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MEMASUKI PERTENGAHAN TAHUN
KINERJA BANK JATIM TERUS TUMBUH

Surabaya – 22 Juli 2014, Memasuki semester pertama di tahun 2014, kinerja
keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim terus
menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yang dapat terlihat dari laba
sebelum pajak yang berhasil dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp 763.575 juta,
naik sebesar 28,79% (YoY). Sementara indikator keuangan lainnya yang berhasil
dicatatkan oleh Bank Jatim sepanjang semester pertama ini secara keseluruhan
membaik dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya (YoY), antara lain :

1. Total Aset sebesar Rp42.147.291 juta, atau naik 24,50 (YoY)
2. Pengumpulan DPK sebesar Rp35.480.210 juta, atau naik 29,41% (YoY)
3. Penyaluran Kredit sebesar Rp24.808.737 juta, atau naik 21,43% (YoY)
4. Pendapatan Bunga sebesar Rp 1.387.348 juta, atau naik 25,38 % (YOY)
5. Laba Operasional sebesar Rp 747.620 juta, atau naik 25,98 % (YOY)
6. Laba Bersih sebesar Rp 543.281 juta, atau naik 26,76 % (YOY)

Dilihat secara keseluruhan petumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Jatim masih
memiliki kontribusi yang tertinggi dibandingkan indikator keuangan lainnya, ini
menunjukkan Bank Jatim lebih banyak mengelola dana murah dalam pengumpulan
Dana Pihak Ketiga untuk meningkatkan laba. Selain itu Bank Jatim memiliki market
share giro tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 31.94%

Sedangkan dalam penyaluran kredit, Bank Jatim juga terus menunjukkan
pertumbuhan, dengan kontribusi tertinggi berasal dari kontribusi kredit komersial
sebesar Rp5,007 Triliun, atau naik 29,40% (YOY) yang merupakan kredit produktif.
Ini merupakan salah satu komitmen Bank Jatim untuk meningkatkan prosentase
kredit produktif dalam komposisi ekspansi kredit.

Untuk menunjang pertumbuhan kinerja keuangan menjadi semakin lebih baik lagi,
ekspansi jaringan kantor Bank Jatim juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2014
jumlah jaringan Bank Jatim telah mencapai 1117 titik layanan (terdiri dari 1 Kantor
Pusat, 42 Kantor Cabang, 140 Cabang Pembantu, 164 Kantor Kas, 47 Kantor
layanan Syariah, 153 Payment Point, 60 Kas Mobil, 6 Mobil ATM, 503 ATM, 1 CDM.

Menurut Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto, untuk meningkatkan
pertumbuhan kinerja menjadi lebih baik disamping penambahan jumlah jaringan
kantor, Bank Jatim juga memiliki Rencana Bisnis unggulan baik dalam
inovasi/pengembangan produk baru maupun layanan yang prima.



“Komitmen Bank Jatim untuk tumbuh dan berkembang terus diiringi dengan langkah
yang konkrit dalam pengembangan dan inovasi layanan serta produk yang kompetitif
dan beragam sesuai kebutuhan nasabah, untuk saat ini fokus utama Bank Jatim
adalah pengembangan produk dan layanan berbasis IT yang lebih beragam serta
fokus kepada UMKM dengan mengembangkan unit mikro Bank Jatim, Jelas Hadi.

Rencana Bisnis Bank Jatim yang fokus pada segmen UMKM dengan membuka Unit
Mikro Bank Jatim ini didasari oleh kondisi perekonomian Jawa Timur yang beberapa
tahun belakangan mengalami pertumbuhan sangat baik, yang terlihat pada tingginya
PDRB Jawa Timur dibandingkan pendapatan nasional.

Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Bank Jatim, selain telah mengetahui karakter
karena memang Bank-nya masyarakat Jawa Timur, pembukaan unit mikro dirasa
tepat karena mampu menjangkau nasabah mikro yang belum terjangkau oleh akses
perbankan. Hingga Semester pertama di Tahun 2014 ini, Unit Mikro Bank Jatim
telah beroperasi di tujuh titik wilayah Bank Jatim diantaranya Surabaya, Sidoarjo,
Madiun, Mojokerto, Kediri, Gresik, dan Malang dengan sistem implant pada Kantor
Cabang stempat.

Sementara dalam hal pengembangan/inovasi produk Bank Jatim ditahun 2014 juga
terus ditingkatkan, adapun yang telah diluncurkan antara lain SMS Banking Bank
Jatim 3366 dan Kartu Bank Jatim FLAZZ. Untuk meningkatkan layanan yang prima
dan mampu memenuhi setiap kebutuhan nasabah, kedepan Bank Jatim terus
mengembangkan inovasi produk diantara produk yang akan diluncurkan Bank Jatim
tersebut adalah Internet Banking Bank Jatim, Priority Banking, Host to Host dan lain
sebagainya.
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