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Mitra Yang Mulia, setiap kita 
melihat sebuah realita ke-

hidupan selalu ada dua atau lebih 
sudut pandang yang membawa kita 
pada kesimpulan yang mungkin bisa 
beragam,  bisa positif  maupun negatif  
tergantung pada seberapa objektif  
hasil tersebut kemudian dapat menjadi 
acuan bagi kita. Nah Kalau kita berada 
pada sebuah pilihan apakah lebih suka 
sensasi atau esensi?

Hampir bisa dipastikan semua kita 
akan tergoda untuk lebih memilih sen-
sasi, sebab sensasi itu langsung bisa 
dinikmati dan bisa meningkatkan ego 
kita untuk dipuji dan disanjung oleh 
orang-orang di sekeliling kita.

Munculnya berbagai perspektif  da-
lam memaknai sesuatu adalah anugerah 
yang menandakan semua kita merde-
ka dalam beropini. Semua kita bebas 
untuk setuju atau tidak terhadap sebuah 
opini sepanjang tetap ada ruang untuk 
berdiskusi, dengan catatan kita sepakat 
bahwa keseluruhan konten harus dipa-
hami sepenuhnya secara utuh agar kita 
tidak terjebak pada pemikiran  sinisme 
dan negativitas belaka.

Secara harfiah sensasi merupakan 
suatu kondisi atau situasi yang dapat 
membuat perasaan terharu dan merang-
sang emosi seseorang tentang keego-
an dan jatidirinya, sementara esensi  
merupakan suatu keadaan yang bersifat 
mutlak pada hakikatnya, inti dari hal 
yang pokok dalam sebuah situasi.

Fenomena jaman sekarang banyak 
individu cenderung memilih sensasi 
dalam konsep marketing strategi. Ter-
kadang kita lebih fokus pada banyakn-
ya jumlah orang yang datang disetiap 
event dari pada orang yang benar-be-
nar akan membeli produk atau jasa 
yang ditawarkan. 

Dekorasi, atribut serta asseso-
ries dianggap lebih penting untuk 
mempengaruhi pikiran pelanggan 
dibandingkan dengan keunggulan, 
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Dhapu Redaksi

spesifikasi, fitur, fasilitas serta layanan 
yang akan didapat oleh pelanggan dari 
berbagai produk itu sendiri. Marketing 
trik yang lucu terkandang dianggap 
lebih penting daripada penjelesan rinci 
dan detil berbagai fitur produk. 

Mitra yang mulia, idealnya sekarang 
kita harus lebih realistis dan bisa me-
mastikan bahwa apa yang kita lakukan 
selalu bertumpu pada hal-hal yang 
bersifat mutlak secara hakikat dan inti 
dari hal yang pokok (esensi). Perhatikan 
dan cermati dengan sungguh-sungguh 
siapa pelanggan kita, apa yang mereka 
butuhkan, apa yang mereka keluhkan 
dan apa yang mereka harapkan.

Ingat, jangan sampai kita terjebak 
pada pola pikir atau kebutuhan fisik 
secara kasat mata yang secara tiba-tiba 
bisa merangsang rasa keegoan dan 
emosional belaka, karena itu berpoten-
si hanya akan menghasilkan harapan 
semu semata. Merancang sebuah pro-
gram kerja secara berkala harus dis-
usun secara terukur, terstruktur dan 
berkesinambungan dengan sasaran 
yang nyata dan logis untuk dicapai. 

Jangan tertipu oleh sensasi, karena 
sensasi pasti tidak akan tahan uji. Uta-
makan dan fokuslah pada hal-hal yang 
kuat esensi-nya karena inilah yang 
akan bertahan dan akan memberikan 
jaminan kelangsungan usaha dimasa 
depan. Jadi pilih mana sensasi atau 
esensi? [**]
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Busra Abdullah berhasil mening-
katkan peforma keuangan Bank 

Aceh. Pada tahun 2013 total asset 
Bank Aceh tercatat sebesar Rp 15,2 
triliun dengan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) senilai Rp 11,7 triliun, serta 
pembiayaan Rp 10,1 triliun, dengan 
laba pada tahun tersebut 
sebesar Rp 370 miliar. 
Pada akhir 2017 asset 
Bank Aceh bertam-
bah menjadi Rp 
23,2 triliun, DPK 
Rp 19,2 triliun, 
pembiayaan Rp 
12,8 triliun, serta 
laba senilai Rp 407 
miliar. 

Keberhasilan Bus-
ra Abdullah membawa 
Bank Aceh bertransformasi 
dari sistem konvensional ke sistem 
syariah juga membuatnya dinobat-
kan sebagai tokoh Waspada 2015 
saat ulang tahun koran harian terse-
but ke-69 tanggal 11 Januari 2016 di 
Medan. Busra Abdullah dinilai pan-
tas menerima penghargaan tersebut 
karena langkah konversi Bank Aceh 
ke sistem syariah merupakan yang 
pertama terjadi di Indonesia. 

Pada 16 Desember 2016 Bank Aceh 
berhasil meraih Best Banking Brand 
Award 2016 kategori Most Reliable 
Bank. Penghargaan tersebut diberi-
kan berdasarkan penilaian terhadap 
performance bank umum seluruh 
Indonesia yang dianggap memili-
ki reputasi baik dan mempunyai 
kinerja layanan yang handal selama 

periode 2016. Penghargaan  (BUS) itu 
menjadi kado bagi Bank Aceh yang 
saat itu memasuki masa tutup buku 
2016 sebagai Bank Umum Syariah, 
serta tutup buku pertama dalam 
sistem syariah. 

Setelah dikonversi menjadi BUS, 
Busra Abdullah juga merancang 

langkah-langkah strategis untuk 
menembus bursa nasional. Asset 

Bank Aceh saat itu mencapai 
Rp 20,12 triliun. Hal ini pula 
yang membuat Bank Aceh 
menjadi salah satu bagian 
dari kelompok lima besar 
bank syariah di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan 
Busra Abdullah, Bank Aceh 

menajdi satu dari tiga bank di 
Sumatera yang berhasil meraih 

penghargaan Indonesia Wow Service 
Excelent Award 2015. Penghargaan 
itu diberikan Lembaga Riset dan  
Marketing Markplus Inc dan The 
Marketter Insight. 

Penghargaan Indonesia WOW 
Service Excelent Award 2015 diberi-
kan berdasarkan riset dan penilaian 
kinerja layanan bank diseluruh Indo-
nesia yang dilakukan melalui survey 
kepuasan nasabah di setiap wilayah 
dengan metode questioner secara 
sampling dalam jumlah tetentu. 

Sejak dinakhodai oleh Busra 
Abdullah Bank Aceh semakin fokus 
dalam membenahi sistem layanan 
kepada seluruh nasabah melalui 
konsep layanan prima. Busra Abdul-
lah sangat intens memonitor pener-
apan standar layanan oleh seluruh 

petugas pada setiap unit kerja, bah-
kan tidak jarang langsung turun ke 
lapangan sampai kepelosok-pelosok 
daerah untuk memastikan program 
layanan prima berjalan dengan baik 
dan diterapkan secara konsisten.

Hal itu pula yang membuat Bank 
Aceh mampu berkiprah di tingkat 
nasional. Dalam tahun 2015 ini Bank 
Aceh telah berhasil meraih 4 peng-
hargaan bergengsi yang berskala 
nasional. Keempat penghargaan itu 
adalah: Bank Dengan Predikat Kiner-
ja Sangat Bagus dari biro riset dan 
penelitian majalah Infobank, Indo-
nesia Banking Award 2015 kategori  
The Most Effeciet Bank 2015  dan The 
Most Realible Bank 2015 dari biro 
riset dan penelitian Tempo Media 
Group dan Indonesia Banking Shool 
(IBS), serta penghargaan  Indone-
sia WOW Service Excelent 2015 dari 
Markplus Inc, dan The Marketter 
Insight.

Selain itu, sejak tahun 2002 
Bank Aceh mampu mempertahank-
an predikat berkinerja keuangan 
sangat bagus. Hal itu membuktikan 
perkembangan kinerja bank yang 
terus tumbuh dan berkembang se-
cara konsisten, serta menunjukkan 
semakin meningkatnya kepercayaan 
nasabah terhadap Bank Aceh. 

Tentunya semua prestasi itu 
juga tak lepas dari sentuhan tangan 
dingin Busra Abdullah. Sosok ber-
sahaya dan rendah hati yang telah 
pergi menghadap Illahi pada Jumat 
malam, 29 Desember 2017. Selamat 
jalan Pak Busra.[**]

Busra Abdullah pernah dinobatkan oleh majalah Economic 
Review  dan Perhimpunan Bank Swasta Nasional 
(Perbanas) sebagai The Best Chief Executive Officer (CEO) 
of Transformation and Innovation. Kiprahnya sebagai 
Direktur Utama (Dirut) mampu membawa Bank Aceh 
tumbuh dan meraih berbagai penghargaan.

Sentuhan 
Tangan Dingin 
Busra Abdullah
Bank Aceh Menuju Fintech
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Rusydi M Adam 
(Direktur Operasional Bank Aceh)

Memperkuat Layanan
Branchless Banking

Direktur Operasional Bank Aceh, 
Rusydi M Adam menjelaskan, 

Bank Aceh terus melakukan pe-
rubahan paradigma layanan den-
gan mengedepankan penggunaan 
teknologi, karena di era milenial ini, 
nasabah lebih menyukasi transaksi 
yang praktis dan mudah.

“Ini merupakan respon kami 

Perkembangan teknologi infor-
masi yang begitu cepat membuat 
lembaga keuangan harus mampu 
menyesuaikan diri, tak terkecuali 
dunia perbankan. Bank Aceh pun 
terus berbenah memperkuat 
layanan dengan branchless banking. 
Melayani nasabah dengan  teknologi 
informasi, tanpa harus ke kantor.

terhadap pesatnya perkembangan 
finance technologi (fintech) dewasa 
ini. Sekarang dengan pemanfaatan 
fintech nasabah tidak lagi perlu ke 
kantor bank untuk bertransaksi, 
semua bisa dilakukan dalam geng-
gaman via telepon selular,” jelas 
Rusydi M Adam.

Rusydi M Adam melanjutkan, 
penerapan teknologi informasi 
dalam bidang keuangan dengan 
menggunakan peranti lunak, mer-
upakan tuntutan zaman. Bank tak 
bisa mengelak perubahan tersebut, 
tapi mengikutinya dengan cara 
penerapan vitur-vitur teknologi 
perbankan sesuai kebutuhan produk 
dan layanan bank.

“Apalagi selama ini kan pemerin-
tah sedang giat-giatnya mengkampa-
nyekan lesscsch society atau gera-
kan nasional non tunai. Teknologi 

membuat lebih efisien dan lebih mu-
dah. Kami akan terus memperkuat 
layanan di luar kantor dengan cara 
memaksimalkan jaringan anjungan 
tunai mandiri (ATM) dan mobil kas 
keliling, serta upgrading vitur-vitur 
layanan sesuai kebutuhan,” lanjut 
Rusydi M Adam.

Selain itu kata Rusydi M Adam, 
branchless banking akan memper-
luas akses nasabah dalam memper-
oleh layanan bank. Dengan layanan 
branchless banking akan memberi 
kemudahan bagi nasabah dalam 
melalukan transaksi keuangan.

“Dari segi layanan, nasabah akan 
memperoleh berbagai kemudahan, 
sementara bagi bank, tentu akan 
mendorong pertumbuhan transaksi 
dan efesiensi yang akhirnya akan 
meningkatkan loyalitas nasabah 
kepada bank,” pungkasnya.[**]
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Perubahan tersebut membuat 
bisnis bank harus beralih dari 

konvensional ke digitalisasi. Pengua-
saan teknologi informasi menjadi 
hal mutlak. Menyadari hal tersebut, 
Bank Aceh terus melakukan mi-
grasi dan upgrading berbagai vitur 
layanan bisnis untuk memanjakan 
nasabah.

“Perkembangan finance tech-

Zakaria Arahman 
(Direktur Bisnis Bank Aceh)

Siap Bertransformasi
ke Bisnis Paperless
Perubahan teknologi membawa 
banyak perubahan dalam ke-
hidupan, tak terkecuali pada ak-
tivitas bisnis bank. Nasabah meng-
inginkan prosedur yang cepat, 
tepat, tidak bertele-tele, dan tanpa 
dokumen tertulis (paperless).

nologi (Finctech) yang begitu cepat 
membuat bisnis bank harus bisa 
beradaptasi. Namun tentunya selain 
mengejar kecepatan layanan, tetap 
juga mempertimbangkan keamanan 
transaksi, karena yang bekerja ada-
lah aplikasi digital,” jelas Direktur 
Bisnis Bank Aceh, Zakaria Arah-
man.

Karena itu lanjut Zakaria Arah-
man, untuk memanjakan nasabah di 
era milinial ini, pihaknya melaku-
kan berbagai perubahan di back 
office, seperti peningkatan sumber 
daya terhadap penguasaan teknologi 
finctech terbaru, peremajaan model 
bisnis, hingga melakukan inovasi 
produk dan jasa.

“Kami akan terus melakukan 
pengembangan bisnis finctech den-
gan aplikasi terbaru untuk men-

jangkau nasabah di segala segmen 
terutama nasabah milenial yang 
akrab dengan teknologi. Digitalisasi 
ini suatu keharusan karena layanan 
perbankan di era ini sudah menuju 
ke paperless,” ungkapnya.

Selain itu kata Zakaria Arahman, 
Bank Aceh akan terus melakukan 
pengembangan dan transformasi 
bisnis untuk memberikan layanan 
digital dan peningkatan usaha den-
gan biaya yang stabil. 

“Tentunya ini harus inovatif  
dan kreatif, kalau tidak maka akan 
ditingalkan nasabah. Teknologi 
tidak boleh dilawan tapi diikuti, 
maka kami melihat perkembangan 
finctech ini sebagai peluang,” pung-
kasnya.[**] 
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Haizir Sulaiman 
(Direktur Dana dan Jasa 

Bank Aceh)

Tingkatkan Daya Saing 
dengan Diferensiasi Produk

Direktur Dana dan Jasa Bank 
Aceh, Haizir Sulaiman men-

jelaskan, salah satu langkah untuk 
itu adalah melakukan inovasi 
layanan dan diferensial produk, hal 
itu dinilai sangat penting dilakukan 
untuk menyiasati keunggulan dalam 
persaingan merebut pangsa pasar.

“Dari segi penguasaan teknologi 
dan kualitas layanan kepada nasa-
bah, serta produk yang dibutuhkan 

Untuk meningkatkan daya saing, 
Bank Aceh akan menyelaraskan pro-
gram-program yang fleksibel dengan 
perkembangan finance technologi 
(fintech). Sinergitas dengan teknologi 
akan terus dilakukan.

harus benar-benar ada sisi perbe-
daan, makanya perubahan terhadap 
produk harus dilakukan sesuai 
selera pasar dan perkembangan 
teknologi fintech. Ini penting untuk 
memberi tingkat kepuasan yang 
tinggi kepada nasabah,” jelasnya.

Meski demikian kata Haizir 
Sulaiman, pihaknya tetap mengede-
pankan prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah sistem syariah karena Bank 
Aceh merupakan Bank Umum 
Syariah (BUS). 

Ia menekankan, setiap peru-
bahan yang akan dilakukan tetap 
mengedepankan prinsip-prinsip se-
cure (aman), swift (cepat), serta sim-
ple (sederhana). “Prinsip-prinsip ini 
yang tetap kita pertahankan sebagai 
keunggulan bank, di tengah kecend-
erungan atau trend perbankan yang 

mengarah ke fintech,” tegasnya.
Haizir Sulaiman melanjutkan, 

kemajuan teknologi perbankan 
yang berbasis fintech harus disikapi 
dengan memperbaharui layanan 
menjadi lebih modern, seperti meru-
bah cara bertransaksi dan melayani 
nasabah dari cara-cara konvensional 
ke aplikasi teknologi melalui berb-
agai vitur layanan.

“Perkembangan dan kemajuan 
teknologi perbankan telah memu-
nculkan persaingan model baru 
dalam bisnis bank, yaitu berlom-
ba-lomba melakukan inovasi produk 
berbasis fintech. Bank Aceh juga 
melakukan itu untuk memberikan 
yang terbaik kepada nasabah,” jelas-
nya.[**]
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Zikri A Gani
(Direktur Kepatuhan)

Mengedepankan Framework 
Manajemen Resiko
Tidak ada satu bank pun di 
dunia ini mampu survive secara 
sustainable dengan cara mengab-
aikan resiko kepatuhan, karena 
itu dalam menghadapi perubahan 
financial technology (fintech), 
Bank Aceh tetap mengedepankan 
framework manajemen resiko.

Hal itu ditegaskan Direktur 
Kepatuhan Bank Aceh, Zikri 

A Gani. Ia menjelaskan, salama 
ini regulasi tentang fintech masih 
belum memadai. Perkembangan 
teknologi, khususnya teknologi di 
bidang keuangan, belum sepenuhn-

ya diikuti dengan lahirnya regulasi 
yang mengaturnya secara spesifik. 
Ototitas Jasa Keuangan (OJK) juga 
masih mengkaji rencana pem-
buatan regulasi tentang fintech, 
khususnya soal peer to peer lending 
(P2P lending) yang kemungkinan 
baru akan diliris pada kuartal 
pertama 2018.

“Kita berusaha mengelola 
resiko dengan baik di tengah peru-
bahan ini, karena resiko kepatu-
han bukan saja berdampak pada 
resiko hukum melainkan juga pada 
resiko-resiko lain yang berujung 
pada stabilitas bank. Ini sangat 
signifikan,” jelasnya.

Zikri A Gani melanjutkan, fungsi 
kepatuhan merupakan serangkaian 

tindakan yang bersifat ex-ante (pre-
ventif) untuk memastikan bahwa ke-
bijakan, ketentuan, sistem, prosedur, 
serta kegiatan usaha bank dijalank-
an telah sesuai dengan ketentuan 
regulasi.

“Ini merupakan komitmen kita 
terhadap bank sentral dan otori-
tas serta lembaga pengawas yang 
berwenang. Perubahan harus dii-
kuti dengan kapatuhan. Kita ingin 
mewujudkan budaya kepatuhan. Ini 
tanggung jawab personil seluruh 
bagian dari bank dengan tone from 
the top, keteladanan dari atasan,” 
pungkasnya.[**]
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Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 
memberi apresiasi yang seting-

gi-tingginya kepada Bank Aceh, yang 
selama ini selama ini sangat men-
dukung berbagai upaya peningkatan 
ekonomi masyarakat. Termasuk 
dengan cara membuka kantor kas di 
berbagai kecamatan.

Kita berharap Bank Aceh mam-
pu menjangkau tempat-tempat yang 
memiliki gerak pertumbuhan ekonomi 
yang dinamis, serta terus mening-
katkan pelayanan, akses dan edukasi 

keuangan kepada masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi suatu daer-

ah sangat dipengaruhi dengan kondisi 
sektor perbankan yang baik. Semakin 
banyak sektor perbankan yang ada 
tentunya menjadi cerminan bahwa 
perekonomian suatu daerah tersebut 
mengalami pergerakan yang semakin 
tinggi. Kami sangat komit mendukung 
perkembangan bank-bank yang ada 
di Kabupaten Aceh Besar, terutama 
Bank Aceh sebagai bank milik pemer-
intah daerah.[**]

Meningkatkan Layanan
Hingga ke Pelosok

Pembukaan kantor kas Saree 
dilakukan oleh Bupati Aceh Besar 

Mawardi Ali bersama Direktur Utama 
(Dirut) Bank Aceh Busra Abdullah 
dan Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Jantho Gunawan Djuned.  Peresmian 
diawali dengan peusijuek (tepung 
tawar-red) kantor oleh Ketua Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 
Besar, Tgk Maksalmina AW.

Gunawan Djuned menjelaskan, 
kantor kas Saree merupakan kantor 
kas kelima yang dibuka Bank Aceh 
Cabang Jantho sejak tahun 2015. Se-
belumnya juga sudah dibuka kantor 
kas di Darul Imarah, Cadek, Indra-
puri, Lam Ateuk dan Kuta baro. 
Kelima kantor kas tersebut berada 
di bawah dua kantor cabang pem-
bantu (Capem), yakni Capem Aneuk 

Mawardi Ali (Bupati Aceh Besar)

Terus Jangkau Tempat Tempat Dinamis

Untuk memudahkan transaksi 
keuangan nasabah, Bank Aceh Cabang 
Jantho membuka Kantor Kas di Saree, 
Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh 
Besar. Bentuk komitmen memberikan 
layanan yang excellent hingga ke 
pelosok.

Galong di Kecamatan  Sukamakmur 
dan Capem Ajuen di Kecamatan 
Peukan Bada.

“Dengan kantor kas ini kita ber-
harap masyarakat akan lebih mudah 
dalam melakukan transaksi keuan-
gan di bank, serta dapat membantu 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
masyarakat secara khusus dan 
pembangunan Aceh Besar secara 
umum,” harapnya.

Gunawan Djuned melanjutkan, 
dibukanya kantor kas di berbagai 
kecamatan tersebut juga mer-
upakan upaya Bank Aceh untuk 
memberikan pelayanan yang prima 
(service excellent) kepada nasabah. 
Direncanakan Bank Aceh Cabang 
Jantho dalam waktu dekat juga akan 
membuka kantor kas di Teungkop, 
Kecamatan Darussalam.[**]
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Membuka Kantor Kas di Sentra Pasar

Bupati Aceh Tengah Ir Nasarud-
din MM mengaku dengan dibu-

kanya kantor kas Bank Aceh di Pasar 
Paya Ilang, masyarakat semakin 
terayomi dalam melakukan transaksi 
keuangan. Ia berharap perekonomi-
an warga di kawasan tersebut dapat 
tumbuh dan berkembang.

“Dengan kehadiran perbankan 
di tengah-tengah pusat bisnis ini, 
semoga masyarakat semakin teray-
omi. Harapan kita dengan dekatnya 
kantor kas di pusat bisnis seperti 
ini akan memudahkan masyarakat 
dalam berhubungan dengan per-
bankan,” jelas Nasaruddin.

Selanjutnya Nasaruddin ber-

depan semoga akan terus berkem-
bang untuk kantor kas selanjutnya 
di Tanoh Gayo ini,” harapnya.

Menurut Jamaluddin Bank Aceh 
maju karena ada dorongan seman-
gat dari pimpinan daerah di Aceh 
Tengah, sehingga bisa berkembang 
begitu pesat dan menjadi mitra mas-
yarakat. Dibukanya kantor kas Paya 
Ilang semata-mata untuk memudah-
kan transaksi keuangan masyarakat 
di seputaran Pasar Paya Ilang.

Dengan dibukanya kantor kas 
tersebut di Aceh Tengah Bank Aceh 

sudah memiliki 8 jaringan kantor 
diantaranya, Kantor Cabang di 
Simpang Lima dan Lima Cabang 
Pembantu (Capem) yang ada di 
Jagong Jeget, Pegasing, Angkup, 
Jalan Sengeda dan di Seputar Kota 
Takengon.

“Ini untuk memudahkan mas-
yarakat melakukan transaksi 
keuangan. Kami juga telah mengop-
erasikan mobil kas yang kami tem-
patkan di tempat keramaian untuk 
memudahkan masyarakat dalam 
bertransaksi,” jelasnya.[]

Bank Aceh Cabang Takengon kembali 
menambah kantor layanan dengan 
membuka kantor kas di kawasan 
Pasar Paya Ilang, Kecamatan Bebesan, 
Kabupaten Aceh Tengah. Kantor kas 
Paya Ilang merupakan jaringan kantor 
Bank Aceh yang kedelapan di negeri 
Melem Diwa tersebut.

Nasaruddin (Bupati Aceh Tengah)

Masyarakat Semakin Terayomi

Peresmian kantor kas Paya Ilang 
dilakukan Bupati Aceh Tengah, 

Ir. H. Nasaruddin MM, Rabu, 15 No-
vember 2017. Ikut hadir pada pere-
smian tersebut Pemimpin Cabang 
Bank Aceh Takengon Jamaluddin 
beserta keluarga besar Bank Aceh, 
para kepala Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten (SKPK) Aceh Tengah, 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Kota (DPRK) Aceh Tengah Ansari 
Syarifuddin Naldin, serta tokoh mas-
yarakat Paya Ilang.

Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Takengon, Jamaluddin menjelaskan, 
peresmian kantor kas Paya Ilang ini 
adalah yang ketiga selain dari dua 
kecamatan yang sudah ada.

“Ini adalah kantor kas ketiga 
yang ada di Aceh Tengah, dan ke 

harap agar Bank Aceh membuka 
kantor kas di Kecamatan Bintang, 
agar masyarakat di sana tidak ter-
lalu jauh ketika hendak melakukan 
transaksi dengan bank. 

“Kalau bisa dalam tahun ini 

sudah bisa beroprasi. Begitu juga di 
kawasan Kecamatan Isaq. Harus ada 
kantor kas di sana agar perbankan 
mudah dijangkau oleh masyarakat,” 
harapnya.[**]
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“Menanam pohon itu merupa-
kan upaya kita menyelamatkan 
masa depan, mencegah kerusakan 
lingkungan. Pohon yang kami 
sumbangkan itu pohon buah seperti 
manga Thailand, jambu air madu, 
rambutan, kelengkeng, serta sawo. 
Ini sebagai bentuk dukungan Bank 
Aceh terhadap program lingkungan 
hidup yang dijalankan Pemerintah 
Kota Langsa,” jelas Lukman Hakim.

Lukman Hakim berharap dengan 
penanaman ratusan pohon buah di 
Tempat Pembungan Akhir (TPA) 
Pondok Kemuning tersebut, suatu 
saat nanti akan menjadikan areal 
tersebut sebagai kawasan produktif  
dan destinasi wisata tanaman buah 
di Kota Langsa.

“Kami sangat mendukung pro-
gram penghijauan yang dilakukan 

Pemerintah Kota Langsa ini, hara-
panya ini bisa menghasilkan nanti, 
menjadi daerah produktif  dari TPA 
menjadi hutan tanaman buah,” 
harapnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota 
Langsa, Marzuki Hamid mengu-
capkan terima kasih kepada  Bank 
Aceh Cabang Langsa yang telah 
menyumbangkan pohon buah dan 
ikut berpartisipasi langsung dalam 
program penghijauan TPA Pondok 
Kemuning tersebut.

Ia menjelaskan, TPA seluas 36 
hektar itu akan ditanami berbagai 
jenis tanaman buah sehingga nan-
tinya bisa menjadi kebun buah dan 
destinasi wisata buah di Kota Lang-
sa. “Setiap kita harus menanam 
pohon minimal satu batang seumur 
hidup,” ajaknya.[**]

Menanam Pohon
Menyelamatkan Masa Depan
Bank Aceh Cabang Kota Langsa 
menyumbang puluhan pohon untuk 
ditanam dalam kawasan hutan kota di 
Pondok Kemuning, Kota Langsa. Pohon 
yang disumbang merupakan pohon 
buah yang bisa menghasilkan di masa 
yang akan  datang.

Penanaman pohon buah tersebut 
dilakukan Pimpinan Bank Aceh 

Cabang Langsa, Lukman Hakim 
bersama Wakil Wali Kota Langsa, 
Marzuki Hamid, Selasa, 14 Novem-
ber 2017. Penanaman pohon buah 
sumbangan Bank Aceh itu dilaku-
kan bersamaan dengan ratusan 
pohon buah lainnya dari berbagai 
instansi dan lembaga.
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Direktur Utama Bank Aceh, Bus-
ra Abdullah sangat mengapresi-

asikan kepercayaan BI tersebut. Ia 
berharap dengan dibukanya layanan 
kas titipan BI di kantor cabang Bank 
Aceh Subulussalam, dapat memban-
tu masyarakat kota pecahan Kabu-
paten Aceh Singkil tersebut dalam 
memperoleh uang layak edar.

“Ini tentu juga akan dapat 

Dipercaya BI Membuka 
Layanan Kas Titipan
Bank Aceh Cabang Subulussalam 
dipercayakan sebagai tempat layanan 
kas titipan Bank Indonesia (BI). 
Peresmian operasionalnya dilakukan 
Senin, 9 Oktober 2017 di kantor 
Cabang Bank Aceh di Jalan Teuku 
Umar, Kota Subulussalam.

meningkatkan kegiatan ekonomi di 
Subulussalam dan sekitarnya. Kami 
atas nama manajemen Bank Aceh 
sangat mengapresiasi kepercayaan 
Bank Indonesia membuka kantor tit-
ipan kas di Bank Aceh cabang Subu-
lussalam,” kata Busra Abdullah.

Pada kesempatan yang sama 
Kepala BI Perwakilan Banda 
Aceh, Ahmad Farid menjelaskan, 
dipercayakannya layanan titipan 
kas BI kepada Bank Aceh Cabang 
Subulussalam sebagai upaya untuk 
meningkatkan investasi daerah dan 
perekonomian masyarakat Subulus-
salam dan sekitarnya. 

”Saya yakin pembangunan Kota 
Subulussalam dan sekitarnya akan 
meningkat dengan hadirnya kas 
titipan BI di Kota Subulussalam. 
Kebutuhan uang bagi perbankan 

dan nasabah kapan saja akan ter-
sedia dan terpenuhi, transaksinya 
bisa dilakukan melalui Bank Aceh,” 
jelasnya.

Selain itu kata Ahmad Farid, ke-
beradaan kas titipan tersebut dapat 
meningkatkan cash management 
yang lebih baik di perbankan, kare-
na biaya pengiriman uang menjadi 
lebih efisien, Selain itu, idle money 
yang berlebih di perbankan dapat 
langsung disetor ke kas titipan.

Adanya efisiensi dalam opera-
sional perbankan tersebut pada akh-
irnya dapat memberikan multiplier 
effect kepada masyarakat berupa 
penurunan margin pembiayaan atau 
suku bunga kredit perbankan.

“Ini juga bagian dari tuga pokok 
BI dalam mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran. 
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Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Subulussalam, Saifannur men-

jelaskan, ada 500 paket sembako 
yang dijual murah pada event terse-
but. Pihaknya sengaja membuka 
stand pasar murah untuk membantu 

Sebagai konsekuensi tugas ini, BI 
harus dapat menyediakan uang kar-
tal dalam jumlah yang cukup, jenis 
pecahan yang sesuai, tepat waktu, 
dan dalam kondisi yang layak edar 
di masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Wali Kota Subulus-

salam, H Merah Sakti mengatakan 
bangga atas dibukanya kas titipan BI 
di Bank Aceh Cabang Subulussalam. 
Ia berharap hal itu dapat mening-
katkan pertumbuhan ekonomian di 
negeri Sada Kata tersebut.

“Dengan adanya kas titipan BI 

ini saya juga berharap mudah-muda-
han  investor bisa masuk, karena se-
lama ini para investor menyatakan 
sulit untuk melakukan penarikan 
uang tunai dalam jumlah besar di 
Subulussalam,” harapnya.[**]

Bank Aceh Gelar Pasar Murah 
Untuk Rakyat

masyarakat dan memeriahkan olah 
raga jalan santai yang digelar Pem-
ko Subulussalam.

Setiap paket sembako berisi ba-
rang seharga Rp 120.000, tapi dijual 
kepada masyarakat hanya setengah 
dari harga saja. Peket sembako mu-
rah itu terdiri dari beras 5 kilogram, 
gula Rp 2 kilogram, minyak goreng 2 
kilogram, dan satu kotak teh. 

“Jadi masyarakat yang ingin 
mendapatkan paket murah ini cuk-
up membayar Rp 60.000 saja, seten-
gah dari harga barang. Ini sumbang-
sih kami kepada masyarakat Kota 

Subulussalam,” jelas Saifannur.
Saifannur melanjutkan, Bank 

Aceh Cabang Subulussalam mensub-
sidi setengah dari harga sembako 
tersebut untuk membantu mas-
yarakat dalam memenuhi kebutu-
han pokok mereka.

”Ini bantuan karena harganya 
disubsidi Bank Aceh, meski hanya 
500 paket yang tersedia, semoga 
pada event-event selanjutnya bisa 
lebih banyak paket sembako murah 
yang bisa disubsidi oleh Bank Aceh 
untuk membantu masyarakat,” 
harap Saifannur.[**]

Bank Aceh Cabang Subulussalam 
menggelar pasar murah di ajang jalan 
santai yang digear Pemerintah Kota 
(Pemko) Subulussalam di terminal 
terpadu kota pecahan Kabupaten 
Aceh Singkil tersebut.
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Upaya pengembangan kopi 
berkualitas bukan hanya dilaku-

kan di tingkat petani saja, Bank 
Aceh Cabang Blangkejeren juga 
mensuport keikutsertaan Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues 
di pameran kopi dunia pada World 
Platinum Conference And Axhibi-
tion (WPLACE) 2017 di Grand Sahid 
Jaya Hotel, Jakarta, 18 sampai 20 
Oktober 2017.

Festival tersebut dibuka oleh 
Wakil Presiden Jusuf  Kala (JK) dan 
dihadiri  pengusaha kopi asal Turki, 
Jerman, Perancis, Cina, dan beber-

Bank Aceh Dongkrak 
Produksi Kopi Platinum
Bank Aceh Cabang Blangkejeren, 
Gayo Lues terus membantu mem-
berdayakan petani kopi di negeri 
seribu bukit tersebut. Salah 
satunya melalui pengembangan 
kopi kualitas platinum di dataran 
tinggi itu. 

apa negara lainyannya. Festival ini 
awalnya direncanakan berlangsug 
di Bali, namun karena waktu itu 
Gunung Agung kondisinya sedang 
aktif  dan masuk siaga satu, akhirn-
ya diselenggarakan di Jakarta.

Direktur Bisnis Bank Aceh 
Zakaria A Rahman dan Pemimpin 
Bank Aceh Cabang Blangkejeren 
Satumin ikut langsung mendampin-
gi Pemkab Gayo Lues pada konfer-
ensi dan festival kopi internasional 
tersebut. Sementara dari Pemkab 
Gayo Lues hadir Wakil Bupati Said 
Sani dan Kepala Dinas Perindustri-
an Rasyidin Porang.

Pemimpin Bank Aceh Cabang 
Blangkejeren Satumin menjelaskan, 
Bank Aceh akan terus mendukung 
dan melakukan pemberdayaan bagi 
petani di Gayo Lues. Apa lagi Gayo 
Lues sebagai daerah dataran tinggi 
di Aceh bisa menghasilkan kopi 
specialty kualitas dunia.

“Kecendrungan penikmat kopi 
di dunia terutama di Eropa dan 
Amerika, mereka suka specialty coffe 

kualitas premium atau platinum 
yang berasal daerah daerah-daerah 
tertentu. Kopi dari Gayo Lues cukup 
syarat untuk itu, makanya Bank 
Aceh sangat mendukung keikut-
sertaan Pemkab Gayo Lues pada 
pameram dan festival kopi dunia,” 
jelasnya.

Satumin melanjutkan, sebagai 
bank milik pemerintah daerah, 
Bank Aceh Cabang Blangkejeren 
akan menyalurkan pembiayaan ke 
sektor perkebunan kopi rakyat agar 
produksi kopi berkualitas di Gayo 
Lues terus meningkat.

“Tofografi Gayo Lues sebagai 
daerah dataran tinggi di Aceh 
sangat cocok untuk pengemban-
gan kopi berkualitas, maka kami 
masuk sektor ini untuk membantu 
pengembangan kopi kualitas plati-
num. Ini selain sebagai upaya kami 
menyalurkan pembiayaan untuk 
membantu petani kopi, juga usaha 
untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah dari sektor perkebunan 
kopi,” pungkasnya.[**]
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membuka cabang yang menjalankan 
prinsip syariah,” jelasnya.

Prof  Syahrizal Abbas melanjut-
kan, usulan qanun tersebut akan 
dibahas bersama sejumlah lembaga, 
termasuk dengan Dinas Syariat 
Islam Aceh dan praktisi perbankan 
syariah, seperti baitul qiradh dan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
syariah.

“Kita berharap dalam waktu 
dekat bisa rampung pembahasann-
ya untuk disahkan menjadi qanun, 
untuk kemudian diamalkan dalam 
kehidupan masyarakat Aceh,” hara-
pnya.[**]

Bank Konvensional di Aceh 
Wajib Buka Cabang Syariah
Pemerintah Aceh akan mewajibkan 
setiap bank konvensional yang 
beroperasi di Aceh membuka cabang 
syariah. Rancangan qanun (peraturan 
daerah-red) tentang itu sudah diaju-
kan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Bank Aceh kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh (DPRA). 

Hal itu diungkapkan anggo-
ta (DPS) Bank Aceh, Prof  

Syahrizal Abbas. Menurut guru be-
sar Universitas Islam Negeri (UIN) 
Ar Raniry ini, jika rancangan qanun 
tersebut disetujui DPRA, maka itu 
merupakan qanun pertama yang 
dibuat untuk mengatur lembaga 
keuangan yang beroperasi di Aceh.

“Banyak sekali problema 
ekonomi kita yang masih men-
jalankan prinsip ribawi. Qanun ini 
nanti akan memastikan manajemen 
perusahaan lembaga keuangan men-
jalankan prinsip syariah. Qanun ini 
juga mewajibkan seluruh bank na-
sional yang berusaha di Aceh untuk 
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Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh)

Perusahaan Lain Harus Tiru Bank Aceh
GUBERNUR Aceh Irwandi Yu-

suf  meminta kepada perusahaan-pe-
rusahaan yang beroperasi di Aceh 
untuk meniru Bank Aceh dalam 
penyaluran dana CSR. Selama ini 
Bank Aceh rutin menyalurkan dana 
CSR ke berbagai sektor.

Irwandi Yusuf  mengungkapkan, 
selama ini banyak perusahaan  yang 
mengabaikan penyaluran CSR, pa-
dahal penyaluran dana CSR merupa-
kan kewajiban perusahaan sebagai 
bentuk tanggung jawab kepada 

masyarakat sekitar.
“Saya himbau perusahaan-peru-

sahaan agar melunasi kewajibannya, 
sebab CSR ini hukumnya hampir 
sama dengan hukum zakat. Sesuatu 
yang telah kita sepakati tetapi tidak 
kita tepati, dosa hukumnya,” ujarnya.

Irwandi Yusuf  mengakui telah 
mulai mengirim staf  untuk meman-
tau perusahaan-perusahaan yang 
telah membayar CSR dan kewajiban 
lainnya. “Secara tersamar saya 
sudah mengirim staf  yang bertugas 

untuk mengidentifikasi perusahaan 
mana saja yang telah membayar pa-
jak dengan benar, tak ada tipu-tipu. 
Kemudian perusahaan yang memba-
yar CSR,”tambahnya.

Gubernur Irwandi Yusuf  juga 
menyampaikan apresiasi kepada 
Direktur Utama Bank Aceh Busra 
Abdullah dan seluruh jajaran yang 
peduli dengan dana CSR. “Peduli den-
gan CSR tentu saja peduli juga dengan 
pajak dan zakat,” pungkasnya.[**]

Bank Aceh Bantu Enam Mobil 
Pembersih Lantai Masjid Raya
Direktur Utama Bank Aceh, Bus-

ra Abdullah usai shalat Jumat, 
15 Desember 2017 menyerahkan 
enam unit mobil pembersih lantai 
untuk Masjid Raya Baiturrahman, 
Banda Aceh. Pengadaan mobil 
pembersih lantai masjid tersebut 
dilakukan melalui bantuan dana 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) Bank Aceh. 

“Kami memanfaatkan dana CSR 
untuk pengadaan mobil ini karena 
memang sangat dibutuhkan oleh 
Masjid Raya Baiturrahman. Karena 
setelah renovasi, kini masjid menja-
di semakin besar dan lebar, tak mun-
gkin lantainya dibersihkan secara 
manual,” jelas Busra Abdullah.

Pertimbangan lainnya kata Bus-
ra Abdullah, Masjid Raya Baitur-
rahman sebagai masjid kebanggaan 
masyarakat Aceh bukan hanya 
sebagai tempat ibadah semata, tapi 
juga telah menjadi destinasi wisata 
religi yang dikunjungi oleh wisa-
tawan dari manca negara, sehingga 
membutuhkan perawatan yang 
maksimal. 

“Ini juga agar semua jamaah dan 
pengunjung masjid raya ini menjadi 
nyaman. Kami juga siap membantu 
kembali jika nanti masih dibutuh-
kan,” tegas Busra Abdullah.

Penyerahan mobil mini tersebut 
diterima langsung oleh Gubernur 
Aceh, Irwandi Yusuf  di Plaza Masjid 
Raya Baiturrahman. Penandatanga-
nan berita serah terima disaksikan 
langsung Imam Besar Masjid Raya 
Baiturrahman Prof  Azman Ismail. 

Usai menandatangani berita 
acara serah terima enam unit mobil 
pembersih lantai, Gubernur bersa-
ma Dirut Bank Aceh menyempatkan 
diri untuk mencoba mengoper-
asikan mesin pembersih lantai yang 
berbentuk mini car tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Cor-
porate Secretary Bank Aceh Amal 
Hasan menjelaskan, keenam mobil 
pembersih lantai masjid tersebut di-

pesan khusus dari Denmark dengan 
harga sekitar Rp 280 juta per unit. 

“Sebelum menyerahkan bantuan 
ini, kami juga sudah mendatangkan 
teknisi untuk melatih petugas masjid 
raya tentang cara penggunaan dan 
perawatannya,” jelas Amal Hasan.

Ikut hadiri dalam penyerahan 
tersebut antara lain Plt Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Pengelolaan Masjid Raya Baitur-
rhman Nasruddin Ibrahim, Kepala 
Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 
Dr Munawar A Djalil, Kepala Biro 
Humas Pemerintah Aceh Mulya-
di Nurdin, serta para warga yang 
melaksanakan shalat Jumat di Mas-
jid Raya Baiturrahman.[**]
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Bank Aceh 
BedahRumah Dhuafa
Nurul tampak sumringah ketika 
Direktur Utama (Dirut) Bank 
Aceh, Busra Abdullah menyer-
ahkan kepadanya bantuan 
rehab rumah dari program 
sosial Bank Aceh. Hari itu, 7 
November 2017 menjadi hari 
bahagia baginya.

Nurul yang masih duduk di 
bangku Sekolah Dasar (SD) ini, 

sehari-hari usai sekolah menjajakan 
buah jamblang di jembatan Pante Pi-
rak, Kota Banda Aceh, ia tak kuasa 
menahan haru menerima bantuan 
tersebut. Rumahnya di Gampong 
Neuheuen, Kecamatan Mesjid Raya, 
Kabupaten Aceh Besar direhab dan 

dipercantik melalui bantuan Bank 
Aceh. Nurul merupakan dari Tahy-
ani, sebelumnya, anak kelima dari 
enam bersaudara itu bersama kelu-
arganya tinggal tinggal di rumah tak 
layak huni.

Dirut Bank Aceh, Busra Abdul-
lah didampingi Corporate Secretary 
Bank Aceh, Amal Hasan saat penyer-
ahan bantuan menjelaskan, bantuan 
tersebut juga bukti nyata bahwa 
Bank Aceh tumbuh dan berkembang 
dari dan untuk rakyat Aceh. 

“Bank Aceh akan selalu hadir di 
tengah-tengah masyarakat untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan bantuan ini kami menghara-
pkan dapat membantu meringankan 
beban keluarga Nurul, sehingga 
mereka dapat menikmati tempat 
tinggal yang lebih layak dibanding 

sebelumnya,” kata Dirut Bank Aceh 
Busra Abdullah melalui Corporate 
Secretary, Amal Hasan. 

Tahyani, ayah kandung Nurul 
sangat bersyukur dan berterima 
kasih atas kepedulian Bank Aceh. 
Dia berharap Bank Aceh dapat terus 
maju dan dapat terus membantu 
masyarakat dhuafa lainnya di Aceh.

Pada kesempatan yang sama, 
Kepala Komplek Perumahan 
Neuheun, Firdaus juga mengucap-
kan terima kasih kepada Bank Aceh 
atas bantuan tersebut. Ia berharap 
Bank Aceh dapat terus melanjutkan 
kegiatan-kegiatan sosial membantu 
kaum dhuafa.

“Semoga Bank Aceh dapat terus 
berkontribusi bagi pertumbuhan 
ekonomi dan taraf  hidup mas-
yarakat Aceh di masa mendatang,” 
harapnya.[**]
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Penandatanganan kerja sama 
dilakukan Direktur Utama 

(Dirut) Bank Aceh, Busra Abdullah 
dengan Direktur Utama Pelaksana 
Settap Bapertarum-PNS, Heroe Soe-
listiawan pada Jumat, 29 September 
2017 di Jakarta.

Busra Abdullah mengungkap-
kan sangat mendukung kerja sama 
tersebut. Menurutnya, pergerakan 
Bapertarum-PNS merupakan tugas 
mulia, yakni memberikan dukungan 

Bersinergi Membantu PNS 
Memiliki Rumah
Bank Aceh melakukan kerja sama 
dengan Kantor Bantuan Tabungan 
Perumahan Pegawai Negeri Sipil 
(Bapertarum PNS) untuk membantu 
PNS memiliki rumah.

bagi PNS untuk segera memiliki 
rumah.

“Bank Aceh akan terus bersiner-
gi dengan Bapertarum-PNS untuk 
mendorong masyarakat termasuk 
PNS melalui KPR Sejahtera untuk 
segera memiliki rumah,” kata Busra 
Abdullah.

Sementara itu Direktur Utama 
Bapertarum-PNS Heroe Soelisti-
awan mengatakan, pihaknya terus 
berupaya melakukan transforma-
si lembaga dan pelayanan, salah 
satunya melalui kerja sama dengan 
bank-bank daerah.

Pada kesempatan yang sama 
Dewan Pengawas Bapertarum-PNS, 
Safuadi menjelaskan, pada dasarn-
ya PNS merupakan pelayan publik 
yang harus terlebih dahulu ter-

penuhi kebutuhan papannya (ru-
mah-red), sehingga dapat melayani 
masyarakat dengan baik.

Safuadi berharap kerja sama den-
gan Bank Aceh tersebut dapat mem-
perluas layanan Bapertarum-PNS 
di Aceh, sehingga PNS di Aceh bisa 
lebih mudah untuk memanfaatkan 
layanan Bapertarum-PNS melalui 
Bank Aceh.

Ikut hadir pada penandatangan 
kerja sama tesrebut antara lain 
Direktur Bisnis Bank Aceh Zakaria 
A Rahman, Kepala Satuan Pen-
gawas Internal Bapertarum-PNS 
Nyoman Suprayatna dan Ketua 
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 
Asosiasi Pengembang Perumahan 
dan Pemukiman Seluruh Indonesia 
(Apersi) Aceh Afwal Winardy.[**]
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Bila sebelumnya Bank Aceh ha-
nya mengoperasikan dua mobil 

kas, yakni di Kantor Pusat Opera-
sional (KPO) dan Cabang Samudera 
Kota Lhokseumawe, kini jumlah 
layanan bergerak ini menjadi 12 mo-
bil yang tersebar di berbagai cabang 
di daerah tingkat dua.

Penyerahan 10 mobil kas kelil-
ing tambahan dilakukan Direktur 
Operasional Bank Aceh, Rusydi M 
Adam, Rabu, 25 Oktober 2017 untuk 
10 kantor cabang, yakni Cabang Idi, 
Subulussalam, Singkil, Takengon, 
Kutacane, Redelong, Kuala Simpang, 
Meureudu, Calang dan Cabang 
Blang Keujeuren.

Rusydi M Adam menjelaskan, 
layanan mobil kas keliling mer-
upakan inovasi untuk lebih dekat 
dengan nasabah dan calon nasabah 
di daerah yang tak memiliki ak-
ses perbankan. Tujuannya, untuk 
memudahkan nasabah dan mas-
yarakat dalam melakukan transaksi 
keuangan.

“Berbagai transaski dapat 
dilakukan di mobil kas keliling, 
mulai menabung dan membuka rek-
ening, tarik tunai melalui ATM yang 
ada di mobil kas tersebut, hingga 
berbagai jenis layanan lainnya,” 
jelas Rusydi M Adam.

Untuk memberikan kenyaman-
an dan kemanan bertransaksi bagi 
nasabah, calon nasabah dan mas-
yarakat secara umum, Bank Aceh 
menempatkan masing-masing satu 
orang teller, costumer service, kepala 
mobil kas, dan satuan pengamanan 
dari kepolisian di setiap mobil kas 
keliling.[**]

Melayani Nasabah
Hingga ke Pintu Rumah
Bank Aceh mengoperasikan 12 
mobil kas keliling untuk melayani 
masyarakat di daerah yang belum 
memiliki akses perbankan. 
Membawa layanan prima hingga 
ke pintu rumah nasabah.
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Penghargaan tersebut diterima 
Direktur Utama (Dirut) Bank 

Aceh, Busra Abdullah  dari Chief  
Executive Officer (CEO) Media Eco-
nomic Review, Irlisa Rahmadiana, 
Kamis, 2 November 2017 di Tiara 
Ba;lroom Crowne Plaza Hotel and 
Convention, Jakarta.  

Busra Abdullah yang didampin-
gi Corporate Secretary Bank Aceh  
Amal Hasan menjelaskan bahwa 
penghargaan Indonesia Good Corpo-
rate Governance 2017 diberikan ke-
pada perusahaan Badan Usaha Milik 
Nasional (BUMN) dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) serta bebera-
pa instansi bisnis lain dari seluruh 
Indobesia yang dalam pengelolaan 
manajemen dan kinerjanya mampu 
menerapkan praktek GCG dengan 
baik dan konsisten.

Dirut Bank Aceh  Busra Abdul-
lah melalui Corporate Secretary 

Bank Aceh Tetap Yang Terbaik
Bank Aceh kembali dinobatkan se-
bagai bank daerah dengan penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) 
terbaik 2017 dengan predikat plati-
num. Bukti nyata bahwa pengelolaan 
manajemen dan kinerja Bank Aceh 
tetap yang terbaik.

Amal Hasan menjelaskan peneta-
pan BUMN/BUMD yang berhak 
mendapatkan Indobesia Good 
Corporate Governance  Award 2017 
dilakukan berdasarkan penilaian 
oleh dewan juri independen yang 
berkompeten serta independen di 
bidang GCG  dari biro riset Majalah 
Economic Review berkerjasama  
dengan International Business 
School (IPMI), Sinergi Daya Prima, 
dan Indonesia Asia Institute-Ideku 
Group dengan menggunakan acuan 
utama data dan Penilaian Kinerja 
Selama periode Januari sampai 
Desember  tahun 2016. 

“Alhamdulillah Bank Aceh ber-
hasil terpilih sebagai bank dengan 
praktek Good Corporate Governan-
nce (GCG) terbaik 2017 kategori 
BUMD terbaik,” ujarnya.

Amal Hasan menambahkan 
pasca konversi menjadi Bank Umum 
Syariah (BUS) pengelolaan manaje-
rial dan kinerja Bank Aceh Syariah 
akan terus menjadi fokus utama. 
Manajemen Bank Aceh memilki 
komitmen yang kuat untuk memas-
tikan penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) dalam operation-
al bank dapat dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur oleh 
regulator Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Penghargaan ini semakin 
membuktikan konsistensi Bank 
Aceh dalam menjalankan tatalak-
sana manajemen dan kinerja yang 
sehat, akuntabel dan transparan. 
Ini menjadi modal penting bagi 
bank kebanggaan milik rakyat Aceh 
ini dalam memperkuat akselerasi  
bisnis di seluruh  segmen  untuk 
menjadi  leading regional Bank di 
masa mendatang,” jelasnya.

Amal Hasan menambahkan, mana-
jemen  Bank Aceh  selalu  memberikan  
dorongan  agar  semua  karyawan kon-
sisten dalam melaksanakan prinsip 
GCG untuk setiap pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab untuk pencapaian 
visi misi bank.

Ia merincikan, ada enam prin-
sip dasar pelaksanaan GCG dalam 
struktur manajemen Bank Aceh 
yaitu keterbukaan (transparency), 
akuntabilitas (accountability), per-
tanggungjawaban (responsibility), 
kemandirian (independency), kewaja-
ran (fairness) dan sikap kepedulian 
(social awareness) dalam setiap ke-
giatan usahanya pada seluruh ting-
katan atau jenjang organisasi, mulai 
dari Dewan Komisaris dan Direksi 
sampai ke seluruh karyawan. “Ini 
merupakan komitmen kita semua 
dalam mewujudkan sistem ekonomi 
syariah di Aceh,” pungkasnya.[**]
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Bank Aceh 
Terhandal dan Paling Efesien
Bank Aceh berhasil meraih peng-
hargaan sebagai the most reliable 
bank 2017 yakni bank berkinerja 
yang memiliki daya tahan handal 
terhadap berbagai pengaruh 
ekonomi. Bank Aceh juga dino-
batkan sebagai the most efficient 
bank 2017 atau bank berkinerja 
keuangan sangat efesien.

Dua penghargaan nasional itu 
diperoleh Bank Aceh pada event 

Indonesia Banking Award 2017. 
Penghargaan tersebut diserahkan 
Deputi Komisioner Pengawasan Per-
bankan II OJK, Yohanes Santoso dan 
diterima Corporate Secretary Bank 
Aceh, Amal Hasan mewakili Direk-
tur Utama (Dirut) Busra Abdullah.

Amal Hasan menjelaskan peneta-
pan pemenang penghargaan ini ber-
dasarkan penilaian oleh biro survei 
dan riset majalah nasional Tempo 
Media Group bekerja sama Indone-
sia Banking School (IBS) terhadap 
data dan laporan kinerja keuangan 

kan pencapaian penghargaan itu.
“Kita sangat bersyukur dan peng-

hargaan Indonesia Banking Award 
2017 ini menjadi kado istimewa satu 
tahun konversi Bank Aceh menjadi 
Bank Umum Syariah. Alhamdulillah 
dua kategori penghargaan nasional 
kita peroleh tepat satu tahun sebagai 
Bank Umum Syariah yang jatuh pada 
19 September 2017,” ujar Amal Hasan.

Masih menurut Amal Hasan, 
dua penghargaan nasional terse-
but merupakan wujud komitmen 
kuat, serta sikap konsistensi semua 
pihak dalam megembangkan sistem 
ekonomi syariah di Aceh. Apalagi, 
performa kinerja Bank Aceh setelah 
konversi menjadi tolak ukur bagi 
bank daerah lain di Indonesia untuk 
mengembangkan ekonomi syariah.

“Penghargaan ini kami dided-
ikasikan untuk seluruh nasabah 
dan masyarakat Aceh serta seluruh 
karyawan Bank Aceh. Kita berharap 
penghargaan ini bisa menambah 
semangat kita untuk mempercepat 
akselerasi pengembangan ekonomi 
syariah secara kaffah di Aceh,” 
harap Amal.[**]

bank. Penilaiannya menggunakan 
data 106 Bank Umum Konvensional 
dan 15 Bank Umum Syariah meng-
gunakan acuan laporan keuangan 
akhir 2016.

“Alhamdulillah Bank Aceh berha-
sil terpilih sebagai salah satu yang 
terbaik di kelompok Bank Umun 
Syariah Nasional dengan total aset 
di atas Rp 10 triliun sampai dengan 
Rp 35 triliun,” kata Amal Hasan.

Amal Hasan melanjutkan, peng-
hargaan dua kategori sekaligus yang 
diperoleh bank Aceh merupakan 
salah satu bukti apresiasi nasional 
terhadap capaian kinerja bank milik 
Pemerintah Aceh ini, di samping 
dukungan seluruh nasabah dan mas-
yarakat Aceh yang sangat menentu-
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Perubahan merupakan sebuah keniscayaan, karena itu 
perubahan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas 

secara dinamis, manusia yang statis akan tergerus. Begitulah 
prinsip Kiki Ariani dalam menjalani hari-harinya sebagai 
customer service di Bank Aceh Cabang Idi, Aceh Timur. 

Dara kelahiran Banda Aceh, 20 Agustus 1990 ini paham 
betul, bekerja tanpa mengikuti perubahan akan tergerus 
dalam perubahan itu sendiri. Karena itu alumni Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah, Medan, Sumatera 
Utara ini selalu berusaha melakukan upgrading diri melalui 
berbagai pelatihan, terutama terkait dengan sistem perbank-
an syariah.

Beberapa pelatihan yang telah diikuti perempuan berhobi 
menyanyi dan traveling ini antara lain: Pendidikan dasar-
dasar perbankan syariah, Diklat Odp for Accout and Legal 
Officer yang diselenggarakan LPPI pada November 2015, 
Pelatihan customer service syariah yang diselenggarakan 
LPBA pada April 2017, hingga pelatihan dan pendidikan 
kesapmataan (bela negara) yang dilaksanakan di Rindam 
Iskandar Muda.

“Saya selalu berusaha menyelesaikan setiap kepentingan 
dan keluhan nasabah secara tuntas. Prinsip saya harus one 
stop service, cukup nasabah sampai di CS saja, serumit apa 
pun harus selesai, tentu dengan prinsip-prinsip yang sesuai 
syariah,” jelas buah hati dari pasangan (alm) Abdul Manaf  
dan (almh) Fauziah ini.

Bagi kiki, meningkatkan kepuasan nasabah dengan 
melayani kepentingannya penuh tanggung jawab, merupa-
kan sebuah kebanggaan tersediri, karena baginya CS mer-
uakan cetre and contact point antara nasabah dengan bank. 
“Intinya, nasabah puas, kita pun puas,” pungkasnya sambil 
tersenyum.[**]

Kiki Ariani

Nama : Kiki Ariani
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh / 20 Agustus 1990
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas 
   Muhammadiyah Medan,  Sumatera Utara
Pekerjaan : CS Bank Aceh Cabang Idi, Aceh Timur
Alamat : Perum Toriq, Paya Bujok Tunong, 
   Langsa Baro, Kota Langsa
Hobby : Menyanyi dan traveling
Nama Orag Tua : (Alm) Abdul Manaf (Almh) Fauziah

ONE STOP 
SERVICE SYARIAH
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Analisa Kelayakan
Pembiayaan
Oleh Dr. H. Rusdy A. Hamid, SE. MM (Konsultan Perbankan)

Setiap lembaga pembiayaan tentu 
memiliki cara atau standar tersendiri 

dalam menilai kelayakan pembiayaan 
bagi setiap calon nasabah. Setiap pemo-
hon pembiayaan ingin mendapat keuntun-
gan dari pembiayaan yang akan diper-
olehnya. Sementara lembaga pemberi 
pembiayaan juga mempunyai tujuan yang 
sama yaitu mengharapkan keuntungan 
dari pembiayaan yang disalurkan. Ten-
tunya dengan keyakinan dapat kembali 
dengan utuh ditambah dengan sejumlah 
return/keuntungan yang diharapkan dari 
pemberiaan pembiayaan itu. 

Untuk itulah dibutuhkan kejelian dari 
lembaga pembiayaan meneliti serta men-
ganalisis calon nasabahnya untuk memas-
tikan bahwa dana yang diberikan tidak 
akan bermasaalah di kemudian hari. 

Suatu analisis pembiayaan dapat 
dikatakan layak jika memenuhi dua 
prinsip dan keyakinan sebagai pegan-
gan yaitu kemampuan kemampuan dan 
keinginan untuk melunasi pembiayaan 
oleh nasabah, agar terhindar dari risiko 
kegagalan. Langkah awal yang dikaji 
pada setiap permohonan pembiayaan 
adalah tiga, yakni analisis karakter, 
analisis bisnis dan analisis jaminan. 

Analisis karakter yaitu upaya lembaga 
keuangan untuk meyakini bahwa calon 
penerima pembiayaan mempunyai keingi-
nan dalam membayar kewajiban. Laz-
imnya perbankan memanfaatkan sistim 
informasi mengenai riwayat para nasabah 
bank melalui BI cheking, yaitu informasi 
terintegrasi yang disediakan oleh Bank 
Indonesia dan dapat diakses oleh semua 
bank. Selain itu lembaga pemberi pem-
biayaan dapat mengumpulkan informasi 
dari berbagai sumber lain yang dapat 
memberikan informasi tentang karakter 
seseorang calon penerima pembiayaan.

Kemudian dilakukan analisis bisnis, 
yakni proses pengumpulan informasi 
tetang usaha calon penerima pembiayaan 
untuk memberi keyakinan bahwa ia 
benar-benar akan mampu melunasi 
pembiayaan yang diterimanya baik dari 
usaha yang dibiayai atau yang bersum-
ber dari semua usaha yang dijalankan. 

Bank atau lembaga pembiayaan 
melakukan analisis dengan mengumpul-
kan informasi mengenai laporan keuan-
gan, struktur organisasi dan manajerial, 
strategi pemasaran, teknis operasional, 
sumberdaya manusia, kapasitas pera-
latan, kapasitas administrasi perusahaan 
dan lain sebagainya.

Yang ketiga adalah analisis jami-
nan, tujuannya untuk mengikat keingi-
nan calon penerima pembiayaan agar 
membayar setiap dana yang diterima, 
karena jaminan merupakan jalan 
keluar alternatif  atau “second way out“ 

apabila nasabah cedera janji dan gagal 
memenuhi kewajiban yang disepakati 
dalam perjanjian.  

Konsep 3 (tiga) pilar dalam analisis 
pembiayaan adalah penyederhanaan dari 
konsep 5C (Character, Capital, Capac-
ity, Collateral, Condition) yang umum 
dilakukan oleh perbankan/lembaga 
pembiayaan.

Yang pertama Character (watak) 
analisi ini sama persis seperti bahasan 
pada konsep 3(tiga) pilar diatas tentang 
analisis karakter. Kedua Capacity yaitu 
kemampuan nasabah  memimpin peru-
sahaan dengan baik dan benar sehingga 
dapat membayar pembiayaan dengan baik 
sesuai dengan jadwal serta perusahaan 
tersebut dapat berkembang dengan baik. 

Yang ketiga, Capital (modal) yakni 
analisa ini lebih menjurus pada struktur 
modal calon debitur yang terlihat pada 
neraca perusahaan dan biasanya bank 
tidak akan memberikan pembiayaan 100 
persen jika calon penerima pembiayaan 
tidak memiliki modal sendiri. Dan yang 
terpenting adalah melihat proyeksi cash 
flow, agar setiap pembayaran angsuran 
pembiayaan oleh debitur tidak akan 
mengganggu kegiatan perusahaannya.

Yang keempat Condition yakni aspek 
ini meliputi keadaan perekonomian daer-
ah, dan kondisi global terutama menge-
nai bidang industri yang dijalankan oleh 
calon penerima pembiayaan. 

Kemudian yang kelima Collateral 
sebagai tambahan dari penjelasan diatas 
terhadap penilaian jaminan perlu bank 
melihat kecenderungan nilai jaminan 
dimasa depan dan tingkat kemudahan 
mengkonversikannya menjadi uang 
tunai (marketability). 

Selanjutnya selain konsep 5C setiap 
analis dapat juga menerapkan prinsip 
7P dalam analisis pembiayaan untuk me-
mastikan setiap penyaluran kredit akan 
layak dan tepat sasaran.

Pertama Personality ini mirip dengan 
analisis karakter, bank mencari data ten-
tang kepribadian calon nasabah seperti 
riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, 
sosial standing, serta hal-hal lain yang 
erat hubungannya dengan kepribadian 
seperti hobi berfoya-foya sehingga ap-
likasinya dapat ditolak.

Kedua Purpose, bank mencari data 
tentang tujuan atau keperluan penggu-
naan pembiayaan. Tujuan penggunaan 
dana adalah faktor terpenting dalam anal-
isa pembiayaan, jangan sampai penggu-
naan dana menyimpang dari tujuan semu-
la. Bank wajib menyelidiki untuk apa 
sebenarnya pinjaman itu apakah untuk 
konsumtif,  investasi atau modal kerja.

Ketiga Prospect, yaitu bank mencari 
data tentang harapan masa depan serta 

potensi bisnis, pekerjaan, atau target us-
aha yang dilakukan oleh calon penerima 
pembiayaan. Prinsip ini umumnya dipa-
kai ketika calon nasabah ingin mencari 
tambahan dana untuk pengembangan 
bisnisnya.

Keempat, Payment, maksudnya 
bank mencari data tentang bagaimana 
perkiraan pembayaran kembali pem-
biayaan serta memastikan cara nasabah 
membayar cicilan sampai lunas dan 
dipastikan tidak memiliki cicilan ke 
tempat lain yang dapat mengganggu 
keuangan perusahaan.

Kelima, Party (golongan) bermakna 
analisa berdasarkan data dari pemohon 
dan wawancara untuk mengelompokkan 
pemohon menurut modal, capacity, loy-
alitas, dan karakternya untuk menguat-
kan keyakinan bagaimana bank harus 
bersikap.

Yang keenam Profitabillity untuk 
menganalisis bagaimana kemampuan 
nasabah dalam mencari laba. Profitabili-
ty diukur dari periode ke periode, apakah 
akan tetap sama atau akan semakin 
meningkat setelah adanya penambahan 
pembiayaan.

Yang ketujuh Protection, tujuan-
nya adalah bagaimana menjaga agar 
pembiayaan yang diberikan mendapat-
kan jaminan perlindungan baik berupa 
jaminan barang atau orang atau jaminan 
asuransi sehingga pembiayaan yang 
akan diberikan benar-benar aman. 

Teknik analisis lain yang dapat 
digunakan oleh bank atau lembaga pem-
biayaan lainnya adalah konsep analisis 
yang disebut 3R (Return, Repayment, Risk 
Bearing Activity).  Return yaitu penilaian 
atas hasil yang akan dicapai oleh peru-
sahaan setelah mendapat pembiayaan, 
apakah hasil yang akan dicapai mampu 
menutup semua kewajiban pembiayaan 
serta memungkinkan usahanya dapat 
berkembang dengan baik.

Kemudiaan Repayment sebagai kelan-
jutan dari return diatas, yang kemudian 
diperhitungkan kemampuan, jadwal 
serta jangka waktu pengembalian kredit 
dengan baik. Dan yang ketiga Risk Bear-
ing Activity yaitu sejauh mana ketahanan 
suatu perusahaan calon peminjam untuk 
menanggung resiko kegagalan andaikata 
terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. 

Prinsip 3R tidak jauh berbeda dari 
kedua prinsip diatas baik 5C maupun 7P, 
karena dalam analisis 3R tetap mencakup 
seluruh komponen analisis diperas menja-
di 3 Kelompok (3R) tersebut. Setiap analisis 
pembiayaan di samping analisis kwalitatif  
tetap berbarengan dengan analisis kwanti-
tatif  dari keuangan  perusahaan.[**]
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Jumat malam, 29 Desember 2017 
sekitar pukul 20.10 WIB publik 

Aceh dikejutkan dengan mening-
galnya Direktur Utama Bank Aceh, 
Busra Abdullah. Padahal sebel-
umnya ia tampak sehat-sehat saja, 
bahkan pagi hari masih memimpin 
rapat di Kantor Pusat Bank Aceh di 
Jalan Mr Muhammad Hasan, Batoh, 
Banda Aceh.

Busra Abdullah meninggal dunia 
di usia 55 tahun. Jenazah pria kela-
hiran 30 Maret 1962 itu dimakamkan 
di desa kelahirannya di Gampong 
Mireuk Taman, Kecamatan Darus-

Inmemoriam Busra Abdullah

Busra Abdullah dikenal rendah hati 
dengan siapa pun. Komitmen dan loy-
alitasnya terhadap Bank Aceh sangat 
kuat. Di mata karyawan dan karyawati 
Bank Aceh, Busra Abdullah adalah 
sosok yang bertangan dingin yang 
berhasil membawa Bank Aceh meraih 
berbagai prestasi dan penghargaan.

salam, Kabupaten Aceh Besar. 
Di masa kepemimpinannya sebagai 

Direktur Utama Bank Aceh, Busra 
Abdullah mampu memberikan kontri-
busi yang berharga bagi Bank Aceh, 
termasuk proses konversi Bank Aceh 
dari sistem konvensional ke sistem 
syariah. Pada masa kepemimpinannya 
pula Bank Aceh banyak meraih peng-
hargaan di tingkat nasional.

Karir Busra Abdullah di Bank 
Aceh terbilang mentereng. Ia mulai 
bekerja di Bank Aceh sejak tahun 
1989 sebagai karyawan administrasi 
di Kantor Pusat Opreasi (KPO) di 
Banda Aceh. Kemudian pernah juga 
beberapa bulan ditugaskan di kantor 
Bank Aceh Cabang Langsa. Lalu 
pada tahun 1991, Busra dipercaya-
kan menjadi staf  divisi perencanaan 
di kantor pusat, pada tahun 2002 ia 
menjadi Wakil Pimpinan Kantor Pu-
sat Operasional (KPO) Banda Aceh.

Selanjutnya pada Tahun 2004 
dipercayakan untuk memimpin 
kantor Bank Aceh cabang Sigli, dan 
pada tahun 2008 diangkat sebagai 

Pemimpin Cabang KPO Banda Aceh. 
Selanjutnya pada tahun 2010 ia 
dilantik sebagai Direktur Bisnis.

Kemudian pada 6 Januari 2014 
Busra ditunjuk sebagai Dirut Bank 
Aceh. Lalu pada saat konversi Bank 
Aceh ke syariah pada 2016 lalu, ia re-
smi dilantik Gubernur Aceh kala itu, 
Zaini Abdullah sebagai Dirut Bank 
Aceh Syariah hingga sekarang.

Semasa menjabat sebagai Dirut 
Bank Aceh ia berhasil meningkat-
kan peforma keuangan bank milih 
daerah tersebut. Pada tahun 2013 to-
tal asset Bank Aceh tercatat sebesar 
Rp 15,2 triliun dengan Dana Pihak 
Ketiga (DPK) senilai Rp 11,7 triliun, 
serta pembiayaan Rp 10,1 triliun, 
dengan laba pada tahun tersebut 
sebesar Rp 370 miliar.

Pada akhir 2017 asset Bank Aceh 
bertambah menjadi Rp 23,2 triliun, 
DPK Rp 19,2 triliun, pembiayaan Rp 
12,8 triliun, serta laba senilai Rp 407 
miliar. Almarhum Busra Abdullah 
meninggalkan seorang istri dan 3 
orang anak. [**]
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Direksi Bersama 
Segenap Karyawan dan Karyawati

Mengucapkan
Turut belasungkawa atas meninggalnya

Direktur Utama Bank Aceh

Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, 
serta mendapat tempat yang layak di sisi-NYA.

BUSRA ABDULLAH
(30 Maret 1962 – 29 Desember 2017)

Tertanda

Rusydi M Adam
(Direktur Operasional)

Haizir Sulaiman
(Direktur Dana dan Jasa)

Zakaria Arahman
(Direktur Bisnis)

Zikri A Gani
(Direktur Kepatuhan)




