SiPandai, Tabungan Masyarakat Masa Kini
Surabaya, 24 November 2016| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(bankjatim) semakin agresif menggarap lahan Dana Pihak Ketiga (DPK) khususnya
di Jawa Timur, setelah meluncurkan layanan mobile banking awal September lalu.
Sekarang bankjatim meluncurkan produk yang merupakan program inklusif milik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa
Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Selain untuk mendukung program OJK,
bankjatim serius menggarap Laku Pandai karena masih banyak lapisan masyarakat
yang belum tersentuh layanan perbankan. Dengan mengusung prinsip branchless
banking diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengenal dan
bertransaksi keuangan khususnya melalui bank.
Peluncuran Laku Pandai bankjatim, diselenggarakan Kamis, 24 November 2016 di
Banyuwangi.

Banyuwangi

merupakan

salah

satu

dari

8

(delapan)

kabupaten/kotamadya yang menjadi pilot project Laku Pandai bankjatim. Selain
Banyuwangi terdapat kabupaten/kotamadya lain, diantaranya: Jember, Kediri,
Malang, Sumenep, Madiun, Lumajang, dan Nganjuk. Pemilihan kedelapan daerah
tersebut berdasarkan potensi daerah, kriteria yang ditetapkan oleh OJK, dan kriteria
khusus dari bankjatim, yaitu: jumlah agen PPOB eksisting yang cukup banyak.
Produk Laku Pandai bankjatim dikenal dengan nama SiPandai (Simpanan Laku
Pandai) yang memiliki karakteristik BSA (Basic Saving account), dimana seluruh
masyarakat yang belum memiliki rekening di bank manapun dapat membuka
rekening tabungan, tanpa perlu takut dibebani setoran awal yang besar, saldo
minimum dan biaya administrasi bulanan. Bankjatim dalam memasarkan SiPandai,
selain didukung oleh agen-agen terpercaya yang mulai tersebar di wilayah Jawa
Timur, juga didukung oleh teknologi informasi yang handal. Dengan menggunakan
USSD SMS Banking dan aplikasi Mobile Banking, maka seluruh daerah dan
masyarakat Jawa Timur, khususnya di daerah agen Laku Pandai bankjatim dapat
terlayani dengan cepat, tepat dan murah.

Dengan adanya Launching Laku Pandai ini, diharapkan kinerja bankjatim dapat
tercapai di akhir tahun 2016, dimana total asset ditargetkan tumbuh 5,00 % - 7,00 %
(YoY), Total pinjaman meningkat sebesar 2,00 % - 3,00 % (YoY), dan Dana Pihak
Ketiga meningkat sebesar 5,00 % - 8,00 % (YoY).

