
 

 

#SAYANGUANGNYA BERSAMA PERMATABANK UNTUK SAYANGI KUALITAS 
HIDUPMU 
PermataBank menginisiasi gerakan #SayangUangnya untuk menginspirasi jutaan keluarga 
Indonesia menjalani gaya hidup frugal, bijak dalam bertransaksi untuk kualitas hidup yang 
lebih baik. 
 

JAKARTA – Pada hari ini, PermataBank dengan bangga mempersembahkan inovasi 
terbarunya di awal 2016 lewat gerakan sosial #SayangUangnya. Bertempat di Senayan 

National Golf Club, salah satu Bank terbesar di Indonesia ini mengajak jutaan keluarga di 
Indonesia untuk menjalani gaya hidup frugal. Frugalisme adalah gaya hidup hemat dengan 
konsep berfikir untuk memenuhi kebutuhan dan menahan keigininan. Pola berpikir bahwa 

kebahagiaan bukan berasal dari banyaknya materi yang di konsumsi, maupun uang yang di 
belanjakan, melainkan kebahagiaan berasal dari dalam diri. Selebriti papan atas tanah air dan 
anak muda inspiratif seperti Pevita Pearce, Hamish Daud dan Sonia Eryka, ikut serta dalam 

menyuarakan dukungan mereka terhadap gerakan positif ini. Gerakan #SayangUangnya 
diharapkan mampu menginspirasi banyak orang di Indonesia untuk melupakan gengsi dan 
menjadi lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Untuk bisa Hidup Kece, Tanpa Jadi Kere. 
 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset Kadence Internasional Indonesia 
pada tahun 2015 ditemukan data bahwa 28% orang Indonesia memiliki kebiasaan gaya hidup 
konsumtif yang tidak sehat, dimana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan mereka. 

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak kondusif seperti sekarang, tentunya kita perlu 
kiat-kiat yang efektif agar kualitas gaya hidup kita tetap terjaga.  Bukan berarti kita harus 
menjadi super pelit atau super irit hingga pada akhirnya membuat kita tidak bisa lagi 

menikmati hidup. Yang harus kita lakukan adalah lebih bijak dalam membuat keputusan 

bertransaksi, agar uang hasil usaha dan keringat kita tidak terbuang sia-sia. Hal ini juga sejalan 
dengan hasil riset yang dilakukan OJK belum lama ini mengungkapkan bahwa lebih dari 75% 
masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah terhadap produk finansial dan 
keuangan. 
 

Bank pilihan jutaan keluarga Indonesia ini menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab 
tantangan tersebut. Bekerjasama dengan beberapa figur publik yang memiliki semangat 
serupa, maka tercetuslah gerakan #SayangUangnya ini. Mulai dari inovasi situs 
SayangUangnya.com yang memberikan tips-tips tentang hidup hemat tetap gaya dan 

memperhatikan kualitas hidup, pemasangan billboard yang terbuat dari proses daur ulang 
billboard-billboard PermataBank terdahulu, sampai ke aksi nyata yang dilakukan oleh para 
teman-teman selebriti. Semuanya dilakukan agar jutaan orang di Indonesia terinspirasi untuk 

turut serta menyebar-luaskan semangat dari gerakan #SayangUangnya dan 
mengaplikasikannya ke dalam gaya hidup mereka sehari-hari. 
 

“Mengubah kebiasaan konsumtif menjadi hemat adalah tantangan yang berat. Namun, hal 
tersebut bukanlah alasan. Semangat #SayangUangnya harus diterapkan sekarang, di mulai 
dari hal - hal kecil di dalam hidup kita” ucap Bianto Surodjo, Retail Banking Director dari 
PermataBank. 
 
Tidak berhenti hanya sampai tahap menginspirasi, PermataBank lewat produk Tabungan Bebas 

juga memberikan keuntungan kepada para nasabahnya agar dapat mengimplementasikan 
#SayangUangnya dalam ragam transaksi yang mereka lakukan sehari-hari. Dengan Program 
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Cashback 5% para nasabah Tabungan Bebas bisa melakukan transaksi di berbagai 
supermarket dan SPBU dengan lebih hemat. Cashback 5% yang didapatkan bisa disimpan atau 

dialolkasikan untuk keperluan lainnya. Inovasi baru juga ditambahkan oleh Tabungan Bebas di 
tahun 2016 ini. Tanggap dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin 
menggandrungi belanja lewat online, maka Program Cashback 5% Tabungan Bebas juga 

berlaku ketika nasabahnya bertransaksi di berbagai toko online. 
 
“Gerakan #SayangUangnya mengajarkan kita untuk lebih bijak dan hemat dalam pengeluaran. 
Hal ini sejalan dengan program cashback 5% yang ditawarkan oleh PermataTabungan 
Bebas, ” jelas Ivy Widjaja, Head of Customer Segmentation & Marketing PermataBank. 
 
Selain program cashback 5%, Tabungan Bebas juga memberikan ragam benefit yang 
mempermudah jutaan keluarga di Indonesia untuk bergaya hidup frugal, seperti bebas biaya 
admin, tarik tunai di ATM mana saja secara gratis dan transaksi online bebas biaya.  

 
 ###  
 

*Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga riset Kadence Internasional Indonesia 
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Tentang PermataBank 

PermataBank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa 

inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery channel-nya termasuk Internet Banking dan Mobile 

Banking.PermataBank memiliki visi menjadi Pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. 

Melayani sekitar 2 juta nasabah di 63 kota di Indonesia, per Septemberi 2015 PermataBank memiliki 333 

kantor cabang, 22 cabang bergerak (Mobile Branch), tiga payment point, 1.008 ATM dengan akses di 

lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan 

jutaan ATM di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, Mastercard, Cirrus.  

 

Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah  The Best Mobile Phone Banking Award in Asia 
Pacific dalam International Excellence in Retail Financial Services Awards Program dari The Asian 

Banker. Best SME Banking dan Best CRM Project dari The Asian Banker. Gold Award for Editorial 
Magazine Cover dan Silver Award for Editorial Multiple Page dalam The Davey Awards.  Carre-Center for 
Services Satisfaction & Loyalty. Diamond Award for Priority Banking dua kali berturut-turut dalam 
Service Quality Award 2014 dan 2015, Exceptional Predicates in Contact Center Service Excellence 
Awards (CCSEA) sepuluh kali berturut-turut dari 2005-2015 dari Carre-Center for Service satisfaction & 
Loyalty (CCSL). 19 Penghargaan dari Asiamoney 2014 untuk Cash Management dan Global Market 
Products and Services; Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2014 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud); Service Company of the year dalam International Business Award Asia Pacific 2014 
(Stevie) programme dan predikat Sangat Bagus dalam program Sharia Finance Awards 2014 oleh 
Majalah InfoBank. Website PermataBank dapat diakses di http://www.permatabank.com. 
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