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JALAN SEHAT & LAUNCHING
TABUNGAN SIKLUS BUNGA PLUS BANK JATIM

Surabaya – 6 September 2014, Masih dalam semarak hari kemerdekaan Republik
Indonesia ke-69 dan HUT PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank
Jatim) ke-53, serangkaian acara untuk menyambut dua momen besar tersebut terus
berlangsung di Bank Jatim yang telah dimulai sejak bulan Juli lalu. Dari berbagai acara
tersebut salah satu yang paling menarik minat adalah “Jalan Sehat” yang merupakan
acara rutin diadakan setiap tahun di Kantor Pusat Bank Jatim, Jalan Basuki Rachmad
No 98-104 Surabaya.

Disamping melibatkan keluarga besar Bank Jatim, jalan sehat ini turut mengundang
jajaran pejabat di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya,
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta nasabah Bank Jatim.

Jalan sehat merupakan salah satu kegiatan olahraga yang dilaksanakan Bank Jatim
dalam menyambut HUT Bank Jatim ke-53 disamping fun bike, tenis meja, tenis
lapangan, bulu tangkis, bola voli, futsal, golf, menembak dan memancing.

Menurut Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto, berbagai kegiatan dalam
memperingati 17 Agustus ini bertujuan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan
agar terus erat di lingkungan keluarga Bank Jatim.

“Selain bidang olahraga, Bank Jatim juga mengadakan kegiatan di bidang lain yang
bersifat sosial serta melibatkan para stakeholder. Hal ini dimaksudkan selain sebagai
bentuk perayaan HUT Negara RI ke-69 & HUT Bank Jatim ke-53, juga sebagai momen
untuk kembali memupuk rasa semangat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan
untuk terus berbuat yang terbaik dalam membangun negeri ini secara bersama-sama,“
terang Hadi.

Selain diisi oleh acara hiburan seperti orkes melayu dan pengundian doorprize sebuah
sepeda motor, Bank Jatim sekaligus juga meluncurkan program baru yaitu
“TABUNGAN SIKLUS BUNGA PLUS”.

Tabungan Siklus (Tradisi Keluarga Sejahtera) merupakan salah satu produk tabungan
Bank Jatim yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan
transaksi perbankan dan untuk selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Program
Tabungan Siklus Bunga Plus ini memberikan bunga kepada nasabah dalam bentuk
barang selain bunga uang tunai sesuai ketentuan, jadi nasabah dapat memperoleh
barang yang sesuai dengan pilihan seleranya dan juga mendapatkan bunga di akhir
periode tabungan. Ada banyak pilihan barang yang ditawarkan, diantaranya



smartphone, sepeda motor dan mobil, tergantung dari besar nominal dan jangka waktu
(bulan) yang dipilih oleh nasabah.

Menurut Hadi Sukrianto, program Tabungan Siklus Bunga Plus ini lahir dari faktor
semakin kompetitifnya persaingan antar bank dalam pemasaran produk dana, untuk itu
perlu diatur strategi penghimpunan dana pihak ketiga yang lebih bervariasi serta
menjaga CASA rasio Bank Jatim tetap tinggi.

“Dengan tingginya persaingan saat ini, Bank Jatim perlu melakukan rejuvenation atau
peremajaan produk salah satunya dengan meluncurkan program Tabungan Siklus
Bunga Plus sehingga dapat mencapai target penghimpunan Dana Pihak Ketiga diakhir
tahun 2014 naik sebesar 24.88%, yaitu antara lain giro naik 21,72%, tabungan naik
12,83%, deposito naik 49,94%. Selain itu juga untuk mempertahankan posisi CASA
rasio Bank Jatim yang menunjukkan komposisi dana murah Bank Jatim sangat tinggi
dan telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun di atas 65%,“ jelas Hadi.

“Harapan kami dengan diluncurkannya program Tabungan Siklus Bunga Plus ini dapat
mengurangi dominasi dana mahal di kantor cabang tertentu maupun Bank Jatim secara
keseluruhan. Selain itu Tabungan Siklus Bunga Plus dapat memberikan pilihan produk
yang lebih beragam kepada para nasabah. Bank Jatim terus berupaya menjadi yang
terdepan di sektor perbankan yang telah listing di Bursa, terutama dalam kinerja
keuangan dan strategi bisnis.“ tegas Hadi.
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