Pimpinan Diganti, Wali Kota
Minta Bank Jatim Realisasikan
Non Tunai
KADEMANGAN – Pimpinan Bank Jatim cabang Probolinggo resmi
diganti. Mukhlison yang sebelumnya jadi pimpinan harus pindah
ke Bank Jatim Pusat Surabaya, posisinya diganti oleh mantan
Pimpinan Bank Jatim Pacitan, Sukirno. Jum’at (25/5), Bank
Jatim Probolinggo menggelar pisah sambut bagi keduanya dan
sekalian buka puasa bersama di Hotel Bromo View. Wali Kota
Probolinggo, Rukmini ikut menghadiri acara tersebut.
Sebelum jadi pimpinan Bank Jatim Probolinggo, Mukhlison pernah
menjadi wakil pimpinan Bank Jatim Pacitan. Ia mengaku jika
tugas di Probolinggo merupakan
jabatan yang paling lama,
yaitu selama 3 tahun 3 bulan. Mukhlison juga mengapresiasi
kinerja stafnya yang sangat membantu tugas – tugasnya sebagai
pimpinan. Selama dia jadi pimpinan selalu memenuhi target,
bahkan sampai melebihi target.
“Alhamdulillah selama 3 tahun 3 bulan saya jadi pimpinan di
Bank Jatim Probolinggo, target selalu terpenuhi. Itu semua
berkat kerja sama rekan-rekan sekalian yang selalu kompak.
Saya juga mengucapkan terima kasih atas support dari
pemerintah Kota Probolinggo terutama ibu Wali Kota
Probolinggo. Saya harap tidak berhenti disini saja, mudahmudahan bisa dilanjutkan oleh bapak Sukirno,” ujar Mukhlison.
Sukirno meminta support dari pemerintah Kota Probolinggo dan
stafnya di Bank Jatim. “ Saya harap pemerintah Kota
Probolinggo dan rekan – rekan Bank Jatim mensuport saya,
karena tanpa kalian saya bukan siapa –siapa,” ucap Sukirno.
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kerjasamanya dengan Pemerintah Kota Probolinggo. Terlebih,
Pemerintah Kota Probolinggo memilih Bank Jatim untuk mengelola
keuangan Pemkot, salah satunya penerapan program non tunai.
“Bank Jatim harus bisa membantu menerapkan non tunai di Pemkot
Probolinggo. Semoga tidak terjadi kasus OTT bagi pejabat dan
pegawai Pemerintah Kota Probolinggo,” harap Rukmini.
Rukmini juga mengucapkan selamat kepada Mukhlison dan Sukirno.
“ Selamat kepada Pak Mukhlison yang sudah ditarik oleh Bank
Jatim Pusat dan terima kasih atas kerja samanya selama ini.
Untuk pimpinan yang baru, Pak Sukirno selamat datang di tempat
kerja yang baru ini,” ucap Rukmini. (Soni/humas)

