri ke kantor. 
Melalui launching digitalisasi ini 
diharapkan dapat memberikan ba-
nyak manfaat seperti terhindar dari 
human error, akuntabilitas yang lebih 
terjamin, dan tentunya efisiensi wak-
tu bagi wajib pajak.

“bankjatim akan selalu berino-
vasi dan mendukung program-pro-
gram yang dilakukan oleh Peme-
rintah Kabupaten Lamongan serta 
berjalan beriringan bersama peme-

Launching E-BPHTB 
dan E-SPTPD 
untuk Permudah 
Pembayaran Pajak

rintah Kabupaten Lamongan menuju 
era digitalisasi untuk mempermudah 
setiap pembayaran Pajak,” ucap Di-
rektur Konsumer Ritel dan Usaha 
Syariah bankjatim, Arief Wicaksono 
di Pendopo Lokatantra Kabupaten 
Lamongan, Kamis (9/6/2022).

Kemudahan pembayaran pajak 
tersebut diharapkan dapat mewu-
judkan tertib pelaporan dan tertib 
pembayaran sehingga mengop-
timalkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Lamongan. Se-
dangkan bagi bankjatim hadirnya 
kerjasama ini diharapkan dapat 
meningkatkan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) yang dikelola oleh bankjatim.

“Terimakasih atas sinergitas dan 
kolaborasi BAPENDA Kabupa ten La-
mongan bersama bankjatim yang 
telah meluncurkan program E-BPHTB 
& E-SPTPD. Semoga kemudahan 
pem bayaran pajak melalui program 
ini bisa mengoptimalkan PAD Kabu-
paten Lamongan” tutup Bupati Lam-
ongan, Yuhronur Efendi.

 Launching E-BPHTB dan E-SPTPD kerjasama Bank Jatim dan Pemkab Lamongan.
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Optimisme dunia usaha ikut mengerek 
kinerja perbankan. Survei Perbankan 
Bank Indonesia mengindikasikan 
penyaluran kredit baru secara 
triwulanan (qtq) pada 
triwulan II 2022 
tumbuh positif. 

Optimisme Dunia Usaha 
Dorong Penyaluran
Kredit Perbankan
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SURVEI Perbankan Bank Indonesia 
meng indikasikan penyaluran kredit baru 
secara triwulanan (qtq) pada triwulan II 
2022 tumbuh positif. Hal ini terindikasi 
dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 
kredit baru sebesar 96,9 persen, lebih 
tinggi dibandingkan SBT 64,8 persen 
pada triwulan sebelumnya. Pertumbuh
an kredit baru terindikasi terjadi pada 
seluruh jenis penggunaan, tercermin dari 
nilai SBT yang tercatat positif.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) melaporkan kredit perbankan tum
buh hingga 10,6 persen di semester I 
2022. Kinerja ini didorong pertumbuhan 
pada kredit korporasi dan konsumsi.

“Kredit perbankan tumbuh 10,66 
persen year on year, per Juni 2022, yang 
ditopang oleh pertumbuhan kredit kor
porasi 12,87 persen,” ujar Ketua DK OJK 
Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers 
Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2022 
secara virtual, Senin (1/8/2022). Semen
tara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 
Juni 2022 mencatatkan pertumbuhan 
sebesar 9,13 persen yoy.

Sejalan dengan kinerja intermediasi 
perbankan, penyaluran pembiayaan juga 
melanjutkan tren yang positif dengan 
pertumbuhan 5,63 persen (yoy) per Juni 
2022 didukung pembiayaan terutama 
investasi dan modal kerja yang tumbuh 
masingmasing 19,6 persen dan 18,8 
persen.

Mahendra Siregar mengatakan ri
siko kredit terjaga baik pada industri 
perbankan maupun pada pembiayaan 
didukung likuiditas yang memadai dan 
permodalan yang kuat. “NPL gross per
bankan Juni 2022 terpantau turun men
jadi 2,86 persen,” jelasnya.

Pengamat perbankan Abdul Mungid 
mengatakan, peningkatan penyaluran 
kredit ini didukung dengan optimism 
dunia usaha terhadap kondisi ekonomi 
yang mulai membaik. ”Karena ekonomi 
mulai pulih, dunia usaha kembali meng
geliat jadi mereka mencari atau menam
bah kredit baru. Ini adalah efek pemulih

an ekonomi,” kata Abdul Mungid.
Ia berharap perbankan dapat men

dorong pembiayaan di sektor produktif. 
”Misalnya kredit modal kerja yang bisa 
menggerakkan sektorsektor lainnya,” 
tuturnya. Meskipun dibayangbayangi 
ketidakpastian, ia optimistis kinerja 
positif penyaluran kredit perbankan di 
semester I masih akan berlanjut di se
mester mendatang.

DIPREDIKSI TETAP TUMBUH 
POSITIF

Survey perbankan Bank Indonesia ju
ga menunjukkan bahwa pada triwulan III 
2022, penyaluran kredit baru diprakira
kan tetap terjaga tumbuh positif. Hal ini 
terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran 
kredit baru sebesar 95,7 persen. Meski 
standar penyaluran kredit pada triwulan 
III 2022 diprakirakan sedikit lebih ketat 
dibandingkan periode sebelumnya.

Hal itu terindikasi dari Indeks Len
ding Standard (ILS) positif sebesar 1,9 
persen, berbeda dengan 0,3 persen 
pada triwulan sebelumnya. Aspek kebi
jakan penyaluran kredit yang diprakira
kan lebih ketat antara lain yaitu plafon 
kredit, jangka waktu kredit, premi kredit 
berisiko, dan agunan.

Hasil survei menunjukkan responden 
tetap optimis terhadap pertumbuhan 
kredit ke depan. Responden mempra
kirakan pertumbuhan kredit pada 2022 
sebesar 9,2 persen (yoy) atau meningkat 
dibandingkan 5,2 persen (yoy) pertum
buhan pada 2021.

Hal ini terindikasi dari nilai Saldo 
Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru 
sebesar 96,9 persen, lebih tinggi diban
dingkan SBT 64,8 persen pada triwulan 
sebelumnya. Pertumbuhan kredit baru 
terindikasi terjadi pada seluruh jenis 
penggunaan, tercermin dari nilai SBT 
yang tercatat positif. Pada triwulan III 
2022, penyaluran kredit baru diprakira
kan tetap terjaga tumbuh positif, terindi
kasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit 
baru sebesar 95,7 persen.
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”KARENA EKONOMI 
MULAI PULIH, DUNIA 
USAHA KEMBALI 
MENGGELIAT JADI 
MEREKA MENCARI 
ATAU MENAMBAH 
KREDIT BARU. 
INI ADALAH EFEK 
PEMULIH AN 
EKONOMI,”

 Abdul Mungid
PENGAMAT PERBANKAN
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Penyaluran 
Pembiayaan bankjatim 
Tetap Tumbuh Positif

Di tengah masa pemulihan ekonomi nasional, 
bankjatim terus menunjukkan peningkatan 
performa. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sejumlah 
indikator kinerja, termasuk penyaluran pembiayaan. 

DALAM analyst meeting triwulan 
II/2022, dipaparkan bahwa penya-
lur an kredit bankjatim mencapai 
Rp43,54 triliun pada semester I 2022. 
Nilai itu meningkat 2,21 persen di-

bandingkan realisasi pada periode 
yang sama tahun sebelumnya 
Rp42,59 triliun.

Direktur Utama bankjatim Bus-
rul Iman mengatakan, penyaluran 

kredit pada periode ini memang 
sedikit mengalami perlambatan. 
”Kenaikan kredit konsumer masih 
sedikit, yaitu 1,21 persen. Kemudian 
komersial hanya tumbuh 0,26 persen 
dan SME naik 12,40 persen,” kata 
Busrul di Jakarta, Senin (25/7).

Dari sektor kredit consumer, 
per tumbuhan negatif terjadi pada 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR). ”Kre-
dit komersial juga masih terdampak 

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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Covid-19 dan dampaknya masih 
dirasakan sehingga restrukturisasi 
kredit di sektor ini masih cukup 
tinggi,” jelasnya.

Tak hanya itu, kredit di segmen 
mikro dan ritel juga menga lami 
pertumbuhan negatif tapi penya-
luran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
justru tumbuh signifikan. Dengan 
begitu, ia optimistis penya luran 
KUR bisa mencapai target yaitu 
Rp2 triliun pada tahun ini.

Pada kesempatan tersebut Bu-
srul Iman juga memaparkan kiner-
ja keuangan bankjatim selama 
Semester I 2022 yang menunjuk-
kan performa positif dan tumbuh 
bila dibandingkan dengan periode 
yang sama pada tahun sebelumn-
ya (Year on Year / YoY).

bankjatim tetap memperta-
hankan asetnya di atas seratus 
triliun di Semester I dengan men-
catatkan aset sebesar Rp108,93 
Triliun dan tumbuh 14,08 persen, 
sedangkan laba bersih bankjatim 
tercatat Rp815 Miliar atau tumbuh 
1,49 persen (YoY). Pencapaian 

tersebut didukung oleh pertum-
buhan variabel seperti Dana 
Pi hak Ketiga (DPK) bankjatim 
yang mencatatkan pertumbuhan 
16,41persen (YoY) yaitu sebesar 
Rp94,90 triliun.

Sementara itu, komposisi rasio 
keuangan bankjatim periode Juni 
2022 antara lain Return on Equity 
(ROE) sebesar 17,58  persen, Net 
Interest Margin (NIM) sebesar 4,92  
persen, dan Return On Asset (ROA) 
2,05 persen.

Dengan berbagai strategi yang 
dijalankan, bankjatim mampu 
men jaga rasio kredit bermasalah 
(NPL) Gross di level 4,12 persen. 
Untuk tahun ini, bankjatim akan 
menjaga NPL di kisaran 3 persen. 
Busrul mengungkapkan, bankja-
tim akan memanfaatkan asuransi 
kredit, kemudian peningkatan 
penagihan serta lelang aset untuk 
menekan NPL. “Kami punya pro-
gram lunas dengan keringanan. 
Artinya, untuk mempermudah na-
sabah membayar kewajibannya,” 
tutup dia.
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Di era digital seperti saat ini, kemudahan 
transaksi merupakan sebuah keharusan. 
Salah satu cara mempermudah dan 
mempercepat transaksi keuangan yaitu 
melalui layanan transaksi digital.

S
EJAK Desember 
2021 lalu, Bank 
Indonesia melun
curkan BIFast. 
Implementasi BI
FAST merupakan 

salah satu upaya Bank Indonesia 
untuk terus mendorong akse
lerasi digitalisasi ekonomi dan 
keuang an nasional melalui infra
struktur fast payment yang akan 
menjadi game changer untuk 
mengantisipasi perkembang
an transaksi digital ke depan 
termasuk dalam memfasilitasi 
transaksi cross border.

Kini sobat bankjatim juga 
dapat menikmati fasilitas BI
FAST yang telah disematkan 
pada fitur JConnect Mobile 
bankjatim.

BI-FAST 
Lengkapi Fitur 
JConnect Mobile 
Bank Jatim

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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CARA AKTIVASI MOBILE 
BANKING BANK JATIM LEWAT HP

	Download aplikasi Bank 
Jatim Mobile Banking di 
App Store atau PlayStore. 

	Buka Aplikasi dan pilih menu Aktivasi. 

	Baca syarat dan ketentuan kemudian pilih Setuju. 

	Isi nomor rekening serta Mobile PIN, yakni nomor TIN 
yang sudah dibuat sebelumnya. 

	Pilih Lanjut. Nasabah diminta memasukkan 
kode aktivasi yang akan dikirim melalui 
SMS. Jika sudah diterima, segera masukkan 
kode tersebut dan pilih Aktivasi. 

	Nasabah akan diminta membuat password. 
Jika sudah berhasil, pilih menu Aktivasi. 

	Muncul notifikasi jika aktivasi bankjatim Mobile sukses 
dilakukan. 

	Muncul pilihan apakah akan tetap 
menggunakan SMS Banking atau tidak. 
Apabila setuju, segera pilih menu Ya. 

	Proses aktivasi mobile banking pun 
selesai dan Anda bisa menggunakannya 
untuk bertransaksi.

Lalu apa saja sih 
keuntung an BI-FAST yang 
dapat dinikmati oleh Sobat 
bankjatim?

Dengan BIFAST, sobat 
bankjatim dapat menikma
ti biaya transfer yang lebih 
murah, sebesar Rp2.500 de
ngan limit transaksi maksimal 
Rp50.000.000 sekali transaksi.

Tidak seperti layanan 
SKNBI dan BIRTGS yang ter
dapat jam operasional yang 
telah ditentukan, layanan BI 
FAST juga tersedia setiap saat 
24/7. Sobat bankjatim dapat 
melakukan transaksi transfer 
di manapun dan kapanpun. 
Dengan keuntungan itu, sobat 
bankjatim dapat menghemat 
waktu serta biaya se hingga 
transaksi keuangan sobat le
bih efisien.

Penggunaan BIFAST saat 
ini dapat dilakukan melalui 
JConnect Mobile bankjatim 
dengan aman karena telah 
dilengkapi fitur fraud detection 
dan AML/CFT, sehingga tidak 
perlu waswas dalam menggu
nakan BIFAST. 

Layanan BIFAST semakin 
melengkapi fitur JConnect mo
bile bankjatim yang saat ini 
telah memiliki berbagai fitur 
untuk memudahkan transaksi 
keuangan perbankan. Dengan 
JConnect sobat bankjatim 
dapat melakukan berbagai 
transaksi keuangan mulai dari 
pembelian pulsa, pengisian 
OVO atau Gopay, pembayaran 
iuran BPJS Kesehatan, pemba
yaran berbagai tagihan seperti 
listrik, pembayaran pajak ken
daraan bermotor, pembelian 
tiket pesawat dan kereta serta 
banyak lagi yang lainnya.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.dwidasa.

bjtm.mb.android&hl=id&gl=US

Untuk bisa menikmati fasilitas BI-Fast, Sobat 
tentunya harus memiliki aplikasi Jconnect terlebih 
dulu. Lalu bagaimana mendaftar Jconnect? 
	Memiliki rekening tabungan bankjatim dan kartu ATM-nya

	Memiliki nomor handphone yang aktif

	Mendaftar SMS Banking terlebih dahulu melalui ATM atau 
customer service.
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DI SULAWESI Tenggara, kegiatan 
misi dagang dibuka oleh Wakil Gu-
bernur Jawa Timur, Emil Elestianto 
Dardak dengan pemukulan alat 
musik gendang tabuh khas Sultra, 
di Claro Hotel, Kota Kendari, Rabu 
(23/6/2022). Dimulainya kerjasama 
ditandai dengan penandatanganan 
nota kesepahaman (MoU) antara 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dengan Pemerintah Provinsi Sulawe-
si Tenggara tentang Pembangunan 
Daerah oleh Wagub Emil dan Guber-
nur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali 
Mazi.

Melalui kerjasama ini, komoditi 
yang akan diperdagangkan oleh 
ke dua provinsi antara lain beras, 
jagung, bawang merah, kopi, kopra, 
rumput laut, sagu, dan berbagai ko-
moditi potensial dari masing-masing 
daerah.

Terkait Misi Dagang ini, Emil 
meng ungkapkan bahwa yang se-
dang diupayakan bukan hanya 

sekedar transaksi ekonomi belaka, 
namun juga jalinan persahabatan. 
Pasalnya, baik Jatim maupun Sultra 
sangat dekat dan memiliki potensi 
hebat di masing-masing daerah.

Emil mengatakan, kerjasama 
antara Jatim dan Sultra sebenarnya 
telah banyak dilakukan. Hanya saja, 
Misi Dagang menjadi wadah untuk 
memperluas jaringan dan menjang-
kau sektor usaha yang sebelumnya 
tidak tersentuh. “Kami yakin bahwa 
secara geografis sangat dekat dan 
transaksi kita sebenarnya sudah 
banyak. Tapi tentunya melalui Misi 
Dagang ini, kami berharap bahwa 
yang sudah banyak akan menjadi 
semakin banyak dan yang sudah 
berkembang akan semakin berkem-
bang,” tuturnya.

Transaksi yang terkumpul dari 
misi dagang ini mencapai lebih dari 
Rp110 Miliar. Misi dagang kali ini dii-
kuti 200 peserta yang terdiri dari 50 
pelaku usaha Jatim, berbagai OPD 

dan BUMD di Jatim, serta sekitar 109 
pelaku usaha Sultra.

Di akhir, mantan Bupati Trengga-
lek tersebut berharap agar tujuan-tu-
juan dari Misi Dagang berbasis 
fo rum bisnis ini dapat tercapai. Di 
mana, acara ini ditargetkan dapat 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya 
meningkatkan jejaring konektivitas antar provinsi 
di Indonesia melalui Misi Dagang dan Investasi. 
Kali ini, kerjasama dilakukan dengan Provinsi 
Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. 

MISI DAGANG JATIM

Akselerasi 
Kebangkitan 
Ekonomi 
Pasca Pandemi

kabarekonomi

tertentu, serta Peningkatan Penggu-
naan Produk Dalam Negeri (P3DN).

MISI DAGANG DI IKN
Tak berhenti disitu saja, seba-

gai upaya akselerasi kebangkitan 
ekonomi pasca pandemi Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur juga menggelar 
misi dagang dengan provinsi Kali-
mantan Timur di Hotel Bumi Senyiur 
Samarinda, Kamis (28/7/2022). Wakil 
Gubernur Jawa Timur, Emil Eles-
tianto Dardak dalam sambutannya 
me nyampaikan perlu dilakukan 
ber bagai upaya untuk kembali 
membangkitkan sektor perekono-
mian pasca pandemi, salah satunya 
melalui perdagangan dan investasi 
antar provinsi di Indonesia.

“Tentu kita memiliki semangat 
yang sama untuk bisa mengaksele-
rasi kebangkitan setelah dua tahun 
mengalami pandemi Covid-19,” kata 
Emil Dardak.

Wagub Emil menjelaskan, Kali-
mantan Timur dipilih sebagai lokasi 
misi dagang kali ini lantaran kedua 
provinsi tersebut memliki kerjasama 
potensial yang harus dikuatkan. 
Terlebih ke depan Ibu Kota Negara 
(IKN) akan terletak di Kalimantan 
Timur. Maka posisi Jawa Timur akan 
sangat potensial dan strategis untuk 
mensupport Kalimantan Timur. “Ka-
mi melihat potensi yang luar biasa 
antara Kalimantan Timur dengan 
Jawa Timur, terlebih IKN akan berada 
di Kaltim, maka potensi Jawa Timur 
untuk membangun sinergi semakin 
kuat dan besar,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Emil 
Dardak, Jatim dan Kaltim memiliki 
hubungan komplementer yang baik. 
Ada hubungan saling support dari 
dua provinsi ini. Kalimantan Timur 
berposisi sebagai provinsi dengan 
padat modal, sementara Jatim me-
rupakan provinsi padat karya.  “Jadi 
memang kita punya banyak potensi 
padat karya, Kaltim ini punya banyak 

potensi padat modal, kalau ketemu 
akan banyak sekali yang bisa dilaku-
kan dan dikembangkan,” jelasnya.

Ditambahkan Emil, salah satu 
bentuk komplementari yang terja-
di pada misi dagang kali ini yaitu 
bagaimana Kalimantan Timur men-
suplai kelapa sawit, batu bara dan 
kayu untuk industri. Sedangkan 
Jatim menyuplai kebutuhan para 
pekerja tambang dengan suplai 
sepatu safety buatan Jawa Timur 
yang banyak dibutuhkan para peker-
ja tambang.

Lebih jauh Emil menjelaskan 
bahwa Jatim berkomitmen untuk 
menjalin kerjasama yang kuat de-
ngan Kaltim tidak hanya di sektor 
perdagangan dan bisnis. Juga di 
bidang administrasi dan kerjasama 
antara organisasi pemerintah daerah 
di dua provinsi tersebut. “Jawa Timur 
akan siap untuk mensuplai demi ke-
lancaran dari eksistensi Kalimantan 
Timur,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur 
Kalimantan Timur Hadi Mulyadi 
menyambut baik kerjasama sektor 
perdagangan dan investasi antara 
Pemprov Jatim dan Kaltim. Dengan 
tegas ia meyakinkan bahwa Pem-
prov Jatim dan pengusaha dari Jatim 
tidak akan rugi jika berinvestasi dan 
mengembangkan bisnis di Kaltim 
karena kondisinya yang selalu kon-
dusif.

“Kalimantan Timur adalah pro-
vinsi yang kondusif sejak zaman 
Kerajaan Kutai Kartanegara sampai 
saat ini. Oleh karena itu saya bilang 
tidak salah dan tepat dalam memi-
lih Kaltim sebagai provinsi untuk 
membangun kerjasama bisnis dan 
investasi,” katanya. Ia pun berharap 
penandatangan kerjasama yang 
dilakukan antara Pemprov Jatim dan 
Pemprov Kaltim tidak hanya sebatas 
seremonial tetapi benar-benar ada 
upaya tindak lanjut diantara kedua 
provinsi.

meningkatkan pemasaran dan mem-
perluas jaringan pasar, pendapatan 
bahan baku substitusi impor, pe-
menuhan ketersediaan barang ke-
butuhan pokok dan barang penting 
untuk memperkecil disparitas harga 
antar wilayah, penyediaan komoditi 
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punditips

DIGITALISASI memberikan banyak kemudahan 
dalam bertransaksi perbankan. Mulai dari 
transfer uang antar bank, membayar tagihan, 
mengisi dompet digital hingga melakukan 
pembayaran kini bisa dilakukan hanya melalui 
ponsel yang ada di genggaman.

Namun di balik semua kemudahan tersebut, 
ada bahaya penipuan dan kejahatan digital 
yang mengancam. Oleh karena itu, Sobat 
bankjatim perlu waspada dan mengantisipasi 
berbagai kemungkinan, sehingga transaksi 
digital perbankan yang kita lakukan menjadi 
lebih aman.

Transaksi Digital 
Perbankan Aman 
dengan QRIS

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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Berikut tips dalam melakukan transaksi digital perbankan secara aman:

MENJAGA KERAHASIAAN DATA
Berhatihati dalam memberikan data rahasia seperti pin/password, kode OTP serta 

kode otentikasi, dan lainnya yang dapat memberikan akses informasi penting terkait 
akun perbankan Anda. Upayakan untuk selalu menutup dengan tangan ketika menge
tik sandi atau kode rahasia ketika berada di area publik. 

Perhatikan dengan seksama ketika memutuskan untuk menggunakan PIN/Pass-
word untuk kebutuhan perbankan Anda. Ganti PIN/Password secara berkala jika diper
lukan.  

GUNAKAN TWO FACTOR AUTHENTICATION     
DAN AKTIFKAN NOTIFIKASI

Selalu aktifkan fitur Two Factor Authentication ketika memulai pengelolaan fitur 
digital. Two Factor Authentication berperan memberi ekstra pengamanan terhadap 
transaksi digital perbankan, melalui pengiriman kode OTP (one time password) ke no
mor telepon sebelum transaksi dilakukan. 

Pastikan Anda memberikan verifikasi melalui OTP untuk menjaga keamanan tran
saksi dan berhatihati dalam membagikan OTP yang terkirim pada nomor ponsel Anda.

Aktifkan pula notifikasi transaksi dan menyegerakan untuk telepon pihak bank ter
kait jika terjadi transaksi yang tidak dikenal.

HINDARI MENGGUNAKAN WIFI PUBLIK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau untuk menjaga keamanan transaksi 

digital perbankan dengan menghindari penggunaan WiFi publik ketika melakukan 
transaksi. Penggunaan koneksi internet yang tersedia untuk publik dan dapat diakses 
secara umum, justru memungkinkan terjadinya pencurian data. Oleh karena itu, hen
daknya menggunakan koneksi internet pribadi.

SELALU LAKUKAN TRANSAKSI DI SITUS      
ATAU APLIKASI RESMI TERPERCAYA

Cara paling simple untuk memverifikasi apakah situs atau aplikasi yang digunakan 
untuk transaksi digital perbankan aman adalah dengan melihat adanya icon gembok 
pada awal alamat situs https://. Sedangkan pada aplikasi, Anda dapat melihat bagian 
review atau ulasan dari pengguna sebelumnya.

MEMBEDAKAN QR CODE YANG ASLI ATAU PALSU
Gunakan pemindai atau pembaca QR Code yang memiliki fitur pengamanan seku

riti dan memungkinkan pengguna smartphone untuk melihat seluruh URL sebelum 
membuka situs web terkait dan analisa apakah alamat yang dituju cukup aman atau 
berpotensi membahayakan. Jangan sembarangan melakukan pemindaian pada QR 
Code yang tidak dikenal serta waspadai QR Code yang tidak menjelaskan apapun ten
tang apa yang mereka tautkan. 

Periksa juga QR Code secara fisik dan pastikan masih asli dan bukan ditutupi de
ngan QR Code lain dalam bentuk stiker atau lainnya. Bila perlu tanyakan ulang pada 
merchant apakah QR Code tersebut benar.

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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kisahcabang

bankjatim Cabang Jember berhasil menunjukkan 
kinerja yang memuaskan di semester I/2022 
ini. Agar tetap memberikan kontribusi kepada 
perusahaan, sejumlah strategi siap dijalankan.

Tiga Strategi 
Optimalkan Potensi 

KABUPATEN Jember memiliki ba-
nyak potensi yang bisa dikembang-
kan sebagai sumber untuk meraih 
DPK (Dana Pihak Ketiga) dan penya-
luran kredit. Namun dibutuhkan 
ke jelian untuk bisa mengoptimalkan 
potensi-potensi tersebut.

Pemimpin Cabang bankjatim 
Jember, Wawan Budi Rachmanto 
mengatakan secara umum cabang 
Jember mengalami tantangan dalam 
hal perolehan DPK. Salah satu sebab-
nya adalah proyek pembangunan 
jalan yang sedang dilakukan Pemkab 
Jember sehingga menyedot simpan-
an yang ada di bankjatim.

”DPK kami pencapaiannya baru 
sekitar 70 persen dari target. Tapi 
untuk kredit, kami sudah berhasil 
melampaui target yang ditetapkan,” 
ujar Wawan.

Untuk bisa kembali menarik dana 
masuk, pihaknya sudah menyiapkan 
tiga strategi yaitu peningkatan PAD, 
digitalisasi dan peningkatan UM-
KM. Sedangkan di internal, ia terus 
melakukan penguatan SDM, produk, 
dan strategi marketing.

Untuk peningkatan PAD, Wawan 
melihat masih ada potensi dari pa-
jak hotel dan restoran yang belum 
banyak tergali. Untuk itu bankjatim 
diminta Pemkab Jember agar mema-
sang tapping box di 22 titik. Tapping 
box merupakan alat yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah dan peng-
gunaannya diserahkan kepada pemi-

lik usaha yang dikenakan wajib pajak.
Alat ini dipasang untuk merekam 

catatan transaksi dan sebagai pem-
banding antara jumlah keseluruhan 
transaksi yang ada di objek wajib 
pajak dengan jumlah pajak daerah 
yang dibayarkan oleh pemilik usaha. 
Dengan adanya pemasangan tap-
ping box ini diharapkan dapat meng-
hindari kebocoran penyetoran pajak 
daerah yang bisa terjadi.

”Satu bulan ini kami sudah me-
masang 22 alat, dan PAD yang ma-
suk sudah mencapai Rp300 juta-an. 
Nah, ini kami sudah diminta untuk 
support 182 titik. Dengan penambah-
an titik tapping box, maka PAD akan 
meningkat. Ketika PAD meningkat, 
otomatis RKUD (rekening kas umum 
daerah)-nya yang di bankjatim juga 
akan meningkat,” tutur 
Wawan.

Selain itu ia juga 
mengusulkan pem-
buatan portal 
RFId (Radio Fre-
quency Identifica-
tion) di Gunung 
Puger yang 
merupakan lokasi 
penambangan 
kapur. Selama 
ini potensi pajak 
retribusi dari pi-
hak-pihak yang 
menambang ka-
pur di wilayah ini 

masih banyak yang lepas dan ti dak 
bisa dikelola dengan baik. De ngan 
adanya portal berteknologi RFId 
maka akan memudahkan monitoring 
sehingga pungutan atau pajaknya 
bisa sepenuhnya masuk ke pemerin-
tah daerah.

Kemudian, digitalisasi. ”Pemda 
Jember ini saya lihat sudah banyak 
mengembangkan aplikasi berbasis 
teknologi, namun sayangnya be-
lum terkoneksi dengan baik antara 
aplikasi tersebut dengan payment 
sistemnya bankjatim. Ini akan kita 
maksimalkan,” ujarnya.

Dan yang terakhir adalah pe-
ngembangan UMKM untuk men-
dukung peningkatan penyaluran 
KUR bankjatim. Ia melihat banyak 
UMKM yang belum mengetahui 
bahwa bankjatim bisa menyalur-
kan KUR. Karena itu pihaknya terus 
melakukan sosialisasi dan berkoordi-
nasi dengan pemerintah desa.

Agar bisa memberikan pela-
yanan yang terbaik, Wawan juga 
aktif meminta masukan dari nasa-
bah. Ia kerap memantau pelayanan 

kisahcabang

di banking hall melalui CCTV yang 
terhubung dengan layar yang ada 
di ruangannya. Jika layanan yang 
diberikan oleh teller tidak sesuai 
standar layanan, maka ia akan kem-
bali mengingatkan mengenai SOP 
yang harus dijalankan.

Ia mencontohkan, untuk transak-
si setor atau tarik harusnya selesai 
dalam waktu 1,5 menit. Sedangkan 
transaksi transfer 2,5 menit. De-
ngan menjalankan SOP, sekarang 
pelayanan menjadi lebih cepat dan 
waktu tunggu atau antrian tidak lagi 
terlalu lama.

Selain itu, jika ia melihat ada na-
sabah yang membawa anak kecil, ia 
tidak ragu untuk turun ke banking 
hall dan memberi susu untuk anak 
nasabah tersebut sambil mengajak 
ngobrol orang tuanya.

”Saya tanya ada keluhan atau 
tidak, apakah ada saran bagi kami. 
Kadang saya tanya, rumahnya mana. 
Ternyata banyak nasabah yang tidak 
tahu bahwa di dekat rumah mereka 
juga ada kantor cabang pembantu 
atau kantor kas bankjatim. Mereka 
sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke 
sini,” jelasnya.

PERKUAT MILITANSI SDM
Sekitar 70 persen SDM di bank-

jatim cabang Jember adalah anak 
muda atau generasi milenial. Agar 
terus memberikan kinerja terbaik, 
semangat militansi perlu terus diko-
barkan. ”Saya ingin membentuk 
teman-teman menjadi pejuang yang 
tangguh. Karena itu awal-awal kita 
lakukan reorganisasi, kita analisa ma-
na yang perlu dilakukan perubahan,” 
ujarnya.

Untuk bisa berbaur dengan 
kar yawan milenial, Wawan le-

bih ba nyak aktif melakukan 
pendekatan. Ia juga be-

rusaha menghilangkan 
sekat de ngan mengajak 

para karyawan untuk 

menghabiskan waktu bersama di 
luar jam kerja. Misalnya saja de ngan 
makan atau nongkrong ba reng. 
Dengan pola seperti itu, timbul ke-
dekatan dan kekeluargaan. Selain 
itu, karyawan juga merasa le bih 
nyaman menyampaikan permasa-
lahan atau kendala yang dihadapi 
sehari-hari.

Selain itu, dalam momen ter-
tentu, ia juga ikut menghabiskan 
waktu bersama karyawan misalnya 
untuk touring dengan kendaraan ro-
da dua. Misalnya dalam waktu dekat 
sudah direncanakan akan touring ke 
Gunung Bromo dan di awal tahun 
mendatang, Utama Raya sudah 
dibidik menjadi tujuan berikutnya.

Tantangan lainnya adalah ku-
rang nya SDM. ”Banyak jabatan 
ko song. Tantangannya adalah 
bagaimana memaksimalkan sumber 
daya yang ada agar target yang 
ditetapkan manajemen bisa tetap 
tercapai,” jelasnya.

Ia menyadari persaingan di ta-
hun mendatang tidak akan semakin 
mudah. ”Tapi kami tidak gentar. 
De ngan teman-teman di cabang 
pembantu maupun di kantor kas 
yang terus aktif menyampaikan dan 
menyalurkan produk-produk kami 
serta didukung kerjasama yang baik 
dengan pemda, kami tetap optimis 
bisa memenangkan persaingan,” 
kata Wawan tegas.
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Mewujudkan Work Life Balance (WLB) atau 
kesimbangan antara waktu untuk bekerja 
dan kehidupan pribadi, kini sudah menjadi 
kebutuhan. Perusahaan pun memahami hal 
ini dan memfasilitasi karyawannya untuk 
menjalankan hobbynya diluar waktu kerja.

Salurkan Hobby Sekaligus
RAIH PRESTASI..!

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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ranggotakan lima orang pemain 
yaitu lima orang pemain inti dan dua 
orang cadangan. Tim e-sport bank-
jatim Cabang Jember juga sudah 
beberapa kali mengikuti kompetisi, 
termasuk yang diadakan kantor pu-
sat dan pernah meraih juara kedua.

Yang tidak kalah membanggakan 
adalah komunitas band. Bahkan pa-
da Jatim Music Fest 2022, band dari 
Cabang Jember berhasil menempati 
posisi pertama untuk kategori inter-
nal serta penghargaan Best Drummer, 
Best Vocalist dan Best Bassist.

Sementara untuk memancing 
umumnya dilakukan di laut. ”Teman-
teman biasanya sewa kapal untuk 
mancing di laut. Biasanya di Situbon-
do,” jelasnya.

Agar latihan bisa lebih fokus, 
karyawan bankjatim Cabang Jem-
ber dari unit Umum, Andi Wahyu 
mengatakan perlu sering mengikuti 
turnamen. ”Selama ini manajemen 
juga sangat mendukung. Kalau kami 
latihan atau lomba, juga disupport. 
Misalnya untuk sewa lapangan atau 
apa gitu dibantu,” ujar Andi.

Dengan adanya komunitas-ko-
munitas hobby ini diakui Andi dan 
Faridh hubungan antar karyawan 
menjadi lebih solid. ”Kami jadi lebih 
saling kenal dan akrab. Dengan ke-
giatan di luar pekerjaan ini kami bisa 
sekalian refreshing bareng-bareng,” 
pungkasnya.

DI sisi lain, hobby yang selama ini di-
anggap hanya sebagai pengisi wak-
tu luang ternyata juga bisa menjadi 
sarana mencetak prestasi. Apalagi 
jika hobby tersebut ditekuni dan di-
jalankan dengan serius. 

Di bankjatim Cabang Jember 
ada banyak komunitas berbasis hob-
by yang dijalankan karyawannya. ”Di 
sini ada sepakbola, futsal, bulutang-
kis, sepeda, band, e-sport, meman-
cing sampai touring,” kata Faridh 
Ferdian S., karyawan dari unit Kredit.

Untuk komunitas olahraga seper-
ti bulutangkis, biasanya berlatih seu-
sai jam kerja. ”Kalau bulutangkis atau 
futsal biasanya latihan mulai dari jam 
6-8 malam. Kami mulai berlatih seki-
tar tahun 2020. Pertama-tama mau 
mengumpulkan teman-teman untuk 

membentuk tim memang susah. Ta-
pi lama-lama banyak juga yang join,” 
ujar Faridh. Hingga saat ini, mereka 
yang rutin ikut latihan bulutangkis 
ada 6-8 orang.

Sedangkan untuk sepak bola dan 
futsal ada sekitar 25 orang. Khusus 
untuk sepakbola, latihan biasanya 
dijadwalkan pada Sabtu pagi di 
Lapangan Kaliwates. Tim sepakbola 
bankjatim Cabang Jember cukup 
sering mengadakan latih tanding. 
Misalnya saja dengan tim dari Bank 
Indonesia maupun PSSI Jember.

Selain itu, yang sekarang sedang 
banyak digemari adalah e-sport. 
”Kalau ini sudah sejak 2019. Kami 
biasanya main Mobile Legend dan 
PubG. Untuk e-sport ada beberapa 
tim,” ujarnya. Dalam satu tim be-



Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMURMAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

24 25

potensijatim

Tren minum kopi memberi 
dampak positif bagi pelaku 
bisnis di berbagai daerah. 
Hal ini sekaligus 
menjanjikan 
kesempatan untuk 
meraih cuan dari 
berbisnis kopi. 

PELUANG usaha inilah yang  diman-
faatkan oleh Chien Ling. Dimulai sejak 
2016, ia tekun menggeluti bisnis kopi 
dan terus berinovasi sembari tetap 
fokus melestarikan resep turun-temu-
run dari sang leluhur.

Wanita yang juga kerap disapa 
Mukmina ini menerangkan bahwa, 
awalnya ia suka meracik biji kopi un-
tuk konsumsi pribadi dan disuguhkan 
untuk para tamu yang datang. Racikan-
nya mendapatkan pujian dari orang-

orang. Ia mendapat saran agar kopi 
racikannya dijual untuk umum. 

Ia pun mempunyai ide untuk 
mengembangkan bisnis nya 
tersebut lebih besar lagi.

Di awal bisnis, Ling ha-
nya mencoba meroasting 
kopi sebanyak 5 kg. Na-
mun sekarang dalam satu 
bulan ia bisa meroasting 

kopi hingga 3-4 kali dengan 
sekali roasting sebanyak 300 
-500 kg. Berbagai varian 

KOPI REMPAH GARAHAN

BELAJAR DARI NOL
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ia ciptakan antara lain Kopi Rempah, 
Stamina Purwoceng, Gingseng, Origi-
nal, Kopi Lanang, Arabica, Nangka, 
Green Coffe, dan biji roasting. Kopi 
rempah terus ia kembangkan pasalnya 
jenis kopi inilah yang banyak diminati 
oleh konsumen.

Kebetulan, ia juga mempunyai ke-
bun kopi sewa seluas 7 hektar di Keca-
matan Silo, Jember yang dikelola bersa-
ma suami sejak 2006 - 2007. Sayangnya 
saat awal memutuskan memu lai bisnis, 
sang suami tidak mendu kung penuh 
lantaran pesimis terhadap bisnis ini.

“Suami saya waktu itu tidak meng-
izinkan karena tidak ada modal, bahkan 
kami sering ribut gara-gara kopi. Hal 
ini diperparah dengan keputusan saya 
untuk menutup bisnis saya 
lainnya dibidang pakaian dan 
fokus dengan kopi rempah 
ini,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, 
Chien Ling tak ingin menye-
rah dengan keadaan. Ia terus 
berusaha untuk menghasilkan 
kopi yang layak dinikmati 
pa sar. Hingga pada 2017 ia 
mulai melakukan pengurusan 
izin Dinas Kesehatan, mengi-
kuti berbagai program penyu-
luhan dan pelatihan.

Ia juga berupaya me-
masarkan kopi bubuknya secara door 
to door ke kafe-kafe di Banyuwangi. 
Namun dalam usahanya itu, banyak 
yang menolak produk kopi Chien Ling 
dengan berbagai alasan.

“Saya sempat pesimis ketika ba nyak 
kafe menolak produk saya de ngan ala-
san sudah punya kopi sendiri. Tapi saya 
terus mencoba untuk menitipkan pro-
duk saya di toko oleh-oleh di Jember 
dengan produk kopi rempah meskipun 
dibayar de ngan sistem konsinyasi,” 
ujarnya.

Tak berhenti disitu saja, Chien Ling 
juga aktif mengikuti kegiatan pameran 
sambil terus menjajaki potensi penjual-
an melalui toko oleh-oleh yang ada di 
sekitar Jember hingga mendapatkan 
omzet perdana Rp250.000.

“Saya terus mendatangi toko oleh-
oleh baik di Jember, Banyuwangi, 
Malang, hingga Surabaya, sampai di-
tolak berkali-kali, lalu balik lagi, hingga 
akhirnya berhasil ada satu toko yang 
meminta dikirim 100 bungkus. Saya 
senang sekali waktu itu, walaupun 
hanya punya 50 bungkus, sisanya saya 
produksi menyusul. Dari situ, step by 
step sampai sekarang seluruh toko 
oleh-oleh di Jember sudah saya kuasai,” 
ungkapnya dengan gembira.

Kopi bikinan Ling ini diklaim memi-
liki banyak manfaat untuk kesehatan. 
Misalnya kopi Ginseng diyakini dapat 
mengontrol diabetes, kolesterol, maag 
atau lambung, dapat meningkatkan ke-
mampuan berpikir, menambah gairah, 

menyehatkan rahim, meningkatkan 
energi, anti peradangan, mencegah 
stres, menghilangkan capek dan pegal, 
encok, nyeri otot, hingga melancarkan 
BAB. Manfaat lainnya juga bisa menam-
bah imunitas, stamina tubuh, dan yang 
menarik adalah aman untuk lambung.

“Seluruh bahan untuk pembuatan 
kopi kami berasal dari bahan herbal, 
jadi tidak ada bahan kimia sehingga 
baik untuk kesehatan. Bahkan ada yang 
kami datangkan dari luar pulau Jawa 
untuk salah satu rempahnya,” imbuh 
Chien Ling.

Harga jual produk yang ditawarkan 
sendiri untuk kopi Original kemasan 
200 gram dipatok Rp25.000, kopi 
Rempah mulai Rp55.000 - Rp70.000, 
kopi Arabika dan kopi Lanang de-

ngan kemasan 150 gram dijual sekitar 
Rp30.000, dan kopi Ginseng sekitar 
Rp55.000 - Rp60.000.

LEBIH BERKEMBANG DENGAN 
KREDIT DARI BANKJATIM

Agar terus berkembang, Chien Ling 
membutuhkan bantuan modal untuk 
membeli alat dan kendaraan operasio-
nal. Pada 2019, Chien Ling akhir nya 
menjadi nasabah bankjatim dan 
meminjam dana sebagai modal mem-
beli armada khusus sales.

Chien Ling mengaku mendapat kan 
info mengenai bankjatim dari seorang 
teman. “Teman saya bilang, bunga 
kredit di bankjatim ringan dan tidak 
memberatkan. Itu sebabnya saya men-

jadi nasabah kredit multiguna 
bankjatim. Di bankjatim 
sendiri banyak program usaha 
yang ditawarkan hingga saya 
bisa berkembang, bahkan 
mereka punya analisis atau 
perhitungan tersendiri jika 
produk saya bisa berhasil dan 
diterima pasar,” katanya.

Para karyawan bankjatim 
juga sangat kooperatif dalam 
membantu setiap kebutuhan 
yang diperlukannya. Kedepan 
pihaknya akan kembali meng-
ambil kredit dari bankjatim 

untuk pengembang an usaha. Yaitu 
membeli alat dan mobil operasional 
untuk penjualan ke beberapa kota di 
luar Jember.

Dia sangat berterima kasih ke-
pada bankjatim pasalnya di setiap 
kesempatan, seperti HUT bankjatim, 
Chien Ling kerap mengikuti kompetisi 
yang diadakan seperti UMKM Awards. 
Bahkan bankjatim juga mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan 
bagi UMKM.

“Bersyukur usaha kami berja lan 
lancar, omzet saya bisa untuk men-
guliahkan anak-anak. Meskipun akibat 
Covid-19, rata-rata omzet berkurang 
dan hanya menjadi sekitar Rp20 juta/
bulan, tetapi empat karyawan masih 
bisa bertahan,” pungkasnya.
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PECEL GUDEG LUMINTU
Pecel dan gu-

deg biasanya dinik-
mati sendiri-sendiri. 
Namun di Jember 
ada paduan pecel 
dan gudeg yang ja-
di favorit. Hidangan 
ini bisa didapatkan 
di Warung Nasi Gu-
deg Lumintu yang 
berada di Jalan Ker-
tanegara. 

Warung ini se-
benarnya menjual 

nasi gudeg, nasi pecel dan nasi campur yang berarti nasi 
pecel plus gudeg. Berkat keunikannya, nasi pecel gudeg 
menjadi favorit di sini.

Racikan nasi pecel gudeg sendiri terdiri dari nasi pu-
tih, gudeg nangka muda, dan sayuran (kacang panjang 
dan tauge) yang disiram bumbu pecel. Pelengkapnya 
berupa irisan telur pindang dan sambal goreng kerecek 
dengan kacang tolo. Tak ketinggalan, sambal dan rem-
peyek kacang sebagai pelengkap.

Gudeg di sini sudah disesuaikan dengan selera orang 
Jawa Timur yang umumnya tidak terlalu doyan manis. 
Sehingga bisa terasa pas dipadupadankan de ngan bum-
bu pecelnya. Di sini gudeg dimasak di atas tungku kayu 
bakar, sehari sebelum disajikan sehingga bumbu nya be-
nar-benar meresap. Dalam sehari, warung ini bisa meng-
habiskan sekitar 10 panci besar gudeg.

Buka mulai pukul 6 pagi, pecel gudeg biasanya sudah 
diburu pembeli yang ingin sarapan. Tersedia juga lauk 
lain yang bisa jadi pelengkap seperti ayam bakar, empal 
daging, dan jeroan. Satu porsi menu disini dihargai seki-
tar Rp25 ribu rupiah. 

Sesuai arti nama Lumintu yang berarti terus-menerus, 
pembeli di sini tidak pernah sepi. Apalagi saat jam sara-
pan dan makan siang. Warung ini buka setiap hari, kecua-
li hari Sabtu.

NASI LANGGI JEMBER
Seperti nasi rames, makanan khas Jember satu ini 

merupakan olahan nasi yang dilengkapi beragam lauk-
pauk khas seperti sambal goreng tempe, kering kentang, 
telur asin, petis, abon daging sapi, dan lainnya lengkap 
bersama sambal dan lalapan segar. Nasi disajikan dengan 
ber bagai lauk seperti daging yang dimasak bumbu mer-
ah, daging empal, ayam goreng, dan lain-lain. 

Seporsi nasi langgi dibanderol Rp34.000. Aroma dan 
rasa nasinya yang gurih dan harum membuat siapa saja 
pasti tergoda. Untuk lauk dagingnya yang empuk memi-
liki cita rasa manis, begitu juga dengan kering tempe dan 
abonnya. Tambahan telur bebek asin memberikan sen-
sasi rasa gurih tersendiri. Yang unik ada tambahan kuah 
bumbu petis. Berwarna kuning pekat dengan rasa gurih 
santan dan legit petis. 

Salah satu restoran terkenal yang menjual nasi Lang-
gi yaitu Depot Jawa Timur yang berlokasi di Kelurahan 
Kepatihan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. 

WEDANG COR
Setelah mengisi perut dengan berbagai makanan 

khas Jember, Anda bisa melengkapinya dengan menik-
mati wedang cor. Wedang cor disajikan hangat, memiliki 
rasa asam serta manis yang berasal dari rempah-rempah 

Tidak hanya memiliki budaya dan panorama alam yang memikat, Jember juga menyimpan 
segudang kuliner tradisional dengan cita-rasa dan keunikan yang berbeda. Ingin tahu apa saja 
itu? berikut rekomendasi makanan khas Jember yang berhasil dihimpun oleh Tim Redaksi Expresi.

Mampir ke Jember, Jangan Lupa 
Cicipi Kuliner Legendaris Ini

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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Nusantara. Wedang cor cocok 
dinikmati di sore dan malam 
hari. 

Wedang cor ini tergolong 
unik karena bentuknya yang 
seperti adonan bangunan atau 
cor-coran tapi dalam versi mi-
numan. Minuman ini awalnya 
ditemukan oleh Mbah As be-
berapa tahun lalu dan menjadi 
populer hingga saat ini. Bahkan 
saking populernya, Warung 
Mbah As ini pernah didatangi 
artis hingga tokoh politik dan 
banyak diliput oleh media.

Isi Wedang Cor biasanya 
berupa ketan hitam/ hijau, susu, 
jahe ditambah gula dan seduhan 
air mendidih yang kemudian dia-
duk menjadi satu. Rasa minuman 
yang unik dan khas ini dipercaya bisa menghangatkan 
tubuh.

Untuk harganya, satu porsi minuman dibanderol 
sekitar Rp7.000 dan Rp8.000 jika ingin menambah porsi 
ketannya. Sebagai teman untuk menikmati wedang cor, 
di warung ini juga tersedia berbagai macam gorengan 
dan beragam makanan ringan. Warung ini buka dari 
pukul 16.00 WIB hingga dini hari.

SUWAR SUWIR 
Setelah berwisata dan 

menikmati kuliner di Kota 

Tembakau ini, tentu tak lengkap 
jika tak membawa oleh-oleh 
khasnya. Satu diantaranya yaitu 
Suwar-suwir. Konon, jajanan 
khas Kota Jember ini telah ada 
sejak jaman Belanda. 

Meskipun ukurannya kecil, 
Suwar-suwir masih bertahan 
hingga sekarang bahkan men-
jadi ikon oleh-oleh Khas Kota 
Jember. Rasanya legit, manis, 
bercampur asam. Untuk tek-
sturnya terasa padat namun bila 
digigit terasa empuk dan lembut 
di lidah. Selintas seperti sedang 
mencicipi tape. Manisnya pun 
tak terlalu menggigit. Rasa asam 
diperoleh dari bahan utamanya 
yaitu tape singkong.

Bentuknya kotak-kotak kecil 
memanjang menyerupai kotak balok mini. Warnanya 
pun beraneka, mulai dari hijau, coklat, hingga merah. Se-
lain bahan utama dari tape singkong, suwar-suwir dibuat 
dengan tambahan bahan seperti buah sirsak, gula, dan 
telur. 

Makanan ini memang hanya untuk camilan. Cocok 
bersanding minum teh sambil santai menonton televisi 
atau mengobrol bersama teman. 

Di Jember banyak terdapat industri rumahan yang 
memproduksi makanan ini. Suwar-suwir ini biasanya 

banyak dijual di warung-warung maupun toko oleh-
oleh yang ada di kota Jember.

Proses pengolahan Suwar-suwir hampir sama 
dengan Dodol maupun Jenang. Pertama tape 

dicampur dengan gula dan diaduk menggu-
nakan mesin pencampur hingga menjadi 
adonan halus. Kemudian adonan tersebut 

dimasak menggunakan wajan besar dan di-
aduk. Lalu diberi perasa tambahan dan dia-
duk kembali hingga rata dan mengental. 

Setelah adonan mengental kemudian 
didinginkan di atas loyang dan diberi sedi-

kit pewarna makanan. Apabila adonan sudah 
menjadi Suwar-suwir kemudian dilepas dari 

loyang dan dipotong-potong kecil. Pada proses 
terakhir, Suwar-suwir dikemas dengan meng-

gunakan kertas minyak dan dibungkus  dengan 
plastik.

Bagaimana Sobat bankjatim, tertarik untuk 
mencicipinya?
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MEMILIKI nama resmi Wisata Alam 
dan Budaya Desa Sidomulyo, obyek 
wisata ini terletak di Kecamatan Silo, 
Kabu paten Jember. Berjarak sekitar 
30 kolimeter dari pusat Kota Jember. 
Dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam un-
tuk tiba di lokasi. Kendaraan roda dua 
maupun roda empat dapat digunakan 
menuju lokasi, karena akses jalan su-
dah teraspal dengan baik.

Rutenya mudah, Anda hanya perlu 
melalui jalan nasional Jember-Banyu-
wangi ke arah timur. Sebelum masuk 
Gunung Gumitir, ada jalan kecil ke kiri 
yang akan meng arah ke kawasan Desa 
Sidomulyo. Sekitar dua kilometer sebe-
lum pos wisata, pengunjung langsung 
disambut suasana alam yang masih 
asri, khas desa lereng Gunung Gumitir 
dengan kerindangan hutan pinus di 
kanan dan kiri yang menambah daya 

Ketika sudah jenuh dengan hiruk-pikuk suasana 
kota, berkunjung ke Desa Wisata Sidomulyo akan 
memberikan pengalaman yang berbeda. Menyuguhkan 
pesona alam pedesaan yang asri, desa wisata ini dapat 
menjadi alternatif untuk melepaskan kepenatan.  

tarik tersendiri wisata ini.
Desa Wisata Sidomulyo men-

awarkan berbagai paket wisata yang 
dapat dipilih oleh para pe ngunjung. 
Satu diantaranya yaitu jelajah alam 

dan wisata edukasi. Semua paket itu, 
dapat dinikmati oleh pengunjung 
dengan harga yang sangat terjang-
kau. Semisal, pada paket Jelajah Alam 
Sidomulyo, setiap pengunjung cukup 
membayar uang registrasi sebesar 
Rp50 ribu saja. Nantinya, pengunjung 
akan mendapatkan fasilitas welcome 
drink minuman tradisional, kereta 
wisata (mini bus yang dimodifikasi 
khusus), wisata edukasi dan makan 
siang pecel khas desa.

Menikmati Pesona 
Alam Pedesaan di Desa 
Wisata Sidomulyo

potensijatim  WISATAMAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Selanjutnya pengunjung akan dia-
jak berkeliling ke lima titik objek wisa-
ta menggunakan kereta wisata. Kelima 
titik tersebut yaitu rumah kerajinan 
batik, kerajinan akar alam, potensi 
pengembangan kopi robusta, peter-
nakan domba, café sawah dan peman-
dian alam Sendang Tirto Gumitir.

Pemandian alam Sendang Tirto 
Gumitir menjadi magnet di desa ini 
sejak lama. Bahkan, sumber mata air 
pemandian ini diyakini sudah ada se-
jak zaman Kera jaan Majapahit sebagai 
salah satu ikon dalam kisah pertem-
puran dengan Kerajaan Blambangan. 
Sumber mata air ini tak pernah kering 
dan menjadi penghidupan warga se-
jak masa kerajaan hingga sekarang.

Desa Sidomulyo, Jember memang 
mewarisi jejak sejarah Majapahit. Nilai 
sejarah dan hasil alam yang melimpah 
menjadi modal pendongkrak desa 
wisata ini.

Selama perjalanan pengunjung 
juga dapat menikmati indahnya alam 
pedesaan. Seperti hamparan sawah 
dan pegunungan, lengkap dengan ak-
tivitas warga lokal yang semakin mem-
beri kesan eksotik dan tradisional. Pe-
ngunjung juga diperbolehkan berswa 
foto serta melihat aktivitas produksi 
seperti mewarnai batik atau mengerja-
kan penyusunan patung dari akar alam 
dan masih banyak yang lainnya.

Bagi pengunjung yang ingin lebih 
lama untuk menikmati desa ini juga 
tak perlu khawatir. Karena pengelola 
wisata menyediakan homestay dengan 
harga Rp200 ribu per malamnya. Jika 
tertarik menikmati pengalaman ber-
wisata ke desa ini, pengunjung dapat 
melakukan registrasi online terlebih 
dahulu melalui website www.wisata-
sidomulyo.com atau dapat registrasi 
offline dengan cara datang langsung ke 
lokasi di kantor desa setempat.

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 
MASYARAKAT

Kepala Desa Wisata Sidomulyo, 
Kamiludin menceritakan bahwa ada-
nya desa wisata desa ini memang 

di peruntukkan sebagai wisata desa 
berbasis pemberdayaan masyarakat. 
Dimana semua pengelolaan maupun 
penyediaan kebutuhan wisata adalah 
dari masyarakat setempat.

Ditambahkannya, inspirasi mem-
buat desa wisata berawal dari kun-
jungan ke Desa Wisata Pujon Kidul, 
Malang. Di sana sangat ba nyak poten-
si desa yang layak untuk ditawarkan 
sebagai paket wisata. Dari situlah 
diri nya dibantu para pemuda desa se-
tempat mulai bergerak mewujudkan 
desa wisata. Tujuannya untuk mening-
katkan perekonomian masyarakat 
setempat.

“Kita libatkan warga desa sebagai 
bentuk pemberdayaan ekonomi. 
Se jak tahun 2017, saya telah mendo-
rong untuk melakukan pemetaan 
po tensi desa. Mulai dari tempat 
unik, makanan, kerajinan, potensi 

pertanian peternakan, hingga akses 
pembangun an untuk merancang ide 
desa wisata ini. Konsep desa wisata ini 
sendiri sangat cocok dikembangkan 
karena menyimpan potensi alam dan 
budaya yang unik,” jelasnya.

Saat ini, seluruh kegiatan pem-
berdayaan dan pengelolaan wisata 
ditangani oleh Lembaga Pember-
dayaan Masyarakat (LPM) Sidomulyo 
sebagai motor penggeraknya. Me lalui 
LPM Sidomulyo, seluruh penge lolaan 
dan manajemen dilakukan melalui 
satu pintu sehingga memudahkan 
pengembangan bisnisnya.

Kehidupan di Desa Sidomulyo 
memang semakin menggeliat semen-
jak menjadi desa wisata. Tak salah 
jika desa ini beberapa kali me nyabet 
penghargaan lokal, seperti juara lom-
ba Gotong-Royong Terbaik dan lomba 
lainnya se-Kabupaten Jember.
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TUNTUTAN di dunia kerja saat ini 
semakin meningkat. Saat tugas dari 
kantor semakin menumpuk, kelelah-
an bertambah karena harus mengha-
dapi kemacetan dalam perjalanan 
menuju ke rumah. Kondisi ini terus 

berulang setiap harinya. Akhir pekan 
yang seharusnya menjadi momen 
beristirahat dan melepaskan 
kepenatan kadang 
masih harus di-
isi dengan 

Work-life balance (WLB), mungkin bukan istilah yang 
asing lagi. Akhir-akhir ini istilah WLB sering disebut-
sebut di media sosial. Selain gaji yang tinggi, 
ternyata WLB juga menjadi harapan banyak pekerja.

Penting untuk Pekerja,
Apa itu Work Life Balance?

lembur. 
Dari gambaran di atas, kita dapat 

merasakan seberapa besar energi 
dan emosi yang kita habiskan da-
lam bekerja. Untuk itu penting bagi 
pekerja untuk memulihkan energi 

dan emosi dengan cara 
menyeimbangkan pola 
hidup dalam bekerja (office 
hour) dan aktivitas lain di 

luar pekerjaan (office hour 
empty). Bukan hanya penting, 

WLB merupakan suatu kebutuhan 
bagi kita untuk menyeimbangkan 
pola hidup.

KENAPA WORK-LIFE 
BALANCE PENTING?

Kenapa work-life balance diang-
gap penting dan banyak pekerja 
yang ingin meraihnya? Berikut be-
berapa alasannya:

1. MENGURANGI STRES DAN 
BURNOUT

Stress adalah masalah kesehat-
an yang paling sering dialami oleh 
pekerja. Jika dibiarkan, kamu bisa 
mengalami burnout atau kelelahan 
terus-menerus. Hal ini tentu bisa 

menurunkan produktivitas. De-
ngan menjaga work-life balance, 

maka tingkat stress ini bisa 
berkurang. 

2. LEBIH SEHAT 
SECARA FISIK DAN 

MENTAL

Punya kehidupan 
kerja dan pribadi 

yang seimbang 
bisa membuat 
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UNTUK mewujudkan WLB 
ada beberapa tips yang dapat 
dilakukan, berikut beberapa di 
antaranya:

1. MENYUSUN JADWAL
 Hal pertama yang bisa 

dilakukan adalah menyusun jadwal 
baik jadwal bekerja dan di luar pekerjaan. Coba untuk berkomitmen da-
lam mengikuti jadwal yang telah disusun agar tetap fokus pada hal-hal 
yang sudah terjadwal.

2. KATAKAN TIDAK
 Untuk tetap fokus pada hal-hal yang sudah terjadwal maka belajarlah 

untuk berkata ‘tidak’ terhadap pekerjaan di luar jadwal dan di luar jam 
kerja. Jelaskan secara perlahan dan sopan kenapa harus ada penundaan 
pekerjaan hingga jam kerja selanjutnya.

3. MEMISAHKAN ANTARA PROFESIONAL DAN PERSONAL
 Hal ini bisa dilakukan dengan memisahkan fisik dan tindakan ditempat 

bekerja dan waktu bekerja (office hour) dengan di luar tempat kerja dan 
di luar waktu bekerja (office empty hour).

4.  TIDAK MEMIKIRKAN PEKERJAAN DI LUAR JAM KERJA
 Mencegah berpikir pekerjaan di saat tidak bekerja 

5.  MENINGKATKAN KEHADIRAN
 Salah satu aktivitas yang paling umum dilakukan saat office empty hour 

khususnya akhir pekan adalah berkumpul bersama keluarga dengan me-
lakukan berbagai aktvitas di rumah maupun di luar rumah atau pilihan 
lainnya adalah berkumpul bersama tetangga.

6.  MENJALANKAN HOBI
 Menjalankan hobi merupakan salah satu pilihan saat office empty hour. 

Seperti berkebun, memasak, dan sebagainya atau memulai hobby baru 
juga tidak salah.

7.   MEMBACA 

 Membaca sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan me-
nyenangkan. Terutama buku atau novel yang bertema ringan. 

8.  BEROLAHRAGA
 Berolahraga sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. De-

ngan berolahraga tubuh dan pikiran yang sehari-hari digunakan untuk 
beraktivitas di tempat kerja akan mendapat peregangan saat kita bero-
lahraga serta membuat pikiran lebih segar.

9.  ISTIRAHAT TOTAL
 Salah satu hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan berma-

las-malasan, tidur-tiduran, atau menghabiskan satu hari penuh dengan 
berbaring santai di tempat tidur sembari menonton TV atau rebahan.

10. MERENUNG/KONTEMPLASI 
 Merenung seringkali dianggap sesuatu hal yang kurang baik, namun 

merenung juga bisa memberikan manfaat. Dengan merenung kita dapat 
membebaskan pikiran, memikirkan kembali, bahkan mengevaluasi apa 
yang telah kita perbuat serta mensyukuri sesuatu bahkan terkadang 
munculnya ide dan solusi didapat saat kita merenungi sesuatu.

Anda lebih sehat secara fisik dan 
mental. Dengan pengaturan wak-
tu yang baik, Anda akan memiliki 
waktu untuk berolahraga, nonton 
drama korea, quality time bareng 
keluarga, main game kesukaan, 
atau mengerjakan hobby yang 
sudah lama ditinggalkan. Hal-hal 
menyenangkan di luar pekerjaan 
bisa membuat Anda lebih bahagia 
dan sehat. 

3. MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS KERJA

Dilansir dari the happiness 
index.com, work-life balance bisa 
meningkat kan produktivitas kerja. 
Dengan kondisi tubuh yang sehat 
dan bahagia, Anda bisa bekerja 
dengan lebih fokus, kreatif, dan 
menunjukkan performa yang baik. 

4. HUBUNGAN SOSIAL 
MENJADI LEBIH BAIK

Memiliki work-life balance, be-
rarti Anda memiliki waktu untuk 
bersosialisasi dengan orang-orang 
tersayang. Bisa quality time ber-
sama keluarga, saudara, kekasih, 
atau teman-teman. Menurut Psy-
chology Today, bersosialisasi bisa 
membuat Anda jadi lebih bahagia 
dan meningkatkan hubungan so-
sial menjadi lebih baik.

Begitu banyak manfaat WLB 
dalam kehidupan kita, namun 
demikian dengan tuntutan dan 
vo lume pekerjaan seringkali WLB 
tidak dapat terwujud. Untuk itu 
dibutuhkan manajemen waktu 
yang baik dengan menggunakan 
office hour seoptimal mungkin se-
hingga target kerja dapat disele-
saikan tepat waktu, disamping 
itu dukungan perusahaan sangat 
berperan penting dalam mewu-
judkan WLB. Dengan WLB yang 
baik  kesuksesan akan tercapai 
tidak hanya di tempat kerja tapi 
juga kehidupan pribadi.

MAJALAH INTERNAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
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MINAT masyarakat untuk kembali menonton film di bioskop semakin tinggi. Tidak 
hanya film asing, film karya anak bangsa juga mulai banyak menguasai layar lebar di 
tanah air. 

Genre yang diangkat juga beragam. Mulai drama, komedi, horor, bahkan dari jagat 
superhero pun bisa dinikmati penonton bioskop di dalam negeri. Dibintangi oleh ak
tor dan aktris terbaik tanah air, berikut filmfilm yang layak ditunggu penayangannya:

SRI ASIH
SRI Asih adalah sebuah film laga pahlawan super Indo

nesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Upi Avianto. Se
lain sebagai sutradara, Upi juga menulis naskah bersama 
Joko Anwar dan Ahmad Kosasih.

Film ini diadaptasi dari seri buku komik klasik Indone
sia, Sri Asih karya R. A. Kosasih tahun 1954 terbitan Pener
bit Melodie, Bandung.

Film ini akan menjadi film kedua dari Jagat Sinema 
Bumilangit setelah Gundala yang dirilis tahun 2019. Ak
tris Pevita Pearce terpilih menjadi pemeran Sri Asih. Film 
ini juga bakal dibintangi oleh Reza Rahadian, Christine 
Hakim, Jefri Nichol dan Dimas Anggara.

Film aksi sci-fi ini bercerita tentang Alana yang dipe
rankan Pevita Pearce. Ia adalah anak yang lahir saat le
tusan gunung berapi hingga memisahkan dia dan orang 
tuanya. 

Alana adalah pahlawan super yang memiliki kekuat
an mistis yang dapat memanggil arwah para leluhurnya 
untuk mengendalikan ruang, diantaranya melipatgan
dakan diri, ukuran, dan kekuatannya.

Sejak kecil, Alana selalu diliputi kemarahan. Hingga 
saat dewasa, Alana menemukan kebenaran tentang asalnya bahwa dia bukan manusia 

biasa. Alana adalah sosok yang istimewa. Namun, keistimewaan yang dimilikinya itu bisa menjadi se
buah kebaikan dan bisa jadi kebalikannya saat dirinya tidak bisa mengendalikan amarah.

Rekomendasi
Film Indonesia 
yang Layak 
Ditunggu
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HIDAYAH
FILM karya Monty Tiwa, Hidayah, bakal rilis di bioskop mulai Oktober 
2022. Film dari sutradara film Keramat ini mengusung genre horor dan 
dibintangi Ajil Ditto, Givina, Alif Joerg, dan Unique Priscilla. Hidayah 
bercerita tentang Bahri (Ajil Ditto), seorang ustadz muda, yang berusa
ha mengubur masa lalunya dengan bekerja di kota. 

Hingga suatu ketika, sahabat Bahri, Hasan, datang dari kampung 
untuk meminta tolong. Desa Mekarwangi tempat Bahri tumbuh dan 
berasal, mengalami gangguan gaib yang mengusik kedamaian kam
pung, yang dipercaya disebabkan oleh Ratna (Givina), teman lama 
Bahri. Namun saat Bahri kembali ke Desa Mekarwangi, ia mendapati 
fakta bahwa bahaya yang harus ia hadapi lebih besar dari yang ia duga.

INANG 

NAYSILLA Mirdad bakal beradu akting dengan sang ibu, Lydia 
Kandou dalam film Inang. Film horor thriller besutan Fajar Nugros 
ini bakal tayang mulai Oktober 2022. Inang bercerita tentang 
Wulan, seorang kasir supermarket ditinggalkan oleh pacarnya 
setelah mengetahui soal kehamilannya yang di luar rencana. 

Di sisi lain Wulan enggan untuk mengaborsi. Dia kemudian 
bertemu grup di sosial media yang mengaku sebagai kelompok 
relawan prolife yang fokus membantu ibu hamil yang menga
lami situasi kurang beruntung. Dari kelompok itu, Wulan 
akhirnya bertemu dengan keluarga kaya yang bersedia meng
adopsi anaknya setelah lahir. Tanpa sepengetahuan Wulan, 
keluarga kaya tersebut memiliki rencana rahasia yang keji 
untuk Wulan dan jabang bayinya pada hari kelahiran. 

CRAZY, STUPID, LOVE
SELAIN genre horor dan aksi superhero Indonesia, ada 
juga genre drama, romantis dan komedi berjudul ‘Cra
zy, stupid, love’ yang akan tayang di bioskop. Film ini 
berkisah tentang Surya yang menyelamatkan Asti dari 
godaan pria iseng di bus malam menuju Yogyakarta. 

Tanpa disangka, pertemuan dengan Asti ini mer
ubah kehidupan Surya, baik percintaan maupun 
hubungan nya dengan kedua orang tuanya.

Film ini dibintangi Dimas Anggara, Susan Sameh, 
Chicco Kurniawan, Ibnu Jamil, Tania Ayu, Ira Maya So
pha, serta Tio Pakusadewo. 

Bank Jatim Bank Jatimbank_jatim bankjatim
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DIDIK ABK HINGGA BERDAYA

S
AWITRI Retno Hadiati begitu akrab 
menyapa para muridnya. Ketika 
ditemui di Yayasan Peduli Kasih ABK, 
Sawitri sesekali memanggil nama 
siswanya dan meminta mereka un

tuk tersenyum.  Terkadang tangannya memberi 
stimulus agar anakanak merespon apapun yang 
diajarkan.

Ia seperti tidak ingin berhenti untuk terus mem
beri motivasi kepada para Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK). Keinginannya hanya satu yaitu meli
hat  anakanak berkebutuhan khusus lebih 
mandiri, mampu berkomunikasi, berin
teraksi sosial dan terjun ke masyarakat. 
Apalagi, para ABK juga penerus bang
sa.

Yayasan Peduli Kasih ABK yang 
ia bangun sejak tahun 2012 tekun 
bergelut menangani anakanak berke
butuhan khusus. Ketika disinggung 
awal mula ia mendirikan yayasan ini, ia 
mengaku tidak terlepas dari pengalaman 
pribadinya, yaitu ketika salah satu putra
nya dinyatakan dokter sebagai anak berke
butuhan khusus.

Sempat syok, namun Sawitri 
segera bangkit. “Tentunya 
tidak mudah bagi saya 
untuk menerima bahwa 
anak saya ternyata 
berkebutuhan khusus. 
Terdapat keterlam
batan dalam tum
buh kembang nya 
yang membuat dia 
sedikit berbeda 

dengan anak lainnya. Rasanya tentu campur aduk, 
mulai dari marah, sedih, tidak tahu harus berbuat 
apa. Namun, saya bicara dengan diri sendiri sampai 
kapan mau seperti ini. Sementara anak ini, butuh 
untuk terus didampingi,” jelasnya.

Dengan background kedokteran yang dimiliki, 
ia mulai mempelajari tentang anak berkebutuhan 
khusus. Dan dari situlah, gagasan untuk membuat 
yayasan anak berkebutuhan khusus yang diperun
tukkan bagi ma syarakat kurang mampu dimulai.

Awalnya ia dan salah satu temannya berkeliling 
ke kampungkampung, balai kelurahan di 

Surabaya untuk mencari siapa saja 
yang mempunyai anak berkebu

tuhan khusus. Ada yang senang 
hati de ngan kedatangan nya, tapi 
banyak juga yang menolak karena 
malu dengan keadaan anak nya. 
De ngan ketaletenannya, akhir

nya sedikit demi sedikit mulai 
banyak anak berkebutuhan 

khusus yang ikut belajar di 
yayasan yang ia dirikan.

Dalam perjalan
annya, mengem

bangkan 
ya  ya san ini 

juga tidak 
mudah. 

Dr. dr, MQHC SAWITRI RETNO HADIATI – PENDIRI YAYASAN PEDULI KASIH ABK

Anak-anak berkebutuhan khusus adalah penerus bangsa. Untuk itu 
mereka perlu disiapkan agar mampu mandiri dan berdaya.

inspirasijatim

Sawitri harus memilih antara tetap bekerja sebagai 
dosen di Universitas Airlangga Surabaya atau fokus 
mengelola yayasan. Namun karena panggilan hati, 
pada akhirnya ia memilih untuk meninggalkan 
pekerjaan dan fokus mengelola Yayasan Peduli 
Kasih ABK.

Mendidik anak berkebutuhan, dalam pengelo
laannya harus fokus. Karena itu dalam perekrutan  
guru, ia memastikan mereka memiliki semangat 
belajar tinggi dan benarbenar ingin mengabdikan 
dirinya untuk anak berkebutuhan khusus. Apalagi 
setiap satu anak harus ditangani satu orang guru.

ABK sendiri, lanjutnya ada dua yaitu ABK yang 
bersifat sementara (temporer) dan ABK yang bersi
fat permanen. ABK bersifat temporer, adalah anak 
yang mengalami hambatan belajar dan hambatan 
perkembangan yang disebabkan oleh faktorfaktor 
eksternal. Seperti anak mengalami gangguan emo
si karena trauma, anak korban dari bencana alam, 
trauma atas kejadian yang dialami sehingga meng
ganggu konsentrasi belajarnya. Anakanak seperti 
ini memerlukan layanan pendidikan khusus yakni 
pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan
nya yang dialami.

Sedangkan Anak Berkebutuhan Khusus yang 
Bersifat Menetap (permanen) adalah anakanak 
yang mengalami hambatan belajar dan hambatan 
perkembangan dari faktor internal serta akibat 
langsung dari kondisi kecacatan. Misalnya anak 
yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, 
dan lainnya.

KUATKAN ORANG TUA
Bagi orang tua yang memiliki ABK, Sawitri me

ngatakan tentunya membutuhkan waktu, tenaga, 
empati, dan kesabaran yang lebih banyak diban
ding anakanak pada umumnya. Sebelum mena
ngani ABK, orang tua sendiri haruslah lebih terbuka 
pemikirannya. Sikap keterbukaan ini tentunya ha
rus ditunjukkan dari rasa menerima segala kondisi 
anak. 

Dari sikap keterbukaan inilah bisa dicari usaha 
dan cara yang tepat untuk mendidik anak. ”Tanam
kan ke dalam diri orang tua jika anak berkebutuhan 
khusus bukanlah aib yang harus ditutupi,” ujarnya.

Selanjutnya, ABK tentunya membutuhkan pe

nga wasan yang lebih dibandingkan anakanak 
pada umumnya. Untuk itu perlu pengawasan se
dari dini terkait tumbuh kembang anak. Cara ini 
dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap 
tahap perkembangan anak. Sehingga nantinya bisa 
sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan 
mental yang tidak mengalami perubahan dalam 
waktu yang lama.

Di samping itu, Anakanak yang memiliki 
kebu tuhan khusus juga membutuhkan motivasi, 
perha tian, serta bimbingan. Dengan perhatian dan 
motivasi yang besar dan intens tentunya memban
tu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. 
”Tentu butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua 
yang menangani anakanak berkebutuhan khusus 

namun semua ini demi perkembangan anak yang 
lebih maksimal,” jelasnya.

Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian 
penting yang harus ada ketika menangani anak
anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional 
ini dibutuhkan agar anakanak bisa percaya serta 
menjadi dekat dengan orang tua. Ketika sudah 
terjalin kedekatan emosional yang tinggi tentunya 
anak akan merasa aman dan terbuka.

“Orang tua dengan anakanak berkebutuhan 
khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ke
tika mendidik anakanaknya. Untuk itu orang tua 
harus kuat agar anak ABK ini berdaya. Dan satu hal 
yang perlu diingat yaitu Anak adalah sebuah harap
an, apapun itu kondisinya,” pungkasnya.
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 5 (lima) orang yang 
beruntung akan mendapat

KARTU FLAZZ BANKJATIM

Sobat bankjatim bisa mendapatkan hadiah dari kami 
dengan cara menjawab quiz berikut 

”Seperti yang termuat di halaman 4, penghargaan apa saja 
yang berhasil diraih bankjatim selama triwulan II/2022..?”

capture (screenshot) rubrik kiprah bankjatim (halaman 4) beserta 
jawaban, upload di media sosial pribadi Anda. Sertakan hashtag 

#triviamajalahexpresi, tag @bankjatim dan 5 (lima ) orang teman Anda.
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