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Berkomitmen Memberikan Kenyamanan & Kepuasan bagi Nasabahnya, Jatim

Prioritas Mengadakan Seminar Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan Kenyamanan dan Kepuasan nasabah prioritasnya, Jatim

Prioritas mengadakan seminar kesehatan dengan tema “Penanganan Terkini Untuk

Penyakit dan Perawatan Tulang yang dilaksanakan di Outlet Prioritas bankjatim Kantor

Cabang Pembantu Rajawali Surabaya (16/03). Tidak tanggung-tanggung, pada acara

seminar ini bankjatim mendatangkan narasumber langsung dari Mount Elizabeth

Novena Hospital Singapura yaitu Dr. Jeffrey Chew Spesialis Bedah Tulang. Acara ini

dihadiri oleh 40 (empat puluh) nasabah Jatim Prioritas yang tersebar di wilayah

Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Sejak dilaunching pada bulan Oktober 2015 yang lalu, Nasabah Jatim Prioritas

didominasi oleh nasabah dengan rentang usia diatas 50 Tahun. Hal ini menjadi salah

satu yang melatarbelakangi bankjatim untuk mengadakan seminar kesehatan

khususnya masalah penyakit dan perawatan tulang.

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama bankjatim R. Soeroso. R. Soeroso

mengatakan “Diadakannya seminar ini merupakan bentuk komitmen bankjatim dalam

memberikan kenyamanan & kepuasan bagi nasabah kami, khususnya nasabah

prioritas”. R. Soeroso menambahkan “dengan diadakannya seminar kesehatan ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam hal kesehatan terutama

masalah perawatan tulang”.

Format acara ini dimulai dengan seminar atau presentasi dari Dr Jeffrey Chew selama

sekitar 45 menit. Dalam seminar ini, Dr Jeffrey Chew memberikan informasi-informasi

baru seputar kesehatan tulang bagi peserta, terutama bagi peserta usia lanjut yang

sering mengalami masalah seputar tulang. Setelah seminar peserta disuguhkan dengan



acara Talk Show yang bisa dimanfaatkan para peserta untuk tanya jawab perihal

kesehatan khususnya masalah tulang.

Peserta seminar menunjukkan antusiasmenya dengan melontarkan berbagai

pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Peserta juga berterimakasih kepada

bankjatim karena telah mengadakan acara ini, sehingga dapat membekali  peserta

dengan edukasi yang bermanfaat khususnya masalah penyakit dan perawatan tulang.

KINERJA BANK JATIM
Diharapkan dengan diadanya seminar tersebut dapat terus meningkatkan jumlah

nasabah prioritas bankjatim yang nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan

bankjatim. Berdasarkan kinerja keuangan periode Februari 2016, kinerja bankjatim
menunjukkan performa yang tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Hal ini tercermin dari laba setelah pajak

bankjatim tercatat Rp324,06 miliar (naik 70,13 %), total aset sebesar Rp 45,80 triliun

(naik 12,03 %), penyaluran kredit sebesar Rp 27,19 triliun (naik 6,50 %), perolehan

Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 36,70 triliun (naik 6,50 %) dan pendapatan bunga

sebesar Rp 788,83 miliar (naik 12,04 %).

JARINGAN KANTOR
bankjatim juga terus memperkuat jaringan hingga ke pelosok daerah dengan

memperbanyak titik layanan. Hingga Februari 2016, jumlah jaringan bankjatim telah

mencapai 1.425 titik layanan terdiri dari 1 Kantor Pusat, 45 Kantor Cabang, 165 Cabang

Pembantu, 185 Kantor Kas, 97 Kantor layanan Syariah, 171 Payment Point, 65 Kas

Mobil, 6 Mobil ATM, 688 ATM dan 2 CDM
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