PRESS RELEASE

Bank Kalsel Raih Penghargaan Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik 2021
Banjarmasin, 24 November 2021 – Bank Kalsel meraih penghargaan sebagai Bank Pengelola Kas
Titipan Terbaik kategori Non Terdepan, Terluar dan Terpencil melalui Bank Kalsel Kantor Cabang
(KC) Batulicin dan Kantor Cabang (KC) Tanjung. Penghargaan tersebut diumumkan melalui acara
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) tahun 2021. Gelaran tahunan yang diselenggarakan
oleh Bank Indonesia tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara
daring dengan disaksikan seluruh kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia (24/11).
Acara yang bertema “Bangkit dan Optimis Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi”
tersebut memberikan apresiasi kepada 57 pemenang dari berbagai pihak yang telah mendukung
pelaksanaan tugas Bank Indonesia, salah satunya Bank Kalsel.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia sendiri menyaksikan
acara tersebut dengan mengundang para pejabat instansi baik dari Pemerintahan, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Kepolisian, TNI, Perbankan dan organisasi lainnya di Hotel Golden Tulip,
Banjarmasin. Acara ini juga diisi dengan penyampaian pandangan mengenai kondisi, tantangan,
prospek ke depan serta arah perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan terkini oleh
Amanlison Sembiring selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Prov. Kalsel dan Sekretaris Daerah Prov.
Kalsel, Roy Rizali Anwar yang mewakili Gubernur Kalsel.
Seusai acara, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel I G.K. Prasetya, yang turut menghadiri acara tersebut
menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan berkomitmen untuk selalu
memberikan pelayanan terbaik di masa yang akan datang.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada
Bank Kalsel sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik melalui KC Batulicin dan KC Tanjung. Kami
berterima kasih juga kepada KC Batulicin dan KC Tanjung atas kinerja terbaiknya hingga
diperolehnya penghargaan ini. Amanah ini tentunya akan kami jaga dengan baik melalui
komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ungkap Prasetya.
Sebelumnya, Bank Kalsel melalui KC Batulicin pada tahun 2018 juga memperoleh penghargaan
serupa, disusul pada tahun 2020, giliran Bank Kalsel KC Tanjung yang mendapatkan apresiasi.
Bank sebagai pengelola kas titipan memiliki beberapa manfaat diantaranya memberikan
ketersediaan uang layak edar (ULE) kepada perbankan di sekitar wilayahnya sehingga kebutuhan
masyarakat akan ULE akan terpenuhi. Disamping itu, layanan kas titipan juga membuat biaya cash
handling bagi perbankan di daerah lebih efisien mengingat jarak tempuh yang cukup jauh jika
harus ke Kantor Perwakilan BI Kalsel di Banjarmasin.
Lebih lanjut, Prasetya menambahkan bahwa prestasi ini diperoleh tidak lepas dari dukungan
para pemegang saham, nasabah setia Bank Kalsel dan seluruh elemen masyarakat.

“Apresiasi membanggakan ini kami terima tentunya berkat dukungan dan binaan seluruh
pemegang saham maupun regulator, nasabah setia kami dan seluruh elemen masyarakat yang
senantiasa mendukung kelancaran Bank Kalsel dalam memberikan layanan sebagai pengelola kas
titipan. Semoga Bank Kalsel semakin tumbuh dan berkembang, melaju bersama masyarakat
Kalimantan Selatan,” pungkas Prasetya.
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