PRESS RELEASE
Bank Jatim Syariah Berpartisipasi Dalam Muktamar Nu Ke-33
Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau
Bank Jatim Syariah terus melakukan langkah–langkah perluasan jaringan kerjasama
dalam upaya peningkatan bisnis Bank secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan
dengan telah terlaksananya kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Jawa
Timur seperti Pengembang Perumahan (developer), Lembaga Keuangan, Lembaga
Pendidikan, Instansi Pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan lain dengan
skala lokal maupun nasional.
Disamping itu sebagai Bank yang berprinsip syariah, Bank Jatim Syariah selalu
mendukung upaya berbagai pihak dalam melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan mempererat ukhuwah Islamiyah. Diantaranya ikut berpartisipasi dalam acara
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 yang dilaksanakan di Jombang pada tanggal
1-5 Agustus 2015.
Dalam event akbar tersebut, Bank Jatim Syariah ikut memeriahkan acara dengan
membuka booth pameran di lokasi acara Muktamar yang terpusat di alun-alun kota
Jombang. Dalam booth pameran tersebut pengunjung dapat memanfaatkannya
untuk mengetahui produk dan layanan Bank Jatim Syariah secara rinci, baik dari sisi
pembiayaan ataupun produk dana serta layanan perbankan lainnya yang beragam
dari Bank Jatim Syariah.
Direktur Utama Bank Jatim, R. Soeroso mengatakan partisipasi Bank Jatim Syariah
dalam acara Muktamar NU ini tidak hanya sebatas membuka booth pameran
melainkan turut ikut serta lebih jauh dalam suksesnya pelaksanaan acara.
“Bank Jatim Syariah secara khusus juga memberikan bantuan berupa 4000
peralatan mandi kepada para peserta Muktamar Sebagai bentuk support kami
kepada acara ini,” terang R. Soeroso.
Sebelum acara Muktamar NU ini, Bank Jatim Syariah juga tengah menjajaki
hubungan kerjasama yang baik dengan beberapa amal usaha di bawah naungan
Nahdlatul Ulama (NU) diantaranya melakukan kerjasama dengan Lembaga
Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang dan BMT UGT
Sidogiri Kabupaten Pasuruan.
LP Ma’arif NU merupakan departemen di lingkungan organisasi NU yang bergerak di
bidang pendidikan. Saat ini sudah ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di
seluruh penjuru tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs, SMK/SMA/MA hingga perguruan tinggi.

Sedangkan BMT UGT Sidogiri merupakan lembaga yang didirikan oleh beberapa
orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren
Sidogiri (UGT PPS) yang di dalamnya terdapat orang – orang yang berprofesi
sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan
dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. BMT UGT Sidogiri
melayani penyimpanan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan bagi
masyarakat.
Bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan Bank Jatim Syariah bersama dua amal
usaha tersebut meliputi pengembangan keahlian pendidikan ekonomi
(Islam/Syariah), kerjasama di bidang layanan jasa keuangan, pembiayaan, dan
pengelolaan keuangan maupun jasa perbankan lainnya.
Adanya kerjasama dengan BMT UGT Sidogiri dan LP Ma’arif tersebut diharapkan
dapat meningkatkan hubungan kelembagaan antara Bank Jatim dengan amal usaha
NU dalam rangka pengembangan industri perbankan berbasis syariah dan
menggerakkan kekuatan ekonomi islam. Selain, itu memberikan gambaran maupun
edukasi mengenai industri perbankan syariah yang pada akhirnya dapat
mewujudkan sinergi perbankan dengan lembaga kemasyarakatan berbasis islam
menuju arah kemanfaatan.
Bank Jatim Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank Jatim, dan berdiri
sejak tahun 2007 dengan total aset per 30 Juni 2015 mencapai 1,3 Triliun. Sampai
dengan Mei 2015 Bank Jatim Syariah telah memiliki jaringan sebanyak 118 titik
layanan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 7 kantor cabang
pembantu, 97 kantor layanan syariah, dan 10 ATM. Bank Jatim Syariah didukung
pula oleh aliansi melalui 44.576 jaringan ATM Bersama, 45.902 jaringan ATM Prima,
serta 177.522 merchant debet yang tersebar diseluruh Indonesia.
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