PRESS RELEASE

Paimin Terima Sepeda Motor Dari Undian Simpeda KPE Bank Kalsel
Banjarmasin, 13 Desember 2021 – Beberapa waktu yang lalu, Bank Kalsel menggelar penarikan
Undian Simpeda KPE (Kartu Pegawai Elektronik) dimana telah diumumkan 39 pemenang yang
berasal dari masing – masing kantor cabang di seluruh Kalimantan Selatan. Sebagai tindak lanjut
hal tersebut, salah satu cabang Bank Kalsel yakni Kantor Cabang Utama menyelenggarakan acara
penyerahan hadiah masing - masing kepada nasabah Simpeda KPE Cabang Utama sebanyak 5 unit
kendaraan bermotor dan 5 unit sepeda lipat sedangkan untuk Cabang Pembantu (Capem) RSUD
Ulin sebanyak 2 unit kendaraan bermotor dan 2 unit sepeda lipat.
Penyerahan hadiah dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, I G.K. Prasetya; Head of Business Group,
Fachrudin; dan Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Firmansyah dengan disaksikan beberapa
pegawai Bank Kalsel yang dilaksanakan di basement Bank Kalsel Kantor Pusat (10/12).
I G.K. Prasetya mengungkapkan bahwa undian Tabungan Simpeda KPE merupakan salah satu
wujud apresiasi Bank Kalsel kepada para PNS di seluruh Kalsel sebagai nasabah terbesar.
"Penyerahan hadiah Undian Simpeda KPE ini merupakan tindak lanjut atas penarikan undian yang
dilaksanakan beberapa waktu lalu. kami patut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih
kepada PNS melalui Undian Simpeda KPE ini yang akan kami selenggarakan setiap tahunnya,”
ucap Prasetya.
Tabungan Simpeda KPE merupakan produk tabungan Bank Kalsel yang diperuntukkan bagi
pengelolaan gaji PNS secara elektronik di seluruh kabupaten/kota di Kalsel. Undian Simpeda KPE
dikhususkan bagi nasabah Simpeda KPE yang berstatus PNS aktif maupun yang telah pensiun.
Ditemui setelah menerima hadiah, salah satu pemenang bernama Paimin yang bekerja sebagai
pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu dinas provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan rasa
syukur dan terima kasihnya kepada Bank Kalsel. Dia menyampaikan bahwa hadiah ini akan
diberikan kepada tetangganya yang lebih membutuhkan.
“Terima kasih Bank Kalsel telah melaksanakan Undian Simpeda KPE dimana saya menjadi
pemenang hadiah sepeda motor. Hadiah ini tentu memberikan kebahagiaan bagi keluarga saya,
namun kami sekeluarga berniat memberikan hadiah ini kepada tetangga saya yang lebih
membutuhkan,” jelas Paimin.
Lebih lanjut, Paimin menjelaskan bahwa ibu tersebut merupakan seorang janda yang ditinggal
mati suaminya karena ditabrak kendaraan bermotor saat berdagang. Disamping itu, ibu tersebut
juga memiliki banyak anak dimana salah satunya sedang menempuh pendidikan kuliah. Atas hal
tersebut, Paimin ingin memberikan pertolongan dalam menghidupi anak – anaknya salah satunya
alat transportasi ini.
“Dengan ikhlas saya berikan hadiah kendaraan ini dengan harapan dapat sedikit meringankan
kehidupan beliau bersama anak – anaknya terutama yang sedang kuliah agar dapat belajar
dengan baik ke depan,” harapnya.
Paimin juga berharap Bank Kalsel dapat semakin jaya ke depan agar tetap menjadi pilihan utama
nasabah serta masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan telah diselengarakannya penyerahan hadiah Undian Simpeda KPE ini, saya berharap
Bank Kalsel semakin sukses dan jaya agar semakin banyak nasabahnya dan tetap menjadi bank
kebanggaan Kalsel,” ungkapnya.
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