PRESS RELEASE
MEMASUKI PERTENGAHAN TAHUN
BANK JATIM TERUS BERIKAN KINERJA TERBAIK
Jakarta – 29 Juli 2015, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau
bankjatim terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hal ini tercermin dari kinerja Juni
2015 yang menunjukkan pertumbuhan dari indikator keuangan dibandingkan periode
yang sama ditahun sebelumnya (YoY), antara lain :
1. Total aset sebesar Rp 50,23 triliun, atau naik 19,18 % (YoY);
2. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 42,68 triliun, atau naik 20,30% (YoY);
3. Penyaluran Kredit sebesar Rp 28,29 triliun, atau naik 13,97% (YoY);
4. Pendapatan Bunga sebesar Rp 2,22 triliun, atau naik 17,25 % (YOY).

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga bankjatim masih di dominasi oleh giro sebagai
penyumbang angka tertinggi yaitu sebesar Rp 20,12 triliun atau naik 21,45%
(YoY),

disusul

Deposito sebesar Rp13,44 triliun atau naik 24,02% (YoY) dan

Tabungan sebesar Rp9,13 triliun atau naik 12,94% (YoY). Dengan komposisi
tersebut, CASA rasio bankjatim tetap terjaga di posisi Juni 2015 sebesar 68,52%.
Hal ini menunjukkan bankjatim lebih banyak mengelola dana murah dalam
penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

Adapun dalam penyaluran kredit bankjatim juga terus menunjukkan pertumbuhan,
pertumbuhan kredit tertinggi berasal dari kredit komersial yang naik 20,03% (YoY)
yaitu sebesar Rp6,024 triliun, diikuti oleh kredit konsumer yang naik 12,67% yaitu
sebesar Rp 17,57 triliun dan kredit UMKM yang naik 11,58% yaitu sebesar Rp 4,69
triliun.

Direktur utama bankjatim R. Soeroso menyatakan bahwa bankjatim akan terus
berupaya untuk memberikan kinerja yang terbaik dan mengantarkan bankjatim tidak
hanya menjadi Bank Regional champion melainkan lebih dari itu, yaitu mampu
memberikan kontribusi lebih pada kemajuan perekonomian ataupun pembangunan
daerah dengan menyediakan berbagai produk dan layanan berbasis teknologi yang
inovatif, mudah diakses, serta mampu menjawab seluruh kebutuhan nasabah.

Dalam upaya untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi daerah
sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Gubernur Jawa Timur, bankjatim saat
ini lebih memfokuskan diri untuk memberdayakan para pelaku usaha di segmen
UMKM antara lain melalui kredit pundi kencana, kredit mikro dan linkage program
dengan BPR tujuannya agar para pelaku ekonomi kecil dan menengah tersebut
mampu menjadi mandiri dan kuat secara ekonomi hingga menjadi motor penggerak
pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Berbagai strategi telah disiapkan bankjatim di tahun 2015 ini, yaitu antara lain
dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, penanganan kredit bermasalah,
peningkatan kualitas kinerja kantor cabang, pencapaian Dana Pihak Ketiga serta
perbaikan kualitas kredit.

Sebagai program kerja Unit Usaha Syariah bankjatim, dalam waktu dekat akan
dilaksanakan kerjasama dengan 2 (dua) lembaga yang berada dibawah naungan
Nahdlatul Ulama, yaitu Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama
Kabupaten Malang dan BMT UGT Sidogiri Kabupaten Pasuruan.

Implementasi kerjasama tersebut akan diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas
pembiayaan, layanan jasa keuangan perbankan, edukasi perbankan serta bentuk
layanan perbankan syariah lain yang dapat disediakan oleh bankjatim melalui Unit
Usaha Syariah.

Disamping itu bankjatim juga terus memperkuat jaringan hingga kepelosok daerah
dengan memperbanyak titik layanan, hingga Juni 2015 jumlah jaringan bankjatim
telah mencapai 1315 titik layanan (terdiri dari 1 Kantor Pusat, 43 Kantor Cabang,
165 Cabang Pembantu, 160 Kantor Kas, 97 Kantor layanan Syariah, 172 Payment
Point, 65 Kas Mobil, 6 Mobil ATM, 604 ATM dan 2 CDM.
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