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BANK JATIM & BPR JATIM TANDATANGANI MOU
PENYALURAN KREDIT KEPADA LEMBAGA KEUANGAN (KKLK)

Surabaya, 13 Juli 2015 – Sebagai lembaga keuangan masyarakat Jawa Timur, PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) dan BPR Jatim terus dituntut untuk
mampu berperan lebih pada pembangunan daerah. Sinergitas antar dua lembaga
keuangan ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah kekuatan finansial dari wilayah
timur pulau Jawa karena tingginya potensi yang dapat dimaksimalkan oleh keduanya.

Seperti diketahui dalam beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi daerah
(PDRB) Jawa Timur secara konsisten selalu mampu tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka apabila hal ini dapat dimanfaatkan oleh
lembaga keuangan yang memang berasal dari Jawa Timur diharapkan akan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun daerah Jawa Timur sendiri.

Atas dasar hal tersebut maka bankjatim dan Bank UMKM Jawa Timur (BPR Jatim) sepakat
menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerjasama dalam Penyaluran Kredit
Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang diselenggarakan di Ruang Bromo lantai 5 Kantor
Pusat bankjatim Jl Basuki Rahmat no 98 – 104, Surabaya(13/7).

Direktur Utama Bank Jatim R Soeroso mengatakan penandatanganan MoU ini juga
merupakan tindaklanjut dari harapan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat melantik
menajemen baru bankjatim dan BPR Jatim di bulan juni yang lalu di Gedung Negara
Grahadi Surabaya.

“Bapak Gubernur selalu berharap agar kami dapat saling bersinergi membangun
perekonomian Jawa Timur menjadi lebih baik, atas dasar itulah kesepakatan ini kami
lakukan agar amanah tersebut dapat kami capai,” Ujar Soeroso.

Soeroso menekankan bahwa esensi dari MoU ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan
perekonomian daerah yang lebih baik, dari masyarakat dan untuk masyarakat khususnya
bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Jawa Timur yang jumlahnya cukup banyak
namun belum tersentuh oleh perbankan karena dianggap tidak feasible.

Dengan adanya MoU antara bankjatim dan BPR Jatim ini maka nantinya pelaku usaha di
segmen UMKM produktif yang selama ini terkendala dalam memperoleh fasilitas kredit
dari Bank dapat difasilitasi dengan  baik oleh bankjatim ataupun BPR Jatim.

Untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi serta mensosialisasikan kerjasama tersebut
dalam kesempatan yang sama bankjatim yang diwakili oleh menajemen dan seluruh
Pimpinan Cabang juga mengadakan acara buka puasa dan sholat tarawih bersama



dengan jajaran menajemen BPR Jatim, serta turut mengundang Gubernur Jawa Timur dan
tamu undangan VIP lainnya.

Tentang bankjatim
bankjatim berdiri sejak tahun 1961, sampai dengan Juni 2015  telah memiliki jaringan
sebanyak 1315 titik layanan yang terdiri dari 1 kantor pusat, 40 kantor cabang
Konvensional, 3 Kantor Cabang Syariah, 158 kantor cabang pembantu konvensional, 7
Kantor cabang pembantu syariah, 160 kantor kas, 171 payment point, 1 payment point
syariah, 598 ATM, 6 ATM Syariah, 2 CDM, 71 Kas Mobil dan 97 Kantor Layanan Syariah.
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