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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim menghelat Gemerlap
Undian Simpeda Bank Jatim Tingkat Regional Tahun 2015 sebagai bentuk apresiasi
atas kepercayaan masyarakat menggunakan produk bankjatim dengan konsep Gala
Dinner nasabah bersama artis Ibukota Yuni Shara dan Ananda Omesh bertema
“Wonderfull of East Java” di Dyandra Convention Center Surabaya (27/11).

Mengawali acara ini, Direktur Utama bankjatim R. Soeroso mengadakan press
conference di Kantor Pusat bankjatim guna menyampaikan  keterbukaan informasi
kepada masyarakat melalui rekan media (27/11).

“Pengundian Grand Prize Gemerlap Hadiah Simpeda ini merupakan bagian dari puncak
acara dalam menentukan pemenang hadiah uang tunai Rp 500 juta“ tutur R. Soeroso.

Adapun tema “Wonderfull of East Java” adalah untuk menunjukan bahwa bankjatim
tetap dan akan terus menghargai kearifan lokal serta warisan leluhur budaya Jawa
Timur” terang R. Soeroso.

Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) adalah produk bersama Bank
Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) yang dirancang melalui semangat
kebersamaan antar BPD yang sepakat berada dalam satu wadah Asbanda atau
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah.

Tabungan SIMPEDA diharapkan lebih dari sekedar pemersatu, melainkan juga mampu
menyokong kenaikan kinerja tabungan di Bank Pembangunan Daerah dengan ragam
manfaat bagi masyarakat Indonesia serta mampu memotivasi BPD menuju Regional
Champion.

Penabung Simpeda yang memenuhi syarat memiliki kesempatan ganda diikutsertakan
dalam undian tabungan SIMPEDA dengan hadiah sebesar Rp 12,5 Miliar, yaitu :
1. Undian Simpeda tingkat nasional atau disebut Panen Rejeki BPD dengan total

hadiah sebesar Rp 6 Miliar yang diundi 2 kali dalam setahun;
2. Undian Simpeda tingkat regional dengan total hadiah sebesar Rp 6,5 Miliar yang

diundi sekali dalam setahun, dengan hadiah I berupa 40 uang tunai masing-masing
Rp100 juta, hadiah II berupa 40 uang tunai masing-masing sebesar Rp50 juta dan
Grand Prize berupa uang tunai sebesar Rp500 juta.



Sebelum acara pengundian Grand Prize Simpeda ini, bankjatim telah melaksanakan
roadshow untuk mengundi pemenang hadiah I dan II yang dikemas dengan hiburan
menarik dan memanjakan nasabah maupun masyarakat seperti jalan sehat, doorprizes,
hiburan musik. Hal ini mampu menyedot perhatian masyarakat sekitar untuk datang
beramai-ramai melihat prosesi pengundian ke wilayah koordinator yaitu Pasuruan,
Nganjuk, Batu, Madiun dan Probolinggo yang meliputi seluruh cabang area masing-
masing serta wilayah Surabaya.

KINERJA BANK JATIM

Kinerja keuangan bankjatim secara keseluruhan hingga posisi Oktober 2015
mengalami kenaikan, terlihat pada indikator keuangan seperti :
1. Total aset sebesar Rp51,63 triliun atau naik 18,76% (YoY);
2. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp43,38 triliun atau naik 19,48% (YoY);
3. Kredit sebesar Rp29,28 triliun atau naik 10,56% (YoY).

Secara detail, perkembangan Tabungan Simpeda periode Oktober 2015 sebesar
Rp9,05 triliun naik 9,48% (YoY). Adapun jumlah rekening Tabungan Simpeda
bankjatim juga mengalami peningkatan dari 1.260.296 rekening per Oktober 2014
menjadi 1.266.747 rekening per Oktober 2015.

bankjatim akan terus mengembangkan inovasi guna memudahkan nasabah dalam
bertransaksi seperti yang telah dimiliki saat ini, yaitu internet banking, SMS banking,
program SiUMI, e-channel, Siklus Nelayan, Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar),
Tabungan Siklus (Tradisi Keluarga Sejahtera). Dan dengan Kartu ATM Bank Jatim
nasabah diberikan fasilitas :

 Bebas biaya tarik tunai di ATM berlogo PRIMA dan ATM BERSAMA;
 Dapat digunakan untuk transaksi Tarik Tunai, Transfer, Cek Saldo, dan

pembayaran : Telkom, PBB, HP, SPP, dan Pembelian Pulsa;
 Dapat digunakan untuk berbelanja di merchant-merchant yang berlogo PRIMA

DEBIT atau DEBIT BCA;
Hal ini akan mendukung ekspansi bankjatim yang pada periode Oktober 2015 ini telah
memiliki jaringan sebanyak 1334 titik layanan.
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