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Redaksi

Meja redaksi Bank Sumut News pada edisi ini mulai banyak dikirimi 
tulisan-tulisan dari karyawan, baik dari kantor Pusat maupun dari 
daerah. Tulisan juga bervariasi, mulai dari pengalaman keseharian, 

perjalanan dengan foto-foto yang cantik, komik hingga tips-tips ringan 
manajemen keuangan. Ini menjadi semangat bagi kami bahwa majalah Bank 
Sumut News mulai dapat menjadi ruang bagi karyawan untuk mendapatkan 
informasi dan berbagi cerita atau pengalaman.

Tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19, kami menyiapkan 
majalah Bank Sumut News untuk para pembaca. Tim redaksi majalah tetap 
bersemangat mengumpulkan berita dan meramunya agar dapat menjadi bacaan 
menarik bagi semua pihak tentang kabar Bank Sumut hari ini.

Ada semangat baru di edisi ini, yaitu terpilihnya Direktur Utama Bank 
Sumut, Bapak Rahmat Fadillah Pohan, pada RUPS awal September lalu. 
Tentang ini kami sajikan pada rubrik Laporan Khusus. 

Pada edisi ini kami menampilkan berbagai cerita selama tahun ke-2 
pandemi. Di Laporan Utama kami mengangkat tentang performa Bank Sumut 
yang tetap mampu mencetak laba meskipun sudah hampir memasuki dua 
tahun pandemi. Kami juga menyajikan cerita dari nasabah Bank Sumut yang 
mulai menggunakan market place pojokumkm.com yang menjadi salah satu 
solusi pemasaran di masa pandemi dengan semakin gencarnya kebutuhan 
digitalisasi.

Topik tentang digitalisasi hampir ada di semua rubrikasi, karena saat 
ini teknologi internet sudah menjadi kebutuhan dan keharusan. Kami juga 
menyajikan informasi tentang layanan-layanan digital Bank Sumut yang 
sudah dikembangkan dan siap melayani masyarakat. 

Sediakan waktu untuk menikmati suguhan kami. Kami harap ada informasi 
dan cerita yang menginspirasi untuk membuat Anda menjadi lebih baik lagi. 
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Perlahan tapi pasti, Bank Sumut sudah mampu 
melahirkan layanan-layanan digital yang dibutuhkan 
masyarakat masa kini. Bagi Bank Sumut, mengeluarkan 

produk-produk yang berkonsep digital saat ini adalah sebuah 
kewajiban. Transaksi non tunai mendukung pemerintah 
dalam inklusi keuangan. 

Selain itu dunia juga sudah begitu global sehingga 
kebutuhan transaksi di ujung jari tidak bisa menunggu lagi. 
Apalagi kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 
dua tahun membuat penggunaan layanan digital di Bank 
Sumut harus menyeluruh dan tidak bisa ditunda lagi. 
Transaksi digital juga meminimalisir penyebaran Covid-19. 
Bersyukur karena di tengah gelombang pandemi, kinerja di 
semester I/2021 Bank Sumut menunjukkan performa yang 
baik. Peningkatan digitalisasi Bank Sumut akan semakin 
menguatkan langkah pengembangan selanjutnya.

Saya bergembira karena seluruh karyawan di Bank Sumut 
mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana Bank Sumut 
bisa maju dan dapat memberikan pelayanan TERBAIK-nya 
kepada masyarakat. Ini diwujudkan dengan sigapnya tim IT 
berinovasi dan berkolaborasi, menciptakan produk-produk 
layanan digital yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Saat ini Bank Sumut terus berusaha meningkatkan 
semua pelayanannya. Realisasi produk-produk digital Bank 
Sumut akan memberikan nilai tambah sehingga semakin 
eksis dan dipercaya oleh masyarakat Sumatra Utara. Dengan 
dukungan karyawan dan semua pihak, Bank Sumut akan 
dapat berkompetisi dengan bank-bank umum yang selama 
ini digitalisasinya lebih cepat. 

Bank Sumut juga sedang melakukan re-organisasi 

untuk membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan fokus, 
pembedaan tugas bagian bisnis dan operasi. Hal ini akan 
membuat keputusan-keputusan dilakukan dengan profesional 
dan independen, sehingga performa Bank Sumut menjadi 
lebih baik lagi. Bank Sumut harus dikelola dengan managerial 
risiko yang baik, good government yang berjalan lancar. 

Kesehatan Bank Sumut saat ini juga cukup bagus, berada 
di level dua. Posisi ini menunjukkan bahwa Bank Sumut 
cukup sehat, sehingga siap untuk memasuki penawaran 
umum saham perdana atau initial public offering (IPO).

Pemerintah daerah di Sumatra Utara sebagai pemegang 
saham Bank Sumut telah mengizinkan Bank Sumut untuk 
melakukan IPO dilandasi untuk penguatan permodalan, 
peningkatan kinerja dan ekspansi bisnis Bank Sumut serta 
peningkatan transparansi tata kelola perusahaan.  Saat ini 
Bank Sumut terus melakukan konsolidasi untuk dalam  
proses penawaran saham Perdana IPO yang akan dilepaskan 
ke masyarakat sebesar 30%. 

Pelaksanaan IPO Bank Sumut, selain memperkuat 
modal Bank Sumut, adalah membuat semua masyarakat 
kini dapat memiliki Bank Sumut. Dengan banyaknya orang 
yang memiliki Bank Sumut, maka sense of belonging dan 
awareness, khususnya masyarakat Sumatera Utara sebagai 
tempat dimana Bank Sumut lahir, diharapkan akan semakin 
besar.  Kita harus mendukung Bank Sumut sehingga menjadi 
bank daerah yang mampu melayani masyarakat layaknya 
bank-bank nasional. Saatnya semua orang dapat memiliki 
Bank Sumut. Saatnya semua orang mendukung Bank Sumut. 
Mari gunakan produk-produk Bank Sumut. Mari memiliki 
Bank Sumut!

Salam,
Rahmat Fadillah Pohan

Direktur Utama Bank Sumut

Mari 
Memiliki 
Bank 
Sumut 1610

3432
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RUPS dihadiri langsung pemegang saham Bank 
Sumut yaitu Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa 
Rajekshah, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman, 

Walikota Binjai Amir Hamzah, Bupati Tapanuli Selatan 
Dolly Pasaribu, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi 
Hasibuan, Bupati Deli Serdang yang diwakili Kepala BPKAD 
Deli Serdang, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank 
Sumut. Pemegang saham dari Kabupaten dan kota lainnya 
mengikuti secara virtual.

Direktur Utama Bank Sumut terpilih Rahmat Fadillah 
Pohan akan berfokus meningkatkan digitalisasi Bank Sumut 
sehingga siap berkompetisi dengan bank-bank umum 
lainnya. Pohan juga akan mengantarkan Bank Sumut 
menuju IPO (Initial Public Offering) yang akan menjadikan 
PT Bank Sumut menjadi perusahaan go public dengan 
maksimal 30% saham. 

Pohan menjelaskan, perseroan menargetkan sebanyak 
Rp5 Miliar lembar saham dengan total nilai sebesar Rp1 
Triliun dari IPO Bank Sumut. Dana IPO tersebut akan 
dipergunakan untuk peningkatan permodalan, infrastruktur 
dan IT PT Bank Sumut. 

Rahmat Fadillah Pohan, lahir di Sibolga, pada 5 Agustus 
1966. Rekam jejaknya di dunia perbankan cukup panjang. 
Pohan pernah menjadi Manager, Branch Acounting Head PT 
Bank Danamon. Senior Manager, Regional Accounting Head 
Of Sumatera Area PT Bank Danamon. Senior Manager, Project 
Coordinator ICBS System PT Bank Danamon. Assistance 

Vice President, Regional Operation Manager of East Java 
PT Bank Danamon. Assistance Vice President, Branch 
Operation Control Division Head PT Bank Danamon. 

Pohan juga pernah menjabat Vice President Human 
Resources Service Division Head PT Bank Danamon. Vice 
President, Sharia Transaction Services Division Head PT 
Bank Danamon. Vice President, Business & Sharia Support 
Division Head PT Bank Danamon. Vice President, Payment 
& Sharia Transaction Division Head PT Bank Danamon. Vice 
President, Payment & Business Support Division Head PT 
Bank Danamon. 

Senior Vice President Payment Center Head PT Bank 
Danamon (2010-2015), Senior Vice President Payment & 
Banking Services Head PT Bank Danamon (2016-2018) dan 
Senior Vice President Head Office Operation Control Head PT 
Bank Danamon (2018-2019). 

Misi Pohan pada Bank Sumut yang selalu ia tekankan 
kepada karyawan, Bank Sumut harus menjadi bank 
yang maju dalam hal teknologi dan digitalisasi, sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah 
layanan perbankan saat ini. Namun pasar pertama yang 
wajib mempunyai tingkat kepemilikan yang tinggi adalah 
karyawan. “Sense of belonging kita kepada Bank Sumut 
harus tinggi, pakailah semua produk yang dikeluarkan Bank 
Sumut, dan berikan masukan sehingga pelayanan jadi lebih 
baik lagi. Jangan takut bicara,” kata Pohan. Semangat baru 
untuk Bank Sumut! 

Semangat Baru Bank Sumut 

Rahmat Fadillah Pohan 
menjadi Direktur Utama

Setelah kosong selama empat bulan karena Direktur Utama 
Muchammad Budi Utomo wafat pada 15 April 2021, akhirnya Bank 

Sumut memiliki kembali pimpinan tertinggi. Direktur Operasional Bank 
Sumut Rahmat Fadillah Pohan terpilih sebagai Direktur Utama Bank 

Sumut pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank 
Sumut yang berlangsung Jumat, 10 September 2021.

Rahmat Fadillah Pohan, Direktur Utama Bank Sumut

Setiap manusia hidup dengan bertukar. -Adam Smith
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Dicari!
Agen SUMUT LINK

LapoRan khusus LapoRan khusus

Anda atau siapa saja masyarakat berkewarganegaraan 
Indonesia berkesempatan menjadi agen Sumut Link. 
Fee dari penjualanannya 80% lho. Belum lagi bonus 

dari merekrut nasabah.

Suci (30), warga Jalan Pertahanan Patumbak, 
Deliserdang, adalah salah seorang warga yang tertarik 
menjadi agen Sumut Link. Dia mendatangi kantor pusat 
Bank Sumut. Ibu rumah tangga ini ingin berkesempatan 
menjadi bagian dari Bank Sumut, yaitu dengan cara 
menjadi agen Sumut Link. 

Kehadiran Suci disambut ramah oleh petugas di Bank 
Sumut yang langsung mengarahkannya ke Funding  Officer 
Bank Sumut,  Ali Akbar.  

Sebuah tawaran bisnis yang paling 

menggiurkan dihadirkan Bank Sumut 

dengan produk Sumut Link.

Ali menjelaskan bahwa Sumut Link dilaunching pertama 
kali pada akhir 2020, yakni pada tanggal 30 Desember 2020 
di kantor Cabang Stabat Kabupaten Langkat. Maret 2021  
produk Sumut Link semakin gencar ditawarkan di berbagai 
daerah di Provinsi Sumatra Utara. 

Konsep Sharing Fee
Konsep bisnis dari Sumut Link adalah layanan konsep 

sharing fee dengan pihak agen yang akan bekerja sama 
dengan Bank Sumut. Ada dua kategori  agen, yaitu 
Perorangan dan  Badan Hukum.

 Saat ini Bank Sumut sedang menggelar promo program 
untuk agen dan program untuk nasabah yang  akan 
berlangsung hingga Desember 2021. Program untuk agen 
yang berhasil menggaet nasabah dengan membuka rekening 
Tabungan Martabe Sipandai (BSA) yang sudah diapprove 
oleh unit kantor Bank Sumut akan  mendapatkan Rp10 ribu  
per rekening dengan jumlah kuota 20.000 rekening.  Bonus 
ini dibukukan bulan berikutnya maksimal tanggal 10.

Sementara untuk Program nasabah Martabe Si Pandai  
yang berhasil dibuka oleh agen yang sudah diapprove oleh 
unit kantor berhak mendapatkan Rp20 ribu per rekening 
dengan kuota 500 rekening yang dibukukan maksimal 7 hari 
setelah diapprove oleh unit kantor. 

Diawal bergabung, baik itu agen perorangan dan agen 
berbadan hukum, sama-sama harus menjalani syarat 
baku, yaitu memiliki nasabah tabungan Martabe Sipandai 
minimal 30 orang selama tiga bulan. Setelah mendapatkan 
nasabah 30 orang, maka agen sudah bisa berjualan.

Berbagai transaksi yang bisa dilakukan ketika menjadi 
agen Sumut Link, yaitu layanan isi ulang pulsa, pembayaran 
listrik pra bayar, pembayaran PDAM,  setor tunai, tarik 
uang tunai dan lainnya. Yang menarik dari penjualan ini 
adalah agen meraih fee 80%, sedangkan untuk pihak Bank 
Sumut hanya 20%. “Ini adalah bonus tertinggi dibanding 
perbankan lainnya,” terang Ali.

Ketika mendaftar sebagai agen, saldo agen di rekening 
Bank Sumut sebesar Rp 1 Juta diblokir selama menjadi agen 
Sumut Link. Dana itu akan dikembalikan ketika nasabah 
tidak lagi menjadi agen Sumut Link. Uang ini diperuntukkan 
sebagai uang jaminan. Saat bergabung lokasi tempat usaha 
agen diberikan spanduk resmi dari Bank Sumut dan buku 
tabungan. “Syarat pokok agen adalah wajib punya android. 
Dan bagi nasabah wajib memiliki nomor telepon tetap. 
Karena nantinya no rekening disesuaikan dengan nomor 
selular yang dimilikinya.

Ada yang istimewa  bagi nasabah Martabe Sipandai, yaitu 
uang tabungannya tidak dikenai bunga, biaya administrasi 

atau biaya buku. “Artinya uang tabungannya akan sesuai 
dengan yang dimilikinya. Tidak ada penambahan dan 
pengurangan. Dengan segala kelebihannya Martabe 
Sipandai diharapkan bisa menarik minat penabung muda 
seperti anak-anak sekolah.

Bisnis Sumut Link memang menarik. Suci pun tertarik 
menjadi salah satu agen yang akan melayani transaksi 
Bank Sumut di kompleks rumahnya. Dari Sumut Link 
ia mendapatkan tambahan penghasilan dari jasanya 
pembukaan rekening Tabungan Martabe Sipandai dari  
nasabah, layanan setoran tunai, tarik tunai, pemindah 
bukuan dan transfer ke bank lain hingga pembayaran dan 
pembelian seperti isi token listrik, pulsa dan lainnya. 

Syarat Menjadi Agen Sumut Link 

 PERORANGAN
a. Belum pernah menjadi agen Laku Pandai di bank lain
b. Memiliki sumber penghasilan utama minimal 2 tahun
c. Memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.
d. Bertempat tinggal di lokasi pelaksanaan usaha Sumut 

Link 
 BADAN HUKUM
a. Memiliki usaha  yang menetap disuatu lokasi dan masih 

bertanggung jawab minimal 2 tahun.
b. Memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.
c. Memiliki dokumen legalitas usaha yang masih berlaku.
d. Memiliki SDM yang memiliki kemampuan teknis untuk 

penyelenggaraan  Sumut Link
 FOTO COPY DOKUMEN
a. KTP pribadi
b. NPWP pribadi
c. KTP pemilik/pengurus (Badan Hukum)
d. NPWP pemilik/pengurus (Badan Hukum)

 FOTO COPY DOKUMEN LEGALITAS USAHA
a. Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW
b. SIUP, SITU, RDP (untuk agen berbadan hukum)
c. Akte pendirian (untuk agen berbadan hukum)
d. SK Pengangkatan pegawai (untuk agen dari kalangan 

pegawai tetap) atau
e. SK pensiun (untuk dari kalangan pensiun)
f. Izin usaha lainnya

*Memiliki rekening tabungan BANK SUMUT

*Dana pada rekening sebesar Rp1.000.000 diblokir selama menjadi agen 

Sumut Link
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Berburu Pelangi
Setelah Pandemi

Pandemi Covid-19 memaksa semua lini untuk menyesuaikan diri. Setahun pandemi, 
sejumlah layanan digital Bank Sumut sudah terealisasi.

Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah 
Pohan sangat bersemangat ketika bercerita 
kepada Bank Sumut News, tentang pencapaian 

Bank Sumut dalam akselerasi produk-produk digitalnya  
selama setahun pandemi ini. Pohan bahkan berani 
mengatakan bahwa produk digital Bank Sumut kini 
sudah komplit. 

“Ya, bisa saya katakan, saat ini produk digital Bank 
Sumut sudah komplit!” kata Rahmat Fadillah Pohan. 
Layanan digital Bank Sumut, terang Pohan, saat ini 
sudah mampu mengimbangi produk yang ada di bank-
bank besar. “Bahkan Bank Sumut lebih istimewa lagi, 
yang tidak dipunyai oleh bank lain. Kita punya layanan 
E-Samsat”, kata Pohan. 

E- Samsat Sumut Bermartabat adalah layanan 
digital untuk membayar pajak kendaraan bermotor 
melalui mobile banking, internet banking, ATM ataupun 

Indomaret. Pemilik kendaraan bermotor diberikan 
kemudahan dalam membayar pajak kendaraan secara 
online, sehingga lebih cepat, aman dan efisien. “Tinggal 
masukkan nomer rangka, nomer mesin, nomer KTP, 
semua secara online. Tidak perlu ngantri lagi,” jelas 
Pohan.

Rahmat Fadillah Pohan mengungkapkan, rancangan 
go digital Bank Sumut sudah disusun jauh sebelum 
pandemi terjadi. Perkembangan dunia yang semakin 
global membuat kebutuhan produk berbasis internet di 
perbankan menjadi hal mutlak. Layanan digital dirancang 
demi memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Ketika 
pandemi terjadi, rencana digitalpun mengalami akselerasi, 
hingga dalam setahun semua layanan sudah terealisasi. 

Sejumlah produk digital Bank Sumut kini sudah siap 
melayani nasabah. Untuk produk layanan digital bagi 
masyarakat, pada semester I/2021 mengambil 45% pasar 

Bank Sumut, yaitu Sumut Mobile, Sumut Card, Sumut 
Debit, E- Form, Digital Kredit, Siskohat. Layanan digital 
untuk korporasi seperti BUMD atau UMKM, sebesar 
21%, yaitu Sumut Link (Laku Pandai), E Statement, 
Virtual Account, E Pendidikan, QRIS/QREN Merchant 
dan Pojok UMKM. Sementara untuk layanan digital yang 
bekerjasama dengan pemerintah daerah mengambil 
porsi sebesar 34%, yaitu produk CMS Kasda seperti 
pembayaran PBB, PDAM, pajak kendaraan bermotor atau 
Samsat, retribusi, BPJS, dan pajak lainnya. 

Digital, Fokus dan Kolaborasi
Rahmat Fadillah Pohan mengatakan, kiat survive 

menghadapi pandemi ada tiga, selain digital, yang lainnya 
adalah fokus dan berkolaborasi. 

Fokus yaitu ada pembagian kerja.  “Ada yang fokus 
pada bisnis, ada yang fokus pada operasional. Pembagian 
tugas mengakibatkan independesi lebih terjaga. Saat ini 
Bank Sumut tengah melakukan re-organisasi untuk 
melakukan ini,” kata Pohan.

Kiat bertahan selanjutnya adalah kolaborasi. Bank 

Sumut berkolaborasi dengan penyedia jasa pembayaran 
lainnya, seperti dengan Bukapalak, Tokopedia, Gojek. 
Selain itu juga kolaborasi dengan penyedia e-wallet 
seperti dengan Brizzi, produk Sumut Card Mandiri. 
“Dalam waktu dekat juga kita bisa melakukan tarik tunai 
di Indomaret dan Kantor Pos,” terang Pohan. 

Membangun Sumut  Link juga bentuk kolaborasi. 
Sumut Link yang di-launching menutup tahun 2020 
adalah layanan dengan konsep sharing fee dengan agen 
yang bekerja sama dengan Bank Sumut. Layanan   Sumut 
Link diharapkan mempermudah masyarakat  mengakses 
layanan Bank Sumut meski belum ada unit kantor Bank 
Sumut di suatu daerah.

Dalam sistem kolaborasi, Pohan memaparkan Bank 
Sumut juga bisa berkolaborasi dalam memasarkan  
produk Bank Sumut Syariah untuk setiap cabangnya. 
“Ini juga sebuah langkah efisiensi,” kata Rahmat Fadillah 
Pohan. 

Dengan selalu berinovasi dan kreatif memenuhi 
kebutuhan nasabah, Pohan yakin, akan segera muncul 
pelangi setelah pandemi. 

Karyawan harus mengubah 
mindset menjadi mindset 
digital. Cintai produk digital 
Bank Sumut sendiri sehingga 
semakin banyak penggunanya. 
Berikan masukan sehingga 
produk digital Bank Sumut jadi 
lebih baik.

Rahmat Fadillah Pohan, Direktur Utama Bank Sumut
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Hingga semester I/2021, laporan kinerja Bank 
Sumut menunjukkan, capaian laba perseroan 
sebesar Rp 305 Milyar, aset perseroan year on 

year (yoy) sebesar Rp 39,1 triliun. Pertumbuhan kinerja 
juga terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil 
dihimpun mencapai Rp 32,2 Triliun, meningkat sebesar 
17 Persen YoY.

Sektor penyaluran kredit juga tercatat  membaik 
dengan peningkatan sebesar 3 Persen YoY atau Rp 24,3 
Triliun jika dibandingkan posisi Juni 2020 sebesar Rp 
23,6 triliun. Disisi lain, penyaluran kredit Bank Sumut 
hingga semester 1 di tahun 2021 ditopang dengan 
penyaluran berbagai kredit program pemerintah.

“Ini seperti anomali. Perkiraan adalah jika pandemi 
terjadi, kondisi perusahaan akan menurun, dalam 
arti target sulit tercapai. Tapi di semester I/2021, 
Juni kemarin target Bank Sumut tercapai. Semua ini 
tidak terlepas dari dukungan  internal dan eksternal,” 
ungkap Direktur Pemasaran Bank Sumut, Hadi Sucipto, 
menunjukkan rasa bahagianya.

Hadi memberi selamat kepada tim manajemen Bank 
Sumut yang tetap solid meskipun Bank Sumut sendiri 
masih diliputi suasana berkabung akibat kehilangan 
sang Direktur Utama, Muchammad Budi Utomo, yang 
wafat pada pertengahan April 2021. 

“Ini karena sistem sudah berjalan. Sangat salut ketika 
para karyawan tetap bisa kompak dan semangat untuk 
maju meski dalam suasana duka dan pandemi Covid 19,” 
kata Hadi.

Dukungan internal meliputi semangat juang para 
karyawan yang tetap gigih. “Ada trust, kepercayaan 
manajemen terhadap karyawan, begitu juga sebaliknya, 
karyawan percaya kepada manajemen. Trust adalah 
modal dasar majunya roda perusahaan,” ucap Hadi. 

Ketika awal memasuki pandemi Covid-19 manajemen 
Bank Sumut sudah menyiapkan payung pengamanan 
untuk mengatasi berbagai kemungkinan merugikan 
yang merupakan efek samping dari pandemi. Kebijakan 
pemerintah melakukan PPKM (Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai upaya 
memutus rantai penyebaran Covid 19 membuat 
sejumlah bisnis terdampak, tak terkecuali dengan bisnis 
perbankan. 

“Kami melakukan berbagai efisiensi untuk menekan 
biaya operasional. Produktivitas tetap dijaga untuk 
tetap bisa stabil. Juga pada pengawasan produk kredit 
produktif lebih selektif untuk memperkecil risiko kredit 
macet,” tuturnya. Keseimbangan juga didukung oleh 

Siapkan 
Diri 

Menghadapi 
Tantangan

Di luar kekhawatiran banyak pihak, 
kinerja Bank Sumut setelah setahun 

pandemi Covid-19 menunjukkan 
pertumbuhan positif.

faktor eksternal, yaitu pasar terbesar Bank Sumut yang 
berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Selain itu, kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) yang melakukan restrukturisasi kredit 
juga salah satu yang membuat sektor perbankan bisa 
sedikit bernafas lega. Peraturan OJK No 11 tahun 2020 
mengatur penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, 
pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan 
bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan 
konversi kredit atau pembiayaan  dan lainnya. 

“Kebijakan strukturisasi ini sangat membantu bank 
dan masyarakat,” kata Hadi yang menyambut baik 
rencana pemerintah memperpanjang restrukturisasi 
kredit yang berakhir pada Maret 2022. 

Strategi lainnya adalah memanfaatkan teknologi dan 
terus berinovasi. “Sekarang dengan smartphone kita sudah 
bisa bertransaksi di Bank Sumut, kita sudah mengikuti 
kebutuhan masyarakat, bahwa sekarang sudah masanya 
digitalisasi di dunia perbankan,” ujar Hadi. 

Tapi bagaimana Bank Sumut bisa terus diterima 
masyarakat, sementara bank-bank lain juga terus 
berinovasi? “Seperti saya katakan di awal, digitalisasi ini 
bukan pilihan, IT sangat penting untuk terus berinovasi 

Kita semua harus mempersiapkan 
diri menghadapi tantangan-
tantangan. Terus belajar dan 
bersyukur. Jika kita mendapatkan 
penghargaan, itu adalah  buah dari 
kerjasama. Yang paling penting, 
karyawan harus percaya kepada 
manajemen.

Hadi Sucipto, Direktur Pemasaran Bank Sumut

agar memenuhi kebutuhan pasar,” kata Hadi Sucipto. 
Setahun pandemi, Bank Sumut telah mampu 

melewati badainya, bahkan telah berhasil menciptakan 
produk-produk digital baru yang siap bersaing di pasar. 
“Kini hanya tinggal bagaimana kita memberitahu orang-
orang bahwa Bank Sumut sudah punya semua produk 
digital,” kata Hadi bersemangat. 
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Direktur Kepatuhan Bank Sumut Eksir 
mengapresiasi karyawan yang selama masa 
pandemi tetap dapat berinovasi menciptakan 

produk, menjualnya, melayani nasabah dengan sepenuh 
hati, sambil tetap menjaga protokol kesehatan. 

Pada situasi krisis karena pandemi, Eksir mengatakan 
bahwa ini adalah kesempatan bagi semua karyawan untuk 
meningkatkan diri, melakukan perbaikan-perbaikan, 

melakukan konsolidasi lebih banyak di internal dan meng-
enhance (memperkuat lagi) unit masing-masing. 

Kondisi yang mengharuskan karyawan bekerja secara 
work from home (WFH) membuat waktu di rumah menjadi 
lebih banyak.  Ini bisa dimanfaatkan dengan membaca 
buku, membuka internet untuk hal-hal produktif. “Kita 
jadi punya waktu memperbaiki administrasi yang belum 
rapi, hal-hal inovasi yang tadinya kita tidak punya waktu, 
sekarang bisa,” ujar Eksir.

Eksir mengatakan, manusia hidup di dunia yang terus 
berubah. Terlepas ada pandemi atau tidak, tapi perubahan 
itu konstan, terus terjadi. Tapi pandemi membuat ada 
kebiasaan-kebiasaan yang harus menyesuaikan. Misalnya 
rapat sekarang bisa  dilakukan secara virtual. Dari lokasi 
yang berbeda kita bisa melakukan konsolidasi. Kedua, 

Strategi Menjadi Pemenang:

Jangan Sebatas Follower!
saat pandemi, mobilitas nasabah berkurang. “Dulu 
banyak orang yang  pinginnya ke cabang ketemu customer 
service, tapi sekarang tidak lagi. Maka kita pun melakukan 
inovasi, perubahan-perubahan membutuhkan inovasi yang 
banyak,” kata Eksir.

Cashless society, menurutnya menuntut inovasi. “Jika 
Bank Sumut tidak bisa mengikuti, maka akan ketinggalan 
dan ditinggalkan oleh nasabah,” ujar Eksir. Bank Sumut 
menurutnya harus bisa melihat ekspekstasi nasabah 
seperti apa, lalu mengevaluasi apakah mampu atau tidak 
memenuhinya. 

“Alhamdulllah, Bank Sumut sekarang sudah punya 
mobile banking, transaksi dengan QRIS dan lainnya. 
Kita sudah bisa mengikuti perubahan itu, tapi apakah 
kita masih sebatas follower atau kita sudah bisa berada 
di depan, itulah mengapa inovasi harus terus dilakukan,” 
kata Eksir.

Untuk memimpin di depan, menurut Eksir Bank 
Sumut butuh karyawan yang mampu mengantisipasi 
perubahan dan melakukan inovasi-inovasi di setiap bidang 
kerja. “Lebih kurang 70 persen karyawan Bank Sumut saat 
ini adalah milenial, inilah yang harus jadi change agent, 
agen perubahan, supaya bank ini sampai kapanpun tetap 
kompetitif dibanding bank lain,” cetus Eksir. Persaingan 
Bank Sumut bukan dengan sesama bank daerah, tapi 
dengan bank-bank besar, yang teknologi dan kompetensi 
lebih bagus. 

Agar tak hanya menjadi follower, karyawan Bank Sumut 
harus bisa mengimplementasikan budaya perusahaan 
yang sudah dipunya. Slogan Bank Sumut yaitu Terbaik, 
Terpercaya, energi, ramah, bersahabat, aman, integritas, 
komitmen, perlu diwujudkan. 

Jika budaya perusahaan sudah dijalankan, maka 
dalam diri karyawan akan muncul tiga budaya, yaitu 
budaya risiko, budaya patuh dan budaya performance. 
Budaya risiko membuat karyawan hati-hati mengelola 
amanah. “Kita mengelola titipan-titipan orang-orang, dari 

para pedagang, pensiunan, ASN, harus perhatikan risiko 
agar tetap dapat dipercaya,” kata Eksir.

Selanjutnya budaya patuh. Ini baru bisa berjalan jika 
orang sudah paham risiko. Sedangkan budaya performance 
adalah budaya bersaing, memberikan kontribusi maksimal, 
produktif, untuk mencetak laba dan melakukan efisiensi. 
Menurut Eksir, terpenuhinya tiga budaya ini akan 
menghasilkan karyawan yang memiliki integritas, berjiwa 
kompetensi, dan menjaga reputasi. 

Namun semua pencapaian Bank Sumut bisa terwujud 
karena adanya kerjasama tim. “Semua orang harus melihat 
ke dirinya bahwa dia adalah bagian yang penting dalam 
perusahaan,” ucap Eksir. Jika konsep ini dapat terealisasi, 
maka Bank Sumut akan menjadi leader, tidak lagi sebatas 
follower. Saatnya memenangkan persaingan. 

Pencapaian kinerja Bank Sumut tak lepas 
dari kontribusi karyawan yang di masa 
pandemi bisa tetap fokus dan bekerja 

dengan baik. 

Mutiara, jika ditaruh dimanapun namanya 
tetap mutiara. Semua orang harus merasa 
dirinya mutiara, harus bisa memberikan 
kontribusi yang baik

Eksir, Direktur Kepatuhan Bank Sumut
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Ini adalah risiko ancaman terbesar saat negeri sedang 
dilanda musibah, seperti halnya pandemi Covid-
19. Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Irwan 

mengungkapkan perlu dilakukan identifikasi terlebih 
dahulu terhadap dampak yang ditimbulkan. Apakah itu 
dampak berat, sedang atau ringan.

Irwan menjelaskan strategi penyelamatan dari bahaya 
pandemi Covid-19 sudah dilakukan Bank Sumut pada 
tahun pertama pandemi melanda. “Tahun lalu kami fokus 
kepada restrukturisasi kredit sesuai anjuran pemerintah 
agar bank tidak mengalami kredit bermasalah,” kata 
Irwan.

Di tahun ke dua pandemi, prestasi kerja justru 
mendapatkan hasilnya. Pertumbuhan Kredit diiringi 
dengan membaiknya rasio kredit bermasalah atau 
Non Performing Loan (NPL) menjadi 3,67% pada posisi 
September 2021.

Sejumlah strategi internal pun dilakukan. Manajemen 
melakukan berbagai pembenahan pada proses dan 
produk. Produk dan target market diperbaiki dan diubah 
untuk lebih bisa menjaring banyak peluang. Produk 
yang  jalan di tempat dilakukan revisi agar sesuai dengan 
market agar mampu  bersaing dengan pasar. Bahkan 
manajemen  turut merekrut tim ahli yang selama ini 
berpengalaman  bermain pada sektor bisnis. 

“Bank Sumut ini kan selama ini jagonya main di 
kredit SPK (Surat Perintah Kerja), KMG (Kredit Multi 
Guna). Saat Covid-19, pasar ini berkurang, jadi kita mikir 
tumbuhnya dari mana. Maka kita cari dari sektor bisnis 
seperti perdagangan dan industri pengolahan misalnya. 

Selalu Ada Ruang 
untuk Tumbuh

Hal yang paling menakutkan dalam industri 
perbankan adalah kredit  macet.

Maka kita merekrut SDM yang memang selama ini sudah 
mahir di bidang ini,” ujar Irwan. Intinya adalah, kejelian 
menangkap setiap peluang yang ada. Selalu ada ruang 
untuk bisa tumbuh.

Meskipun secara kasat mata, sektor pasar industri 
bisnis terasa lebih banyak gula-gulanya, tapi peluang 
pasar sektor pemerintah tidak bisa dianggap sepele. 
Pangsa pasar Bank Sumut untuk cakupan ASN sudah 
mencapai 54% per kuartal 1. Untuk memperluas pangsa 
pasar Bank Sumut berhasrat akan memperkuat posisi 
menggarap pasar ASN untuk berbagai bidang.

Tahun ini Bank Sumut menargetkan bisa menggarap 
75% pasar ASN. Ada 33 pemerintah daerah yang ada di 
Sumatra Utara. Itu adalah kesempatan bertumbuhnya 
cabang-cabang Bank Sumut di daerah.

Irwan menggambarkan semangat optimisme itu 
ada di mana pun. Selalu ada kesempatan ruang untuk 
tumbuh. “Market  itu selalu fluktuatif. Tahun ini peminat 
SPK kurang. Dana pemerintah lagi dialihkan kepada 
Covid-19. Maka kami pun menargetkan bisa menjaring 

saluran kredit pemda untuk mendukung pembiayaan 
infrastruktur,” terangnya.

Strategi Ulang di Unit Syariah
Masa pandemi Covid-19 juga membuat Bank Sumut 

melakukan perbaikan strategi di unit syariah. “Sekarang 
ini sedang ekspansi ke kredit yang aman, seperti 
pembiayaan sepeda motor dan mobil. Dulu kan syariah 
semuanya ada, sekarang hanya untuk bisnis,” papar 
Irwan.

Manajemen Bank Sumut Syariah kita dibuat 
lebih slim. Pemasaran Bank  Sumut Syariah pun kini 
dipasarkan oleh bank konvensional. Sekarang ini masih 
dalam perbaikan SDM dan fasilitas kredit,” terang 
seraya menuturkan perbankan syariah adalah peluang 
yang cukup bagus yang bisa menggaet segmentasi pasar 
yang luas. “Sekarang ini di tiap cabang Bank Sumut, 
produk syariah tetap ditawarkan. Pastinya  harapan  
produk syariah tetap bagus pertumbuhannya,” ujarnya 
optimis.  

Dalam kondisi apapun 
selalu ada ruang untuk 
tumbuh. Tetap berkolaborasi 
dengan seluruh  cabang. 
Kantor pusat bertanggung 
jawab untuk bertumbuh 
cabang-cabang. Ayo 
manajemen cabang tetap 
nyalakan semangat karena 
semangat itu menular.

Irwan, Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut
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Tanggal 15 April 2021 adalah 
hari yang mengejutkan bagi 
seluruh karyawan Bank 

Sumut. Direktur Utama Muchammad 
Budi Utomo, yang sedang mengadakan 
kunjungan kerja ke Universitas 
Sumatera Utara tiba-tiba dikabarkan 
meninggal dunia. Innalillahi wa inna 
ilaihi rojiuun..

Muchammad Budi Utomo yang 
biasa disapa Tommy, lahir di Jakarta 
pada 2 Januari 1966. Ia alumnus 
Fakultas Bisnis dan Manajemen 
United States International University, 
Watford, Inggris. Tommy mulai 
menjabat sebagai Direktur Utama 
Bank Sumut pada Jumat, 23 Agustus 
2019 dengan masa jabatan hingga 
2023. 

Dalam kepemimpinannya di Bank 
Sumut, Tommy dikenal membuka 
akses komunikasinya untuk seluruh 
karyawan. Nomer teleponnya dapat 
dihubungi langsung oleh karyawan 
untuk menyampaikan segala hal, 
dan ia selalu membalas semua orang 
yang mengirimkan pesan padanya. 
Tommy selalu mengingatkan 
karyawan untuk berubah menjadi 
lebih baik, menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman yang semakin 
digital. Namun perubahan itu lebih 
baik dilakukan karyawan dengan 
kesadaran sepenuhnya, agar dapat 
terlaksana dengan baik. Prinsip yang 
selalu dipegang Tommy seperti yang 
diungkapkan Peter Senge, “People 
don’t resist change, they resist being 

changed!”, artinya orang tidak pernah 
melawan untuk berubah, tapi orang 
melawan ketika diubah. 

Perjalanan Tommy di dunia 
perbankan cukup panjang. Sebelum 
di Bank Sumut, ia menjalani karier di 
Bank Danamon yakni pernah menjadi 
Pemimpin Cabang Pembantu Cipulir 
Jakarta PT Bank Danamon, Wakil 
Pemimpin Cabang Bidang Kredit dan 
Marketing Kantor Cabang Fatmawati 
Jakarta PT Bank Danamon, Kepala 
Cabang Bank Danamon HR Rasuna 
Said Jakarta, Koordinator Wilayah 
Jakarta Selatan PT Bank Danamon 
hingga menjadi Pemimpin Wilayah 
Sumatera PT Bank Danamon. 

Budi Utomo juga pernah menjadi 
Pemimpin Wilayah Jawa Barat PT 

Pak Tommy…

Bank Danamon (2003-2004), Consumer 
Mass Market Head PT Bank Danamon 
(2005-2006), Executive Vice President 
Danamon Simpan Pinjam (2007-2010), 
Bank Danamon Syariah Business Head 
(Executive Vice President) (2010-2014) 
dan Komisaris Non Independen PT Bank 
Sumut (2018-2019). 

Meski baru menjalani amanah sebagai 
Direktur Utama Bank Sumut selama 1,5 
tahun, tapi banyak kesan yang sudah 
ditinggalkan Tommy untuk seluruh 
karyawan Bank Sumut. Terutama 
kerja kerasnya, yang terbukti saat ia 
dipanggil Sang Pencipta, Tommy sedang 
membicarakan program kerjasama Bank 
Sumut dengan Universitas Sumatera 
Utara. Rest in love, Pak Tommy..
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GUNUNG SITOLI - PT.Bank Sumut meresmikan pembukaan 
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gido di Kecamatan Gido 
Kepulauan Nias, Senin 22 Februari 2021. Pembukaan 
kantor KCP Gido tersebut kini Bank Sumut telah memiliki 

setidaknya 7 jaringan kantor cabang di seluruh Kepulauan 
Nias.

Direktur Pemasaran Bank Sumut Hadi Sucipto saat 
meresmikan KCP Gido menjelaskan  pembukaan Kantor 
Cabang Pembantu Gido dimaksudkan dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Sumatra 
Utara khususnya warga kabupaten Nias sebagai nasabah 
Bank Sumut.

 “Dengan pembukaan KCP Gido maka kini Bank Sumut 
telah memiliki jaringan kantor di Nias antara lain kantor 
cabang Gunung Sitoli, kantor cabang pembantu Pulau Tello, 
kantor kas Lahusa di Teluk Dalam, kantor cabang pembantu 
Lotu, kantor cabang pembantu Teluk Dalam dan kantor 
cabang pembantu Lahomi, ” jelas Hadi.

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli menyampaikan  terimakasih 
kepada Direksi Bank Sumut atas realisasi pembukaan Bank 
Sumut KCP Gido yang sudah lama direncanakan sebelumnya. 
Bupati juga mengharapkan Bank Sumut KCP Gido dapat 
membawa kemajuan bagi daerah setempat, dapat membantu 
masyarakat menyimpan uangnya, membantu pengiriman 
uang, dan memberikan kredit bagi pelaku usaha. 

Bank Sumut Resmikan KCP Gido
Februari 2021

UPZ Bank Sumut Beri Bantun 5 Ton Beras
Juli 2021

MEDAN- Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Sumut 
bekerjasama dengan Dompet Dhuafa Waspada 
memberikan bantuan sebanyak 5 Ton beras dan 250 
paket sembako dengan nilai total Rp75 Juta, pada Jumat, 
23 Juli 2021. Bantuan tersebut akan diserahkan kepada 
masyarakat prasejahtera untuk meringankan beban 
ekonomi selama masa PPKM Darurat.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan 
langsung oleh Direktur Pemasaran PT Bank Sumut Hadi 
Sucipto kepada Kepala Cabang Dompet Dhuafa Waspada 
Sumatra Utara Sulaiman bertempat di pelataran parkir 
Kantor Pusat PT Bank Sumut Jalan  Imam Bonjol No 
18 Medan. Nantinya bantuan yang diberikan akan 
disalurkan kepada masyarakat prasejahtera diantaranya 
pengendara becak yang juga terkena dampak PPKM 
khususnya di Kota Medan.

Hadi Sucipto juga menyampaikan pemberian bantuan 
ini berasal dari sumber dana zakat yang dikumpulkan 
UPZ melalui gaji karyawan muslim PT Bank Sumut  yang 
telah disisihkan setiap bulannya secara sukarela.

 “Memang tidak besar, tapi ini adalah bentuk 
kepedulian kita kepada masyarakat terutama di Kota 
Medan apa yang kami berikan ini paling tidak bisa 
mengurangi beban yang ada di pundak masyarakat meski 
tidak sepenuhnya, “ujar Hadi. 

Hadi  berharap pemberian ini bisa diterima oleh 
masyarakat prasejahtera. “Kami juga berharap bisa 
memberikan bantuan lagi kepada masyarakat dan 
tentunya ingin agar pandemi segera usai agar masyarakat 
kembali dapat beraktifitas secara normal, “ pungkas 
Hadi. 
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Untuk mencegah tindak pidana korupsi, gratifikasi dan 
anti fraud (kecurangan), Bank Sumut dan mitra kerja 
melakukan penandatanganan Pakta Integritas, Rabu 
(3/2), di Aula Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 
Medan. Disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dan Direktur Koordinasi 
Supervisi I KPK Didik Agung Widjanarko, Gubernur 
Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berharap dengan 
adanya penandatanganan Pakta Integritas oleh Komisaris, 
Direksi, Karyawan dan Mitra Kerja PT Bank Sumut tersebut, 
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (nasabah) 
terhadap kinerja Bank Sumut. Bank Sumut juga diminta 
semakin berbenah dan mengelola perekonomian daerah.

 “Dengan terjalinnya Pakta Integritas ini diharapakan 
nantinya akan terbentuk suatu kepercayaan masyarakat 
akan Bank Sumut. Sehingga Bank Sumut terus maju 
yang nantinya juga untuk kemaslahatan masyarakat 
Sumut,” ucap Edy Rahmayadi saat menyampaikan kata 
sambutan.

 Hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan 
penerapan protokol kesehatan secara ketat tersebut, Wakil 
Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah 
Provinsi Sumut R Sabrina, Direktur Utama (Dirut)  Bank 
Sumut Muchammad Budi Utomo, Dewan Komisaris 
berserta jajaran Bank Sumut.

 Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar menyatakan 

bahwa kegiatan ini sangat penting bagi kemajuan Bank 
Sumut. Pakta Intergiritas ini diharapkan jangan hanya 
sekadar seremoni, namun harus menjadi motivasi untuk 
menghindari upaya korupsi.

 “Upaya ini kita laksanakan dari keinginan Bank Sumut, 
agar lebih profesional, mandiri dan  semangat baru, tidak 
terintervensi dengan hal-hal negatif, bisa bekerja dengan 
leluasa dan meningkatkan PAD yang nantinya berdampak 
positif terhadap pemerintah provinsi dan masyarakat,” 
katanya.

Lili juga mengingatkan manajemen Bank Sumut untuk 
dapat bertindak tegas terhadap manajemen yang nakal 
dan mencoba bermain dalam upaya korupsi. Menurutnya, 
hal ini dapat dilakukan dengan membentuk satuan tugas 
(Satgas) yang nantinya akan memantau segala upaya 
tersebut.

Direktur Utama Bank Sumut Muchammad Budi Utomo 
dalam kata sambutannya menyatakan, dalam upaya 
meningkatkan kinerja bisnis Bank Sumut, pihaknya 
menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam proses 
bisnis, seperti aktivitas penghimpunan dana, penyaluran 
kredit, layanan jasa pembayaran, pengadaan barang dan 
jasa serta aktivitas pekerjaan lainnya.

“Semoga dengan penandatanganan pakta integritas ini 
dapat semakin memperkuat budaya anti korupsi,  yang 
nantinya untuk kemajuan Sumut,” katanya. 

Edy Rahmayadi Harapkan Kepercayaan 
Masyarakat Semakin Meningkat

Penandatanganan Pakta Integritas Bank Sumut dan Mitra
Februari 2021
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MEDAN- Menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Provinsi Sumatera Utara, PT Bank Sumut 
bersama Dekranasda Provinsi Sumatra Utara menggelar 
lelang produk-produk UMKM secara online melalui Kedai 
Lelang yang diselenggarakan Jumat 30 Agustus 2021. 

Sebanyak 53 produk UMKM berupa tenunan dan kain 
khas budaya Melayu diikutsertakan dalam lelang produk 
UMKM. Acara tersebut diikuti Ketua Dekranasda Provsu 
Ny Nawal Edy Rahmayadi dan Wakil Ketua Ny  Sri Ayu 
Mihari Musa Rajekshah secara virtual melalui zoom meeting 
di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Sementara 
Direktur Bisnis dan Syariah Irwan bersama Komisaris 
Utama Bank Sumut Syaiful Azhar dan Kepala Kanwil DJKN 
Sumut Tedy Syandriadi serta Pemimpin Divisi Ritel Bank 
Sumut Syafrizalsyah mengikuti dari Gedung Kantor Pusat 
Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Irwan 
menjelaskan Bank Sumut  berkomitmen untuk terus 
meningkatkan penyaluran kredit-kredit produktif terutama 
di sektor-sektor kredit UMKM dan membantu pelaku usaha 

UMKM dari dampak pandemic Covid 19. 
“Per Juni 2021, total penyaluran kredit UMKM Bank 

Sumut mencapai Rp7,5 Trilyun dengan perincian penyaluran 
KUR Rp1,2 Triliun dan kredit UMKM lainnya Rp6,3 Triliun 
dengan total jumlah nasabah sebanyak 60.005 debitur, ” 
ujar Irwan. 

Irwan juga menyampaikan selain berkontribusi 
menyediakan akses permodalan bagi UMKM, PT Bank Sumut 
juga mendukung pengembangan UMKM dengan melakukan 
pembinaan dan membantu promosi usaha. Selama ini Bank 
Sumut telah memiliki Sentra Usaha Kecil dan Mikro (Sentra 
UMKM) yang difokuskan untuk mengembangkan pembinaan 
kepada pelaku UMKM. 

Bank Sumut-Dekranasda Provsu Dorong 
Inovasi Pemasaran Produk UMKM

Agustus 2021

Bank Sumut Ajak Nasabah Menggunakan 
Layanan Digital Banking

September 2021

MEDAN- Mengambil tema customer experience in digital 
era, manajemen Bank Sumut turun langsung melayani 
nasabah pada momentum Hari Pelanggan Nasional,  Jumat 
3 September 2021. Selain melayani nasabah, Direksi Bank 
Sumut juga mengajak dan memperkenalkan kepada nasabah 
untuk menggunakan berbagai layanan digital Bank Sumut.

Direktur Operasional Bank Sumut Rahmat Fadillah 
Pohan yang ikut melayani nasabah di Cabang Kordinator 
Medan menjelaskan saat ini Bank Sumut telah memiliki 
berbagai produk dan layanan digital yang tidak kalah 
dari bank-bank lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan 
transaksi nasabah. 

Rahmat Fadillah Pohan memaparkan, semangat melayani 
karyawan Bank Sumut tidak terbatas karena momentum hari 
pelanggan. “Bagi insan Bank Sumut, every day is a customer 
day, karena itu setiap harinya mereka harus memberikan 
pelayanan terbaik kepada nasabah,” kata Pohan.

Direktur Pemasaran Bank Sumut Hadi Sucipto yang 
ikut melayani nasabah di Kantor Cabang Iskandar Muda 
menjelaskan pelayanan kepada nasabah merupakan kunci 

dari kepercayaan nasabah untuk pertumbuhan bisnis yang 
berkelanjutan, “Bank Sumut juga berkomitmen untuk dapat 
menjaga standard dan kualitas layanan dengan memberikan 
pelayanan terbaik kepada nasabah,” jelas Hadi.

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah 
tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang 
mampu bekerja secara optimal. “Bank Sumut akan terus 
berkomitmen mendorong karyawannya untuk bekerja secara 
prudent demi menjaga kepercayaan nasabah,” tutur Direktur 
Kepatuhan Bank Sumut Eksir yang ikut melayani nasabah 
di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu USU Medan.

Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Irwan 
menjelaskan, dengan kepercayaan nasabah yang semakin 
tinggi, tentunya merupakan motivasi bagi setiap insan 
Bank Sumut untuk semakin meningkatkan pelayanan. 
“Kepercayaan nasabah merupakan motivasi bagi insan Bank 
Sumut untuk dapat melayani dengan hati,”  kata Irwan. 
Pada momentum hari pelanggan tersebut, Bank Sumut juga 
memberikan berbagai souvenir menarik kepada nasabah 
yang bertransaksi. 

Hari Pelanggan Nasional 2021
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Ketua KPAD Sumut Ikrimah Hamidy menjelaskan 
sekitar 80% orang dengan HIV mempunyai 
rentang usia 19 sampai 39 tahun. Ikrimah 

mengharapkan sinergi dari seluruh pihak untuk 
membantu menekan jumlah kasus. 

Harapan Ikrimah ini berbuah dengan uluran CSR 
Bank Sumut yang memberikan bantuan kepada KPAD 
Sumut berupa perlengkapan kantor seperti meja dan 

kursi sebanyak 50 unit untuk ruang pelatihan. Bantuan 
diterima langsung oleh Ketua Umum KPAD Sumut 
Ikrimah Hamidy.

Acara  penyerahan berlangsung Senin, 9 Agustus 
2021. Total bantuan CSR tersebut Rp69 Juta.“ Bantuan 
ini diberikan kepada KPA Sumut. Ini merupakan 
sebentuk dukungan Bank Sumut untuk bersama-sama 
KPAD menanggulangi HIV di Sumatra Utara,” ucap 
Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut Syahdan Ridwan 
Siregar.

Ikrimah Hamidy mengucapkan rasa terima kasihnya 
kepada Bank Sumut yang telah membantu KPAD Sumut. 
“KPA Sumut mengucapkan rasa terima kasih sebesar-
besarnya kepada PT Bank Sumut atas bantuan CSR 
meja kursi dalam rangka mengelola pelatihan untuk 
menciptakan kader-kader penanggulangan HIV/Aids 
Sumut.” 

Menanggulangi HIV/Aids 
bersama KPA

Komisi Penanggulangan HIV/Aids 
Daerah (KPAD) Sumatera Utara mencatat, 
hingga Maret 2021, sekitar 21.076 warga 

Sumatera Utara terpapar HIV/Aids. 
Mirisnya mayoritas warga yang terjangkit 

berasal dari usia muda.
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Beragam pertunjukan tari dan musik tradisional 
dihadirkan untuk menghibur pengunjung. Setiap Sabtu 
dan Minggu para pengunjung ditawarkan suasana sarapan 
pagi di tengah sawah ditemani alunan musik gamelan khas 
Jawa. 

Pengunjung juga bisa menikmati jajanan dan 
minuman tempo doloe, seperti Grontol Jagung, Sawot 
Ubi, Ambuyat, Lapek Bugih, Bubur Pedas khas Melayu 
dan lainnya. Nah, uniknya, saat membayar makanan, 
pengunjung membayarnya dengan uang kepingan kayu 
yang sebelumnya sudah ditukar  di lokasi. Uang ini disebut 
Kepeng. Per kepeng harganya Rp2 Ribu. Berada di lokasi 
wisata ini pengunjung serasa diajak kepada suasana pasar 
era masa Majapahit dahulu. Pasar ini buka Sabtu dan 
Minggu.

Berharap lokasi wisata ini semakin berkembang,  PT 
Bank Sumut melakukan penyerahan dana CSR sekaligus 
peresmian panggung seni, gazebo, dapur kuliner dan 
musala di Agrowisata Paloh Naga, Sabtu, 16 Januari 
2021. 

 Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara 
Edy Rahmayadi didampingi istri Nawal Lubis, Bupati 
Deliserdang Ashari Tambunan, Sekretaris Perusahaan 
Bank Sumut  Syahdan Siregar, Komisaris Brata Kesuma 
dan Syahruddin Siregar, serta Direktur Kepatuhan Eksir 
dan Direktur Pemasaran Hadi Sucipto.

Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan ini merupakan 
wujud loyalitas untuk tercapainya Sumatera Utara yang 
bermartabat. “Andai kata setiap desa punya tempat seperti 
ini, luar biasa. Visi saya membangun desa menata kota, 
benar-benar bisa terwujud. Terimakasih Bank Sumut dan 
Bupati Deliserdang,” kata Edy Rahmayadi.

Bupati Deliserdang Ashari Tambunan merasa 

bersyukur Gubernur Sumatera Utara bisa hadir di 
agrowisata ini. “Artinya setiap kunjungan Pak Gubernur 
saya yakini bahwa memberi arti dan menjadi motivasi  
tersendiri dan itu terbukti dengan perkembangan yang 
terjadi. Saya berharap pada kunjungan Pak Gubernur 
berikutnya sudah menjadi lebih baik lagi kawasan wisata 
ini,” kata Ashari Tambunan. 

Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut Syahdan Siregar 
mengatakan pada tahun 2020 Bank Sumut mendapatkan 
alokasi Dana CSR total sebesar Rp3 Miliar. Ruang lingkup 
penyaluran dana CSR berada dalam koridor tiga pilar 
CSR Bank Sumut, yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, 
serta Pilar Pendidikan dan Kewirausahaan. Program 
Agrowisata Paloh Naga termasuk Pilar Ekonomi dengan 
dana disalurkan sebesar Rp265.905.000. 

“Agrowisata Paloh Naga ini kita sudah bisa lihat, 
tempat ini sekarang menjadi destinasi wisata dan juga 
tempat berwisata kuliner bagi masyarakat Kota Medan 
dan sekitarnya. Ini adalah salah satu wujud Bank Sumut 
peduli dan mempercepat pemulihan ekonomi dalam masa 
pandemi Covid-19 ini,” kata Syahdan.

Bisa Transaksi dengan QRIS
Tak hanya memberikan bantuan, tapi melalui 

agrowisata ini, Bank Sumut bisa melakukan percepatan 
inklusi keuangan. Misalnya pengunjung sudah bisa 
melakukan transaksi di tempat ini dengan menggunakan 
QRIS. 

“Kita bisa lihat bahwa UMKM yang berjualan di sini 
sudah menggunakan QRIS dalam bertransaksi. Ini 
pula merupakan pesan Pak Presiden bagaimana inklusi 
keuangan bisa dilakukan pada seluruh daerah-daerah di 
Indonesia ini,” ucapnya. 

CSR Bank Sumut di Agrowisata Paloh Naga 

Membangun Desa,
Menata Kota

“Satu tindakan kebaikan menebarkan 
akar ke segala arah, dan akar itu tumbuh 

membuat pohon baru.” Amelia Earhart

Desa Wisata Kampong Lama Paloh Naga menawarkan 
keindahan petak sawah yang membentang. Jika 
musim tanam, maka panorama adalah hijaunya 

permadani alam yang membentang luas. Tapi saat padi 
mulai menguning, maka alam pun serasa berhiaskan 
cahaya emas buliran padi. 

Masyarakat membuat lokasi ini memiliki daya 
tarik, pesona khas kehidupan pedesaan. Lokasi wisata 
Kampoeng Lama berada di Desa Denai Lama, Pantai Labu 
Deli Serdang. Aksesnya sangat mudah dijangkau, tak jauh 
dari Kuala Namu, sekitar 1,5 jam dari Kota Medan. 
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Apresiasi untuk Dedikasi

PT Bank Sumut mendapatkan 1st The Best GCG untuk kategori BPD Buku II dari 
Majalah Economic Review, pada 5 Februari 2021. Good Corporate Governance (GCG) 
terkait dengan Kode Etik yang dimiliki Bank Sumut. Kode etik ini dikenal dengan 
istilah TERBAIK yang meliputi Terpercaya (Trustworthy), Enerjik (Energetic), Ramah 
(Gracious); Bersahabat (friendly), Aman (Peaceful), lntegritas Tinggi (High lntegrity), 
Komitmen (Commitment).

Fadel Muhammad
Founder & President Commissioner

Muhamad Ihsan
CEO & Chief Editor

Wednesday, March 3rd 2021
Jakarta

Warta Ekonomi proudly honors:

as

category

Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Assisting and Developing The Customers 
Account at North Sumatra, Sumatra Island

Regional Bank

PT BPD Sumatera Utara

PT. Bank Sumut berhasil meraih peringkat I Satisfaction Index 2021 Mobile Banking 
pada ajang penghargaan 4th Satisfaction, Loyalthy dan Engagement Index 2021 
yang digelar Majalah Infobank, 9 Februari 2021. Penghargaan ini diberikan untuk 
atas performa aplikasi layanan mobile banking Sumut Mobile. 

Pada kesempatan yang sama di event 4th Satisfaction, Loyalthy dan Engagement 
Index 2021, 9 Februari 2021, Bank Sumut juga berhasil meraih peringkat III Loyalty 
Index 2021. Penghargaan ini untuk menilai tingkat loyalitas nasabah terhadap Bank 
Sumut. 

Bank Sumut memperoleh peringkat V Best Overall Satisfaction, Loyalthy dan 
Engagement (SLE) 2021 pada 4th Satisfaction, Loyalthy dan Engagement Index 2021 
yang digelar Majalah Infobank, 9 Februari 2021. Penghargaan ini diberikan untuk 
bank yang telah memberikan kepuasan pada semua bagian layanannya. 

 PT Bank Sumut mendapatkan Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Assisting and 
Developing The Customers Account at North Sumatera, Sumatera Island Category 
Regional Bank, dari majalah Warta Ekonomi, pada 3 Maret 2021. Penghargaan 
ini diberikan atas kontribusi Bank Sumut untuk pengembangan daerah, inovasi 
perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bank Sumut meraih Infobank TOP BUMD Awards 2021, Predicate Excellent, The Best 
kategori Modal Inti Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun dengan Aset >Rp 25 Triliun, dari Majalah 
PR Indonesia, pada 3 Maret 2021. Penghargaan  diberikan atas dasar kajian Biro Riset 
Infobank, “Rating BUMD 2020” atas kinerja keuangan BUMD tahun 2020.

PT Bank Sumut meraih PR Indonesia Awards 2021 kategori terpopuler di Media Cetak 
2020 sub Kategori BUMD dan Perusahaan Daerah, pada 31 Maret 2021. Penghargaan 
ini diberikan atas performance dan keaktifan Bank Sumut di media cetak sepanjang 
tahun 2020. 

PT Bank Sumut memperoleh penghargaan The Big 5 Indonesia Enterprises Risk 
Management Award IV 2021 kategori BPD Company Buku II dari Majalah Economic 
Review, 9 April 2021. Penghargaan ini diperoleh Bank Sumut dalam kondisi pandemi 
Covid-19 yang mempunyai banyak tantangan.

Bank Sumut mendapatkan peringkat I kategori Buku 2 (Modal Inti Rp1 Triliun - Rp 5 
Triliun), pada ajang 10th Infobank Digital Brand Award dari Majalah Infobank pada 3 
Juni 2021. Penghargaan diberikan atas keberhasilan Bank Sumut dalam melakukan 
promosi produk atau jasa secara digital sepanjang tahun 2020. 

Bank Sumut memperoleh 1st The Best Corporate Secretary & Corporate 
Communication Award kategori Buku 2 dengan Aset di atas Rp25 Triliun dengan 
Modal Inti Rp5 Triliun dari Majalah Economic Review, pada 11 Juni 2021.

Performa Bank Sumut yang baik selama 2020 membuat Bank Sumut mendapatkan 
Financial Performance Full-Year 2020 with Predicate “Excellent”, dari Majalah 
Infobank, pada 7 September 2021. Penghargaan ini membuat Bank Sumut tampil 
lebih baik lagi. 
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Menduniakan Kemewahan 
Kopi Sialaman

Selanjutnya para pecintanyalah yang akan memilihnya, 
kepada jenis kopi mana seleranya tertuju.

Untuk jenis wine kopi, ia melakukan proses 
fermentasi, setidaknya selama 25 hari. “Buah yang 
sudah merah kita bungkus. Selanjutnya ditempatkan di 
tempat yang bersih agar tidak terkontaminasi dengan hal 
lainnya,” terangnya.  Setelah difermentasi, kopi dijemur, 
kemudian difermentasi lagi dan dijemur lagi. Hingga 
terasa kopi wine-nya benar-benar matang.

Meskipun dengan sebutan Wine, tapi wine kopi tidak 
sama seperti wine anggur. Wine kopi tidak mengandung 
alkohol dan tidak memabukkan. Desa Sialaman adalah 
salah satu penghasil kopi wine terbaik di Sumatra 
Utara, dikarenakan lokasi Desa Sialaman yang berada di 
dataran tinggi.

 Kopi kategori Natural proses juga menjalani 
kisahnya tersendiri. Buah kopi cherry yang dipetik dari 
pohon langsung dikeringkan di bawah sinar matahari. 
Dalam proses basah, air digunakan untuk mengupas 
buah cherry kopi sampai bagian mucilage-nya (lapisan 
transparan kopi). Hingga yang tersisa adalah biji kopinya 
saja sebelum kopi itu dikeringkan. 

Sementara untuk jenis kopi Honey,  caranya berbeda 
lagi. Buah kopi dikupas dan dikeringkan dengan lapisan 
mucilage yang masih utuh menyelimuti kopi. Saat 
proses pengeringan, lapisan mucilage masih menyerap 
kelembaban dari udara sehingga membuatnya semakin 
lengket yang mirip tekstur madu. Selanjutnya kopi pun 
dikeringkan, sama halnya seperti proses kopi natural.

Rahmat memperlakukan kopi Arabika premium yang 
dimilikinya dengan sebaik mungkin. Itu juga alasannya 
membuka warung kopi. “Saya sudah memperlakukan 

kopi saya dengan sebaik mungkin. Saya jaga sejak 
penanaman, pembuahan, pemetikan. Semua mengalami 
proses yang baik, dan sudah tentu hasilnya juga baik. 
Saya ingin melihat orang yang menikmatinya,” ujarnya.

 Harga kopi yang dihasilkannya bervariasi. Arabika 
premium perkilonya Rp180 Ribu. Kopi Honey Rp280 
Ribu dan wine kopi Rp300 Ribu. 

Memanfaatkan Promosi Online 
Rahmat sudah menekuni bertani kopi sejak tahun 

2017. Tahun 2019  ia memutuskan membuat warung 
kopi bergaya milenial, yang diberi nama Coffee Sialaman, 
sesuai dengan nama desa tempatnya berdomisili. Di 
warungnya orang bisa langsung menikmati kopi seduh, 
dan sekaligus sebagai pusat berburu oleh-oleh kopi. 

Dalam  pemasaran produk, pria ini mengakui 
memanfaatkan berbagai medsos.  “Saya promosi 
pakai facebook, instagram, bukalapak juga. Hampir 
semua,” akunya. Tak jarang ia harus merongoh kocek. 
“Mengharapkan orang beli langsung ke desa kami kan 
sulit. Di pelosok dan medannya berat,” ucapnya tertawa

“Agar orang tahu kami punya kopi enak di sini, 
rajin-rajinlah update. Zaman digital ini banyak memberi 
kemudahan,” akunya.

Rahmat juga memanfaatkan website pojokumkm.com 
milik Bank Sumut dalam meluaskan pemasarannya. 
“Alhamdulillah ada respon pasar. Ada beberapa orang 
dan kini mereka sudah jadi pelanggan tetap,” paparnya.

Rahmat mengakui sangat terbantu dengan Pojok 
UMKM Bank Sumut. “Pesannya sih agar Bank Sumut 
lebih serius mengelolanya agar terus kita bisa update,” 
harapnya.  

“Satu langkah kecil dari sebuah niat baik 
mampu membawa kita menuju sesuatu yang 

di luar  imajinasi.”
Rahmat Wahyudi Siregar (27), petani dan pemilik 

warung kopi Desa Sialaman, Sipirok, Tapanuli 
Selatan, menyadari tidaklah mudah para penikmat 

kopi dari berbagai belahan dunia berkunjung ke desanya 
hanya untuk sekadar menyeruput kopi. Walau seberapa 
seksi sekalipun biji kopi yang dihadirkan.

Di atas ketinggian 1.020 meter dari  atas permukaan 
laut di Bukit Sibual-Buali Desa Sialaman Kecamatan 
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, tiap harinya Rahmat 
mengusir dingin menuju ladang miliknya yang luasnya 
mencapai 1,5 Hektar. Ia memetik kopi dan selanjutnya 
memilahnya. Memprosesnya menjadi beberapa kategori 
kopi, yaitu  natural, wine dan honey. Kopi-kopi yang 
sudah diolah dibawa ke warung kopinya untuk dijual.

Setiap tindakannya terhadap biji kopi alias cherry 
kopi tersebut, akan mempengaruhi kepada rasa nantinya. 
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Tapi hari itu, di suatu pagi, entah kenapa saya iseng 
bertandang ke ruang kantor PR, rindu membalik 
isi koran, mencari isu-isu terhangat. Buat saya, 

menikmati setiap berita panas sama nikmatnya seperti 
menyeruput secangkir kopi dengan ditemani sepotong 
pisang goreng sembari menghisap rokok dalam-dalam. 

Mata saya menyapu liar halaman dalam sebuah 
suratkabar harian nasional, dan mendadak terhenti 
ketika terbentur pada satu berita dengan judul yang 
cukup menyolok. Dikabarkan, sejumlah nasabah di Bali 
telah kehilangan uangnya yang disimpan dalam bentuk 
deposito di salah satu bank swasta di Indonesia. Jumlah 
kerugian tidak tanggung-tangung, mencapai puluhan 
miliar rupiah dengan jumlah korban sekitar 14 nasabah. 
Raibnya dana nasabah deposan disinyalir merupakan 
ulah oknum pegawai dan pejabat bank. Pihak manajemen 
bank telah menerima pengaduan tersebut dan melakukan 
investigasi kepada pihak-pihak yang terkait. Kasus ini 
tak kalah hebohnya dengan berita kasus Malinda Dee 
beberapa tahun lalu, yang menggelapkan dana nasabah 
Rp17 miliar dengan modus mengaburkan transaksi dan 
pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer 
penarikan dana pada rekening nasabah.

Lalu juga ada kasus raibnya dana deposito nasabah 
ratusan juta rupiah di salah satu bank BUMN terkemuka. 
Sebenarnya tak cuma bank swasta dan bank BUMN, 
kasus yang sama juga pernah terjadi di sejumlah bank 
pembangunan daerah (BPD). Lagi-lagi, diduga melibatkan 

oknum pegawai atau pejabat bank. Beberapa perkara 
telah diputuskan secara inkracht, dengan vonis pidana 
penjara kepada oknum pegawai pelaku fraud.

Ini artinya, penyakit fraud deposito dan kejahatan 
perbankan lainnya seperti juga dalam kasus kredit fiktif 
ataupun manipulasi bilyet giro, tidak memiliki korelasi 
dengan besar kecilnya aset suatu bank. Moral hazard 
merupakan persoalan klasik yang tidak memiliki garis 
akhir, kecuali dunia tiba-tiba kiamat.  Bang Napi bilang, 
fraud selalu terjadi sepanjang ada niat dan kesempatan.  
Secara teologis, tersangka utama yang menjadi otak di 
belakang pelaku fraud adalah setan bin iblis.  Pelaku fraud 
yang tertangkap dan kemudian berpura-pura menyesali 
perbuatannya biasanya paling suka dengan dalih teologis 
ini, menyeret-nyeret iblis sebagai provokator pembisik, 
sekadar mengurangi rasa bersalahnya. Salahkah? Tidak 
juga, karena begitulah kajian teologis sebagai dogma yang 
harus diyakini oleh orang beragama. Yang salah adalah 
ketika manusia melupakan bahwa Tuhan sebenarnya 
juga telah membekali akal dan kecerdasan spritual yang 
menyertai ruhnya sehingga setiap manusia mempunyai 
kehendak dan kebebasan untuk memilih: berbuat baik 
atau buruk, tetap menjaga moral atau melakukan 
kejahatan. 

Daripada mengambinghitamkan iblis, lebih menarik 
menyimak alasan ilmiah yang mendorong orang melakukan 
fraud sebagaimana diungkapkan oleh Kriminolog Donald 
Ray Cressey.  Menurut Cressy, alasan terjadinya fraud 

Fraud, Rokok dan OJK

Saya sudah lama tidak membaca koran. Bukan lantaran tidak lagi 
bertugas di unit PR dan sudah terbebas dari tanggung jawab rutin 

memonitoring media setiap pagi sebelum sarapan,  melainkan 
karena saya semakin terbiasa mengulik informasi terkini dari Google 

News, sekali klik, jendela dunia membentang di depan mata. 

 Erwinsyah
Bank Sumut Kantor Pusat, Sekretariat Perusahaan 

bisa bersifat finansial dan non finansial.  Alasan finansial 
lazimnya disebabkan pelaku terperangkap dalam paham 
konsumerisme, hidup konsumtif dengan kebutuhan 
belanja yang besar. Tidak perlu mencari contoh barang-
barang mewah, keinginan memiliki barang yang relatif 
murah pun, jika terlalu konsumtif alias candu dunia, 
bisa juga menjerumuskan. Percaya tidak, kecanduan 
merokok atau pun candu  sabu-sabu di saat tidak lagi 
ada uang di saku, juga bisa memunculkan niat untuk 
mencuri atau menggelapkan uang?  

Ada juga alasan klasik, pelaku fraud merasa gajinya 
tidak cukup sampai terjerat hutang. Sedangkan alasan 
non finansial cenderung kepada sifat serakah, selalu 
tidak pernah puas. Ini setali tiga uang dengan motto 
hidup kaum konsumerisme: hidup untuk uang. 

Lalu, sebagai antitesa atas paham konsumerisme, 
ada yang menyalahkan uang sebagai dalang kejahatan, 
sehingga muncul pemahaman bahwa uang membuat 
orang cinta dunia dan memberhalakan uang. Uang yang 
secara harfiah sebagai alat tukar dijadikan sebagai iblis. 
Sama seperti pandangan aliran keras, yang menyalahkan 
teknologi sebagai dalang kerusakan moral.  

Bagi saya, persoalnnya bukan pada uang, tapi 
bagaimana cara dan sikap manusia dalam menggunakan 
uang. Jujur, setelah semakin berumur, saya lebih terpesona 
dengan indahnya ungkapan Abu Bakar Ash-Sddiq, salah 
satu sahabat terdekat Rasulullah AS: “Genggamlah dunia 
di tanganmu dan letakkan akhirat di hatimu, agar kamu 
senantiasa mengingat akhirat tanpa melupakan dunia”. 
Masya Allah! Saya adalah salah seorang yang terpukul 
telak dengan kalimat takzim itu, sadar bahwa betapa 
memalukan gaya hidup saya selama ini. 

Mungkin, karena itu pula OJK cukup cerdas memilih 
motto literasi keuangan dengan tagline: “Sikapi Uang 
dengan Bijak”. Sampai sekarang pun, jika diminta menjadi 
pembicara pada workshop literasi keuangan, saya selalu 
menolak. Karena pernah melakukan fraud?  Bukan, 
Insyallah semoga dijauhi. Alasan saya cukup sederhana, 
semata-mata karena saya masih suka membelanjakan 
uang gaji untuk membeli rokok dua bungkus  sehari. Tapi, 
sekali lagi, jangan buru-buru menyimpulkan, gara-gara 
candu rokok saya pernah mencuri. Lebih baik doakan, 
orang-orang seperti saya bisa segera menghentikan 
kebiasaan buruk ini.  
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Di era sekarang, ngopi sudah menjadi sebuah 
kegiatan yang cukup tren dan terbukti dengan 
semakin banyaknya bisnis kedai kopi kekinian 

yang semakin banyak bermunculan. Kalau dulu-dulu 
sih, mungkin kopi lebih identik dengan image bapak-
bapak yakan. Tapi di era sekarang kopi itu sudah lebih 
identik dengan anak-anak milenial. Faktanya, ternyata 
banyak anak muda yang sebenarnya tidak punya jenis 
kopi favoritnya, atau dengan kata lain beli kopi itu hanya 
untuk eksistensi dan pelengkap kebutuhan zaman now, 
heheee tapi ga apa-apa sih, selama enggak maksain 
keuangan ya. Belum lagi buat anak-anak kantoran nih,  
gak ngopi sehari itu rasanya ibarat taman tak berbunga, 
kayak ada yang kurang aja gitu. Tapi statement ini bukan 
untuk semua orang ya, saya cuma menarik tren umum di 
zaman sekarang saja.

Tapiiiiiii,  Percaya gak percaya dengan berhemat 
segelas kopi setiap hari, kita bisa menabung bahkan 
sampai ratusan juta!!! Nih kita coba hitung-hitungan 
ya, kalian bisa coba kurangin mengonsumsi kopi kalian 
setiap hari “segelas aja” (ini bagi kalian yang ngopinya 
lebih dari segelas setiap harinya ya). Nah untuk yang 
terbiasa ngopi segelas aja setiap hari, mungkin bisa 
ngurangin 3 gelas dalam seminggu. Percayalah, duit kopi 
yang kita sisihkan itu bisa dijadikan investasi tabungan 
jangka panjang, hehheee

Kejauhan ya kalau sampai jangka panjang, 
Ya sudah, bisa buat beli tiket hotel deh untuk liburan 

versi staycation di hotel-hotel bagus di Kota Medan.
Yukkk, langsung kita kalkulasikan:
 Anggap ya kalian itu ngopi sehari 2-3 gelas sehari
  Harga kopi-kopi hits (lokal) di Kota Medan berkisar 

Rp18rb – Rp35rb,
 Jadi, kita ambil rata-rata saja ya Rp25rb

 Kita coba mulai hemat/kurangin kopi segelas dulu ya 
untuk jangka waktu 1 bulan,
 (30hr x Rp25.000 = 750.000) 
 sadar gak tuh, kita bisa habiskan segini nih dalam 

sebulan hanya untuk beli kopi!
 (3bln x Rp750.000= 2.250.000) 
 Bahkan, dengan hemat tiga bulan saja sangat 

memungkinkan buat beli tiket PP ke Bali nih buat 
ngabisin cuti kantor kalian! (tapi tiket ekonomi 
yaaa, hehee)

Jadi, sudah bisa bayangin dong, kalau dari berhemat 
segelas kopi kita jadikan investasi bertahun-tahun 
(jangka panjang) bakalan gimana hasilnya, sangat 
memungkinkan kan untuk bisa beli satu mobil baru 
bahkan rumah. 

Apalah Aku Tanpa Kopi
“Ngopi apaaa kita?”

“Aaargh aku melemah. ngopi yok.”
“Pesan Gofood kopi yok ada promo nih 

bertiga lebih murah.”

Kalau ajakan di atas sudah berkumandang 
sudah dipastikan tidak ada kalimat penolakan 
dari teman-teman di ruangan kerja.Sejauh apa 

aku kenal kopi, anggaplah ini sebuah seni. Seni minum 
kopi sudah melekat dengan diriku sejak 10 tahun 
belakangan. Kenapa seni? Karena agak keberatan 
kalau dibilang budaya, bukannya kita sepakat? Tak 
ada yang pernah salah dengan perihal cara memilih dan 
menikmati kopi. Kopi hitam katanya kopi para bapak-
bapak, eh minum kopi hitam malah dibilang kuno. 
Padahal beberapa jurnal sudah mengklaim manfaat 
kopi hitam memang baik bagi kesehatan tubuh. Mulai 
memelihara kesehatan liver hingga mengurangi risiko 
kanker.

Semakin bumi menua, semakin bertambah pula 
inovasi dan ide. Grade-grade biji kopi pun mulai beragam. 
Racikan-racikan kopi mulai dibuat semenarik mungkin 
supaya bisa dinikmati segala usia.

Yak, timbang-timbang biji kopinya, grind mulai dari 
halus sedang kasar, oke tambahkan susu di dalamnya.  
Mari tambah sirup dan saus. Mulai dari varian Vanilla, 
Hazelnut, atau Tiramisu.

Oh iyaaa! jangan lupa, gula cairnya ya sekalian. 
Tambah krimer lagi dan additional lainnya supaya semakin 
ramah di lidah. Manis gituh, mantap. biar kakak-kakak 
yang punya sakit lambung juga bisa minum, katanyaaa. 
Besok pesan lagi? jelas! Terus besoknya besok lagi 
gimana? Ya pasti beli lah.

“Mau pesan kopi yang kemarin lagi gaaak” 
“Gak lah ah, kurang manis, coba yang satu lagi yok”
Tanpa disadari bergeser pula-lah esensi kopi yang 

diklaim baik bagi kesehatan tadi. Tanpa sadar juga, srat 
srooot srat srooot… perut diam-diam mulai membuncit, 
top up T-money gak sudah-sudah, baru top up udah isi 

lagi (untung pakai Sumut Mobile! loh promosi).
Terbentuklah sugesti alam bawah sadar diri ini akan 

lemas lesu tak berdaya kalau tak minum kopi susu, 
tambah es batu.. alaaah segar kali. Tidak sadar-sadar 
juga tuh cuma jalan parkiran ke lobi gunung sudah 
mulai pegal-pegal.. Pinggang keram. Tambah lagi lembur-
lembur, olahraga juga jarang. Berangkat dari kekuatan 
scroll tangan, kutemukan juga beberapa upaya untuk 
puasa tanpa kopi, dimana ternyata untuk mengubah pola 
kebiasaan seseorang dapat dilakukan dengan hitungan 
22 hari.

Hari ke-1 hingga ke-5 menjerit seolah-olah tidak 
makan nasi lemasnya.

Hari ke-6 dan seterusnya sudah mulai terbiasa, 
walaupun masih membayangkan air putih yang diteguk 
adalah air kopi susu, hahaha.

Hari ke-10 ke atas malah sudah tidak mencari kopi 
bahkan sampai hari ke-24 aku tak sadar sudah lewat 22 
hari tidak minum kopi.

Lalu iseng menimbang badan, wah turun beberapa 
kilo. Juga bangun tidur terasa lebih fresh. Gak beli koyo 
lagi karena udah jarang pegal-pegal. Baru inget juga wah 
gak isi isi T-money nih hemat.

Minum kopi tak pernah salah, jangan salahin 
kopinya.Tapi izinkan aku meralat pernyataanku di awal 
ya! Minum kopi ternyata ada rules nya. Esensi minum 
kopi adalah tetap kopi yang katanya kopi bapak bapak: 
kopi hitam! yang tak ada embel-embel gula di dalamnya 
kalau memang ingin panjang umur dan hidup sehat.

Menjadi sehat adalah mahal.
Namun sakit jauh lebih mahal.
Ingatttt.. asuransi kita tak menanggung klaim akibat 

serangan jantung mendadak.
Stay safe everyone!  

Diet Ngopi jadi Investasi? 
Sallvyna,
Bank Sumut Kantor Pusat - 
Divisi Operasional

Olive, 
Bank Sumut Kantor Pusat - 
Sekretariat Perusahaan
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Lembah Bakkara,
Pesona Tersembunyi Danau Toba

7 Juli 2020. UNESCO 
menyepakati Kaldera Toba 

ditetapkan sebagai UNESCO 
Global Geopark.

Keindahan Danau Toba dan kekayaan budayanya, 
menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan 
wisata andalan Indonesia. Beragam tempat indah 

nan eksotis ditemukan saat berada di kawasan Danau 
Toba. Seperti halnya sebuah lembah yang diapit oleh 
dua bukit, yang menciptakan pemandangan mempesona 
bernama Lembah Bakkara.

Menuju Lembah Bakara bisa ditempuh dengan 
perjalanan darat atau udara. Dari Medan, perjalanan darat 
membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Jalurnya ada dua 
alternatif, melewati Balige, atau jalur Sidikalang melewati 

Doloksanggul. 
Untuk pengguna transportasi udara, dari Medan 

atau Jakarta dapat naik pesawat langsung menuju 
Bandara Silangit di Siborong-borong, Tapanuli Utara. Lalu 
menempuh sekitar 1 jam perjalanan untuk tiba di Lembah 
Bakkara. 

Lembah Bakkara terletak di Kecamatan Baktiraja 
Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sebelah Barat Daya 
Danau Toba, terdapat sebuah lembah yang diapit dua 
bukit. Terhampar pemandangan alam, dikitari perbukitan 
hijau dan persawahan dengan pola-pola berserakan 

namun indah serta udara yang sangat sejuk. 
Sebagai seorang yang suka fotografi, Lembah Bakkara 

adalah salah satu tujuan spot idaman saya. Memotret 
momen matahari terbit tepat di depan hamparan lembah 
memberikan semangat yang berlimpah. Di awal pagi saya 
menuju ke puncak bukit dengan mobil untuk bersiap-
siap menyambut matahari terbit. Sangat beruntung, pada 
waktu itu saya menikmati matahari terbit dengan langit 
berwarna-warni, merah, oranye, kuning, ungu dan biru 
bercampur dengan sangat indah.

Bakkara bukan hanya sekadar lembah saja, namun 
memiliki nilai sejarah sebagai tanah kelahiran Raja 

Sisingamangaraja. Karena itulah Bakkara disebut juga 
sebagai tanah para raja. Tak hanya sejarah para raja, 
tapi juga kisah letusan maha dahsyat Gunung Toba 
Purba yang terjadi jutaan tahun lalu. 

    Spot-spot wisata lain di sekitaran Lembah Bakkara 
yang turut saya abadikan diantaranya air terjun Janji 
yang konon di tempat ini dahulu kala para Raja Batak 
berkumpul dan berikrar bahwa hanya ada satu raja 
dalam masyarakat Batak yakni Raja Sisingamangaraja. 
Air Terjun Sitiotio yang bertingkat tingkat. Lalu ada 
pulau Simamora, pulau tidak berpenghuni yang sangat 
eksotis. (Hadi Pramono, Bank Sumut Kantor Pusat, Unit Usaha Syariah)
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“Aduh...“ Aku bergumam sendiri sambil menyandarkan 
ponsel di depan layar monitor. Seperti biasa, bekerja 
sambil memantau grup yang semakin hari semakin 
banyak notifikasinya, membuat pagi hari yang sendu dan 
mendung terasa terik. Kalender di dinding sudah di posisi 
tengah, sebentar lagi berbalik ke halaman belakangnya tapi 
pencairan masih di bawah harapan. 

Gelisah aku setiap mendengar ponselku berbunyi. Balada 
hidup seorang analis kredit yang baru belajar merangkak 
sudah dihadang kejamnya pandemi...Hiks.

“Kriiiing.. kriing.. ”, telepon di sebelah kiriku berbunyi. 
Ternyata panggilan dari 101.

Aku langsung turun, merapikan blazerku yang sudah 
mulai tak beraturan. Setiap jam 12.30 WIB si analis kredit 
pemula ini harus menggantikan gawean customer service.  
Saat ini aku ditempatkan di kantor Cabang Pembantu kelas 
3 yang sangat menuntut kita untuk harus lebih serba bisa 
mengingat tidak terlalu banyaknya pegawai. 

Huuuuuft, hari ini terasa tidak semangat.  Semakin lesu 
ditambah aku harus kehilangan satu jam untuk aplusan, 
lalu istirahat, hilanglah lagi satu jam yang membuat aku 
tidak isoma (istirahat, makan dan solat-red), pikirku sambil 
sedikit kesal.

 Nasabah customer service akhir-akhir ini terhitung 
jumlahnya. Kadang sudah satu jam menanti, hanya cetak-

cetak buku saja. Rasanya satu jam ku tadi seperti sia-sia. 
Tapi ya sudahlah...

***
Suasana banking hall di Kantor Cabang Pembantu 

Sadabuan sepi. Hanya ada sekuriti yang berdiri di depan 
pintu dan seorang nasabah di depan teller.

Dreeeeek, lamunanku dikejutkan seseorang yang masuk 
dari balik pintu dan menuju ke meja customer service. Sosok 
yang tidak asing yang seperti biasa selalu kulihat di jam 
segini.

“Heeii..,” sapanya dengan senyum kepadaku. 
“Iya, Pak ” jawabku dengan nada tak bersemangat.
“Mau kacang? Kacangnya bagus,” katanya lagi. “Nggak, 

Pak, lagi kenyang,” kubalas lagi.
“Kalau jagung?” tanyanya lagi. 
“Nggak juga, Pak, nanti nyangkut di gigi, susah,” jawabku 

lagi dengan senyum kecil.
“Oh, ya sudah tidak apa-apa,” kata pria yang kira-kira 

berumur 60 tahun itu lagi.
Dialah Pak Abu, penjual kacang dan jagung rebus. Yang 

membuatku heran, kenapa terlalu rajin. Hampir setiap hari 
dia menyetorkan uang hasil jualannya untuk ditabung. 
Padahal kalau dipikir-pikir, uang itu masih bisa disimpan 
sendiri.

Pikiranku ini pun berlalu ketika nasabah  lain mulai 

Kisah Pandemi dan Pak Abu berdatangan.
***
Hari sudah akhir bulan. Seperti biasa, penagihan yang 

tak kunjung usai dari waktu ke waktu untuk bulan ini 
menjadikan aku seperti robot berjalan. Aku sudah hapal apa 
jawaban yang akan diucapkan debitur A, lalu si B lalu si C. 
Semua sudah terkumpul di pikiranku. 

Pagi hari kucetak daftar tunggakan dan bergegas pergi. 
Dengan seluruh jawaban debitur bermasalah yang sudah 
terekam di otakku, sepanjang jalan aku berpikir dan berpikir 
terus.

Aku duduk di kursi kerjaku sambil memandangi ulang 
daftar tunggakan.

“Astagfirullahh.... kenapa ini?,” aku panik. Kulihat daftar 
urutan semakin memanjang, aku tarik nafas panjang.

Kenapa nasabah baik juga jadi menunggak? Apa ini? 
Aku mulai cemas.

Kuambil ponselku dan menelepon salah satu 
diantaranya, yang kuanggap paling baik, paling tidak 
mungkin menunggak.

“Hallo, assalamualaikum,” sapa suara di dalam 
ponselku...

“Waalaikumsalam, bang aku terkejut,” sambarku tidak 
sabaran menunggu jawabannya.

“Iya dek, dah tahu abang. Pasti adek nelpon kan. Abang 
belum bayar memang, gak ada mobil laku bulan ini, gak 
bisa abang bayar cicilan. Apalah yang bisa abang lakukan, 
bantulah dulu,“ katanya dengan cepat. Tepat  tanpa perlu 
kujelaskan dan kupertanyakan satu persatu.

“Iya bang, kudiskusikan dulu dengan pimpinan ya, 
sebentar lagi kutelepon abang.”

Kuulangi pembicaraan ini dengan beberapa debitur 
lain yang tidak sedikit, dan hampir semua inti jawabannya 
adalah hal yang sama. Ketidakmampuan membayar, bukan 
ketidakinginan membayar.

Akhirnya setelah berdiskusi dengan pimpinan aku 
merekap seluruh nama debitur ini lalu memutuskan 
untuk melakukan restrukturisasi. Kebijakan pemerintah 
untuk melakukan perpanjangan waktu pembayaran kredit 
bagi debitur di masa pandemi, hal yang sebenarnya tidak 
pernah kita inginkan, namun harus dilakukan untuk 
menyelamatkan.

Ternyata situasi yang sekarang ini benar-benar 
mengubah segalanya.

Hari berlalu. Aku mulai merealisasikan restrukturisasi 
kredit. Kukunjungi nasabah untuk melakukan pemantauan. 
Di jalan, aku sengaja turun seperti biasa untuk membagikan 
brosur, karena saat ini bukan hanya permasalahan 
tunggakan, target juga tetap mengejar.

Satu, dua, tiga, lancar...
Empat, lima enam, lancar...

Tujuh, delapan, sembilan, mulai menemukan kembali 
apa itu putus asa. 

“Kau tak tahu orang lagi kesulitan, kau manfaatkan 
kesulitan orang untuk jualan kredit, zaman ini kasih 
bantuan, jangan cari keuntungan,” kata seseorang yang tak 
aku kenal itu dan ditimpali lagi oleh kawan di sebelahnya.

“Kelen enak, duduk dapat gaji, kami ini cemana,” kata 
kawan di sebelahnya.

Seketika air mataku rasanya ingin berderai-derai. Aku 
tak menyangka sampai sebegitunya prasangka mereka.  
“Maaf ya, Pak, saya permisi dulu,“ kataku sambil berjalan 
mundur perlahan.

Aku terdiam berjalan lurus di trotoar, melewati beberapa 
toko. Sampai agak jauh aku mencoba mengumpulkan 
semangatku, lalu masuk ke toko bangunan.

“Bu, permisi Bu, maaf mengganggu, saya dari Bank 
Sumut, Bu, ingin membagikan brosur kredit, Bu, Ibu ada 
waktu sebentar, Bu,” kataku setelah sebelumnya aku 
memberi salam hangat di balik maskerku. 

“Waalaikum salam, maaf ya dek kami tidak lagi 
berhubungan dengan bank dan riba,” tandasnya tegas.

Seketika senyumku jatuh dari tahtanya. Aku permisi 
lalu berbalik menuju trotoar lagi. Aku menepi, menyusun 
brosurku yang sebenarnya tidak berantakan, membaca 
brosur yang sebenarnya tidak aku baca.Aku hanya berusaha 
menghilangkan sedih.

Aku kembali melangkah.
“Saya dari Bank Sumut, Pak, ingin bagi-bagi brosur, 

siapa tahu sedang butuh tambahan modal, atau ada saudara, 
teman, atau rekanan yang sedang butuh tambahan modal 
usaha, kita bisa bantu, Pak, ada program KUR juga, kami 
jamin prosesnya di kami akan cepat,” kataku to the point, 
kuharap dia punya pertanyaan dari penjelasanku yang tak 
dimintanya itu.

“Nggak ya,” jawabnya singkat.
Aku yang masih berusaha semangat berjalan selangkah 

mendekat. “Saya titip brosurnya ya, Pak. Siapa tahu nanti 
kapan-kapan dilihat-lihat, Pak, siapa tahu nanti entah ada 
kawan yang mau lihat, bisa dibaca-baca Pak kalau sudah 
nggak sibuk, Pak,“ balasku lagi tanpa menyerah.

“Nggak, bawa aja brosurnya pergi,” balasnya lagi.
Ya ampun.., kejamnya lah bapak ini, pikirku sambil 

pamit dan berjalan keluar tokonya. Hatiku gundah.
***
Di Meja customer service aku lebih banyak melamun. 

Sesekali ada nasabah namun hanya menanyakan 
permasalahan yang sama. Sebelum dia bertanya aku sudah 
tau jawabannya.  Karena nasabah yang hadir hari ini 
sepertinya yang itu-itu saja  dengan masalah yang itu itu 
juga.

Aku lapar, mungkin enak kalau aku makan kacang 
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rebus nanti. 
Kutunggu kehadiran Pak Abu, sampai jam 13.20 WIB. 

Pak Abu tak kunjung muncul. Lho tumben ya Pak Abu tak 
datang. 

“Bang, ada nampak, Pak Abu?,” tanyaku pada Pak 
Satpam.

“Nggak ada dek, belum nampak, gak pernah lagi nampak 
Pak Abu lho,“  jawabnya menjelaskan pertanyaanku.

“Oh iya, mungkin lagi gak musim kacang sama jagung 
ya, Bang,” balasku lagi tanpa menunggu jawaban 

*
Hari Jumat, aku lebih awal turun untuk menggantikan 

pekerjaan customer service supaya lebih cepat istirahat.  
Sekalian aku ingin menunggu pak Abu. Siapa tau dia datang 
lebih awal karena ingin solat Jumat.

Setiap suara pintu terdengar, aku langsung menoleh 
ke arah pintu. Bukan, bukan, bukan, bukan, dan ternyata 
sampai waktuku habis, Pak Abu tak kunjung datang.

*
Sore hari saat rapat zoom. Seperti biasa aku ditanyai, 

kenapa pencapaianku dan pencapaian semuanya menurun 
drastis. Aku tak ingin memberi banyak alasan. Aku 
dengarkan semua arahan pimpinan dengan baik tanpa 
membantah sepatahpun.

Sejujurnya situasinya memang sulit, entah karena aku 
yang lemah, entah karena memang kondisinya seperti ini. 
Hatiku berkecamuk. 

Ditambah lagi aku diberitahu bahwasannya aku Positif 
Covid-19 dari hasil swab test  kemarin. Tak kuduga aku bisa 
juga mengalaminya. Tanpa sadar air mataku mengalir. Aku 
takut, sedih, aku takut meninggal. 

Aku pulang ke rumah dengan rasa putus asa. Mengisolasi 
diri. Kuhubungi saudara dan keluarga mengabarkan tentang 
hal ini.   Ibuku menguatkanku bahwa semua ini bukan 
salahku. Aku hanya terpapar. Aku harus bersemangat maka 
aku akan sembuh, dan kehidupanku masihlah kehidupan 
yang biasanya, hanya saja saat ini aku harus istirahat dulu. 
Begitu pesan ibu sambil tersenyum. Kuhapus air mataku 
setelah menutup telepon.

Kurebahkan tubuh di kasur yang sebenarnya sangat 
kurindukan. Aku sangat ingin tidur nyenyak. Melupakan 
segalanya.

Bayangan pak Abu menghantui pikiranku. Sampai 
hari terakhir aku berkantor, Pak Abu tak kunjung datang. 
Mungkin saja Pak Abu saat ini sama sepertiku, sedang 
terbaring dan terpapar. Aku didera rasa takut dan sedih.

Tiga tahun lalu sebelum pandemi hadir, Pak Abu yang saat 
itu pakaiannya kotor dengan lumpur duduk di hadapanku 
dan bercerita. Saat itu ia ingin pulang dari tempat berjualan 
dan pergi menyetorkan uangnya ke bank. Di tengah jalan 
ban sepeda motornya bocor tapi harus dipaksa jalan karena 
tidak ada tukang tambal ban di lokasinya. Akhirnya ban 
dalam dan ban luar rusak, harus diganti. Ia harus merelakan 

sebagian modal jualannya untuk mengganti dengan ban 
seken yang dibelinya dari tukang tambal ban di kota. 
Saat itu aku bertanya, sejauh apa perjalanannya, dan aku 
terkejut mendengar jawabannya, Pak Abu berjualan kacang 
dari Padangsidimpuan hingga ke Batangtoru dan Marancar. 
Dan belum tentu habis.

Astagfirullah jauhnya, pikirku saat itu. Saat itu Pak Abu 
berkisah bahwasannya dia memiliki anak, sudah sukses 
dan bekerja, sama seperti aku juga bekerja di perantauan. 
Tapi Pak Abu tidak pernah meminta uang kepada anaknya, 
karena dia sadar anaknya memiliki kehidupan yang baru 
saja dirintisnya dan juga memiliki kehidupan sendiri. 

“Setiap ditelepon ditanya sehat apa tidak, aku selalu 
jawab sehat. Aku tidak pernah mengiba kepada anakku 
walau jualan tidak laku,” kata Pak Abu saat itu. 

Aku bertanya saat itu, apakah anak bapak pernah 
pulang. Ia menjawab, sampai saat ini masih belum pernah, 
masih telepon saja. Aku tahu, meskipun dia mengatakan dia 
tak ingin anaknya pulang, tapi sebenarnya ia ingin. 

Mengenang cerita Pak Abu, mengenang wajahnya, 
sosok laki-laki tua yang sebenarnya sudah waktunya untuk 
beristirahat di rumah menikmati masa tua dengan tenang. 
Tapi harus bekerja sekeras menjajakan dagangannya dengan 
jarak yang cukup jauh setiap hari. Apa alasan Pak Abu 
menyetorkan uang yang sebenarnya bisa ia simpan sendiri?

Aku kembali menangis karena telah mampu 
menyimpulkan: karena ia ingin hidup yang hidup”.

Hidup yang aku bayangkan cocok untuknya, hidup 
yang santai, bukanlah hidup yang diinginkannya.  Dengan 
datang ke bank setiap hari, ia bisa berjumpa banyak orang, 
bercerita, berinteraksi, berjumpa dengan orang baru. Ia 
sedang mengobati kesepian, dia sedang mengobati rindu. 
Dia tidak meratapinya sendiri di rumah seperti saat ini aku 
meratapi nasibku.

Pak Abu berjalan tanpa lelah, di usianya yang tak muda, 
menghadang hujan, mencari rupiah, tanpa meminta belas 
kasihan orang lain bahkan anak sendiri, mengajarkan 
padaku bahwa tak ada bandingnya kesedihanku dengan 
kesedihannya. 

Kuhapus air mataku. Kuharap setelah ini, aku bisa 
menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih semangat dan lebih 
kuat. Aku merindukan Pak Abu, sungguh!  

Amelia Wijaya,
Bank Sumut KCP Sadabuan




