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MEMASUKI PERTENGAHAN TAHUN 2015
KINERJA BANK JATIM TERUS TUNJUKAN TREN POSITIF

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim terus
menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hingga memasuki semester
pertama di tahun 2015 kinerja keuangan Bank Jatim menunjukkan performa yang
bagus diantaranya yang terlihat dari penyaluran kredit sebesar Rp 27,52 triliun (naik
14,40% YoY), total aset sebesar Rp 47,6 triliun (naik 20,83% YoY) dan perolehan
Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 40,24 triliun (naik 22,98% YoY).

Dari sisi kredit pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada kontribusi kredit
komersial yaitu sebesar Rp. 5.58 triliun atau naik 18,89% (YoY), diikuti oleh kredit
Konsumer sebesar Rp 17,34 triliun, atau naik 13,22% dan kredit UMKM sebesar Rp
4,61 triliun, atau naik 12,54% (YoY).

Dari komposisi  tersebut,  pertumbuhan terbesar di kredit komersial didominasi oleh
Kredit Sindikasi dengan total kredit sebesar Rp1,23 triliun, atau naik 48,48 %
(YoY). Sedangkan pada sektor kredit konsumer pertumbuhan terbesar dicatat oleh
Kredit Pemilikan Rumah dengan total sebesar 1,35 triliun atau naik 17,93 % (YoY).
Adapun pada Kredit UMKM, pertumbuhan terbesar dicatat dari Kredit Mikro
sebesar Rp 422 miliar, atau naik 678,83% (YoY).

Sementara kontribusi  giro  dalam  komposisi  Dana  Pihak  Ketiga  menjadi
penyumbang  angka tertinggi  dalam pertumbuhan DPK bankjatim hingga memasuki
semester awal di tahun 2015 ini yaitu  sebesar  Rp17,38  triliun  atau  naik  23,73%
(YoY),  disusul  Tabungan sebesar Rp9,72 triliun atau naik 14,83% (YoY), dan
Deposito sebesar Rp13,13 triliun atau naik  28,71%   (YoY).  Dengan komposisi
tersebut, CASA rasio  bankjatim  tetap terjaga di posisi Mei 2015 sebesar 67,37 %.

Pertumbuhan kinerja bankjatim periode Mei 2015 juga tercermin dari rasio keuangan
di atas rata-rata benchmark, antara lain CAR sebesar 19,92%, ROA sebesar 3,22%,
ROE sebesar 18,11%, NIM sebesar 6,62% dan BOPO sebesar 72,31%.

Direktur Utama Bank Jatim R Soeroso mengatakan Bank Jatim terus berupaya
untuk meningkatkan kinerja agar terus menjadi yang terbaik.

“Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik
sehingga rencana bisnis yang sudah ditetapkan untuk tahun 2015 ini dapat tercapai
yaitu DPK meningkat 17.13%, Penyaluran kredit mencapai 20.00%, Total aset
meningkat 15,26%, dan Laba bersih naik sebesar 19,13%,” Kata Soeroso

Agar dapat mencapai target tersebut maka saat ini bankjatim juga menyiapkan
produk baru untuk diluncurkan agar dapat mendukung ekspansi bisnis. Di antaranya,



mobile banking, priority banking, reksadana, Electronic Data Capture,
bancassurance, virtual account, e-money, jaringan visa, dan pengembangan lebih
lanjut pada produk internet banking individual, e-tax pajak daerah, host to host, serta
migrasi kartu chip.

Disamping fokus pada peningkatan layanan dan produk berbasis IT, bankjatim juga
akan memaksimalkan perannya yang pro pada ekonomi kerakyatan yaitu dengan akan
lebih banyak menyalurkan kredit di sektor produktif kepada pelaku usaha ekonomi
lainnya khususnya pada segemen mikro yang selama ini masih banyak yang belum
mendapatkan akses di perbankan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan instansi keuangan lainnya di
Jawa Timur seperti Bank UMKM Jawa Timur, Jamkrida dan lain sebagainya dengan
cara membentuk semacam holding company yang bisa menjadi sebuah kekuatan
financial di regional Jawa Timur, agar potensi yang ada di Jatim dapat digarap
bersama demi kesejahteraan masyarakat Jatim.

Sebagai Bank yang telah Listing di BEI bankjatim juga terus berupaya memberikan
keterbukaan informasi dan menjaga agar selalu mempertahankan pelaksanaan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dengan peningkatan
kualitas SDM menjadi professional serta jumlah kantor jaringan secara
berkesinambungan dari waktu ke waktu,

Tentang bankjatim
bankjatim berdiri sejak tahun 1961, sampai dengan Mei 2015 telah memiliki
jaringan sebanyak 1310 titik layanan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 43 kantor cabang,
165 kantor cabang pembantu, 159 kantor kas, 97 kantor layanan syariah, 171
payment point, 6 mobil ATM, 2 CDM dan 601 ATM.
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