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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA LAUNCHING BPD NET-ONLINE,
ATM BERSAMA DAN UNIT USAHA MIKRO BANK KALBAR
Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2008
Pukul
: 18.30 WIB
Tempat
: Pontianak Convention Centre
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

Rekan-Rekan Anggota Muspida Kalimantan Barat;
Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
Sdr. Pimpinan Bank Indonesia Pontianak;
Sdr. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;
Yth. Sdr. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalbar;
Yth. Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Cabang BUMN, mitra
kerja Bank Kalbar dan hadirin para undangan yang saya hormati.
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat
dan kasihNya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini pada
malam hari ini dalam rangka Launching BPD Net-Online, ATM Bersama
dan Unit usaha Mikro Bank Kalbar.
Kita patut untuk lebih bersyukur lagi karena apa yang selama
ini menjadi tuntutan Pemegang Saham dan nasabah Bank Kalbar akan
pelaksanaan BPD Net-Online, ATM Bersama dan Unit usaha Mikro Bank
Kalbar dapat segera terwujud. Diharapkan pada hari-hari mendatang
Bank Kalbar dapat sejajar dengan bank-bank berskala nasional dan
menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Hadirin dan para undangan yang berbahagia.
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Bank Kalbar adalah banknya masyarakat Kalimantan Barat
karena saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Berbagai
penghargaan telah diperoleh Bank Kalbar antara lain Golden Award
dari Majalah Info Bank, BUMD terbaik dan CEO BUMD Terbaik seIndonesia dari Majalah Bisnis Review, Piala Citra Pelayanan Prima dari
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Penghargaan
Pemenang I Katagori The Most Profitable, The Most Efficient, The Most
Prudent dari Karim Bisnis Cunsulting untuk Unit Usaha Syariah Bank
Kalbar. Sebagai warga Kalimantan Barat kita sangat bangga akan
prestasi-prestasi yang telah dicapai Bank Kalbar termasuk hadirnya
BPD Net-Online, ATM Bersama dan Unit usaha Mikro Bank Kalbar
sebagai alternatif bagi masyarakat Kalimantan Barat yang ingin
bertransaksi dengan Bank Kalbar.
Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan
upaya semua pihak yang terkait, baik pemegang saham, Dewan
Komisaris, Direksi, seluruh pegawai Bank Kalbar maupun Bank
Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada
seluruh jajaran Bank Kalbar agar dapat lebih meningkatkan
pelayanannya kepada nasabah serta menjaga kepercayaan yang telah
diberikan masyarakat, karena tanpa kepercayaan yang tinggi,
masyarakat akan dengan mudah memindahkan dananya kepada bank
yang lebih sehat dan memiliki modal yang lebih kuat.
Hadirin dan para undangan yang berbahagia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini kemajuan
Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah membawa banyak sekali
perubahan pada hampir seluruh aktivitas kehidupan. Dunia seperti
mengecil, jarak semakin dekat dan geraknya semakin cepat.
Sebagai bangsa yang membuka dirinya bagi pergaulan dunia,
bayangan akan datangnya pemain asing dalam dunia perbankan di
Kalimantan Barat sudah semakin mendekat.
Oleh karena itu, adalah sesuatu yang mustahil apabila saat ini
menjalankan bisnis bank tanpa memanfaatkan dukungan Teknologi
Informasi (TI) dalam operasionalnya. Melalui pemanfaatan teknologi
informasi dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dari aspek
keamanan data, kecepatan pelayanan, dan kemampuan bersaing.
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Adapun para nasabah akan mempunyai banyak pilihan dalam
menentukan bank mana yang akan dipilihnya dan bank dengan
teknologi yang unggul akan menjadi pilihan nasabah. Umumnya
nasabah membutuhkan layanan yang convenience, yakni tersedianya
channel access yang banyak, nyaman dan layanan 24 jam sehari, 7 hari
dalam seminggu sepanjang tahun. Jadi lamanya keberadaan suatu
bank tidak menjamin keunggulan bersaing di masa mendatang. Bankbank yang dapat memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas
untuk mendukung produk dan layanannya sesuai dengan strategi yang
telah ditetapkan menjadi sangat penting. Di samping itu dalam rangka
mendukung penerapan teknologi informasi diperlukan sumberdaya
manusia kreatif yang dapat melayani dengan tingkat layanan yang
tinggi dan inovatif.
Mengenai terjunnya Bank Kalbar memberikan akses kepada
pelaku ekonomi mikro di daerah dengan persyaratan dan tingkat bunga
yang cukup ringan, menunjukkan adanya semangat sosial dalam
program ini dan tidak melulu bertumpu pada perhitungan untuk
menghasilkan profit setinggi-tingginya. Bank adalah sebuah lembaga
komersial yang berorientasi profit, namun perwujudan Corporate
Social Responsibility (CSR) menjadi tanggung jawab semua para pelaku
usaha termasuk Bank Kalbar.
Hadirin dan para undangan yang berbahagia.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam
kesempatan ini, saya mengucapkan selamat atas Launching BPD NetOnline, ATM Bersama dan Unit Usaha Mikro Bank Kalbar. Semoga Bank
Kalbar semakin jaya dan dapat menjadi idola masyarakat Kalimantan
Barat.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan salam
sejahtera.

