PRESS RELEASE

KOMITMEN BANK KALSEL BERIKAN LAYANAN TERBAIK
DI MOMEN LIBUR PANJANG LEBARAN
Banjarmasin, 28 April 2022 - Kabar gembira dirasakan seluruh masyarakat, khususnya muslimin
dan muslimah di tanah air. Hal ini berangkat pada kebijakan Pemerintah yang telah
memperbolehkan masyarakat untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1443H dengan melakukan
mudik ke kampung halamannya. Aktivitas ini tentunya tidak dapat dilakukan dalam dua tahun
terakhir yang ditandai dengan merebaknya pandemi Covid-19. Namun begitu, kebijakan tahun ini
bukan berarti menjadikan kita bebas melakukan kegiatan apa saja. Tetap terapkan protokol
kesehatan dalam melaksanakan kegiatan mudik maupun saat bersilaturahmi, serta senantiasa
menjaga kesehatan agar selalu prima.
Tahun ini, Pemerintah menetapkan libur lebaran dan cuti bersama selama 10 (sepuluh) hari,
terhitung sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan 8 Mei 2022. Menyikapi hal ini, Bank Kalsel
memproyeksikan kebutuhan dana dan layanan jasa keuangan akan semakin meningkat, sehingga
sebagai entitas bisnis daerah, sudah sepatutnya mengakomodir kebutuhan dimaksud sebagai
wujud komitmen Bank Kalsel berikan layanan terbaik.
“Bank Kalsel senantiasa berkomitmen berikan layanan terbaik, tak terkecuali di momen lebaran
tahun ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan dana kas sebesar + Rp1,30 Triliun, yang
dirincikan pada peruntukan pembayaran SP2D sebesar Rp250 Miliar, pembayaran gaji dan THR
PNS sebesar Rp350 Miliar, cover pencairan kredit sebesar Rp200 Miliar, serta cover penarikan
tunai dana nasabah dan persiapan ketersediaan dana ATM di seluruh jaringan kantor Bank Kalsel
sebesar Rp500 Miliar” ungkap Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel.
Lebih lanjut, dalam rangka mengoptimalkan layanan di momen lebaran, khususnya kepada Para
Pensiunan, Bank Kalsel juga memberlakukan Operasional Terbatas pada tanggal 4 - 6 Mei 2022
dengan jam layanan dari pukul 08.00 - 12.00 WITA.
“Dengan pemberlakuan operasional terbatas, para Pensiunan dapat melakukan pengambilan gaji
pensiun sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Penyaluran gaji pensiun dapem
induk periode Mei 2022 serta pemotongan angsuran kredit akan dilakukan pada tanggal 1 Mei
2022” tambah Hanawijaya.
Agar lebih mempermudah transaksi keuangan, Bank Kalsel menghimbau kepada seluruh nasabah
untuk mengoptimalkan layanan digital Bank Kalsel melalui aplikasi AKSEL by Bank Kalsel. Tersedia
fitur-fitur yang tentunya akan membantu nasabah memenuhi seluruh kebutuhan transaksi, seperti
transfer, pembayaran listrik dan air, internet, telepon pra dan pascabayar, televisi berlangganan,
maupun layanan lainnya. Dengan menggunakan AKSEL, seluruh transaksi dapat dilakukan dalam
genggaman, dimanapun dan kapanpun, secara mudah, aman, dan nyaman. Bank Kalsel
berkomitmen memastikan seluruh layanan dapat berjalan optimal di sepanjang momen lebaran,
sehingga seluruh nasabah dapat bersuka cita bersama dengan orang-orang terdekat.

“Kami juga menghimbau agar seluruh nasabah selalu mempersiapkan dana tunai menjelang libur
lebaran, dan memastikan aplikasi AKSEL by Bank Kalsel telah aktif dan siap digunakan. Dalam hal
terdapat gangguan layanan, dapat menghubungi Call Center Bank Kalsel di 0800 1122 000.
Nantikan juga informasi ragam produk dan layanan serta aktifitas Bank Kalsel melalui website
www.bankkalsel.co.id atau media sosial Instagram @bankkalsel” pungkas Hanawijaya.
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