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Pameran Bank & UMKM Expo 2016
Jembatani UMKM Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sebuah ajang Bank dan UMKM Expo 2016 digelar di Grand City Surabaya pada

tanggal 11–14 Februari 2016. Acara ini diselenggarakan oleh BMPD (Badan Musyarah

Perbankan Daerah) Wilayah Jawa Timur dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Event ini

diselenggarakan tiap dua tahun sekali dengan salah satu tujuan memperkuat sinergi

bagi seluruh pelaku industri bisnis, baik itu dari sisi kreditur (perbankan) maupun dari

binaan UMKM (debitur) yang menjadi target para peserta pameran.

Hadir langsung dalam acara pembukaan (11/02) di Grand City Surabaya, Direktur

Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (bankjatim) R. Soeroso

menyampaikan terima kasih karena bankjatim telah mendapat kehormatan ditunjuk

sebagai ketua penyelenggara event ini.

“Dalam pameran kali ini terdapat 110 stand pameran yang digunakan sebagai suatu

wadah bagi para pelaku industri bisnis di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan adanya event ini, kami memiliki tujuan untuk turut mengembangkan potensi

UMKM daerah agar terus berkembang sehingga daya saingnya bisa meningkat dan

mampu memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif menuju “Masyarakat

Ekonomi Asean” (MEA)” terang R. Soeroso.

Stand yang dapat dikunjungi dalam pameran ini antara lain adalah industri perbankan

(konvensional, syariah & BPR), Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan

Dinas Perindustrian & Perdagangan), asuransi, properti dan developer, perusahaan

swasta, industri menengah dan ritel, industri rumah tangga serta food and handycraft.

Selain pameran, beberapa acara menarik dan program promo akan meramaikan Bank

& UMKM Expo 2016 kali ini, antara lain seminar dengan narasumber terpercaya,

perlombaan anak sampai dewasa serta special music performance dari GIGI dan

culture band Jawa Timur.



Diharapkan dengan beragam aktivasi, pameran ini mampu mencapai jumlah target

transaksi sebesar 3 miliar rupiah dan pengunjung sebanyak 25 ribu potential buyer.

Terlebih untuk mengunjungi pameran ini masyarakat tidak dikenakan biaya masuk (free

entry ticket).

R. Soeroso  menambahkan dalam pameran ini bankjatim juga berpartisipasi membuka

stand pameran. Stand bankjatim menyediakan berbagai fasilitas layanan kepada

masyarakat antara lain pembukaan rekening, konsultasi produk kredit, layanan syariah,

konsultasi Priority Banking, pelayanan debitur dan UMKM, dan cuci emas. Selain

menawarkan berbagai produknya, di stand bankjatim ini masyarakat juga dapat

memperoleh edukasi tentang produk UMKM seperti batik, kerajinan kawat batu, dan

anyaman bambu langsung dari para pelaku UMKM. “Selain dapat memberikan fasilitas

layanan one stop service kepada masyarakat, hal ini diharapkan akan meningkatkan

kinerja bankjatim ke depan” tegas R. Soeroso.

Kinerja keuangan bankjatim menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Year on Year / YoY).

Berdasarkan kinerja keuangan Januari 2016, laba sebelum pajak bankjatim tercatat

Rp133,63 miliar atau naik sebesar 7,10 %. Total aset sebesar Rp 45,45 triliun (naik

11,90 %), penyaluran kredit sebesar Rp 27,74 triliun (naik 8,11 %), perolehan Dana

Pihak Ketiga sebesar Rp 36,17 triliun (naik 14,60 %) dan pendapatan bunga sebesar

Rp 390,23 miliar (naik 10,69 %).

Adapun pada tahun 2016 ini bankjatim merencanakan pengembangan produk antara

lain pengembangan mesin EDC, perluasan jaringan Host to Host, serta pengembangan

aplikasi JETS. Selain pengembangan produk, bankjatim juga merencanakan

penambahan aktivitas & produk baru antara lain Tabungan Siklus Prioritas, Virtual

Account, Mobile Banking, Kartu ATM berbasis Chip, LAKU PANDAI, serta Tabungan

Valas. Diversifikasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
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