
 

 

#CARAPINTAR UNTUK HIDUP YANG LEBIH MUDAH, AMAN DAN NYAMAN 
DENGAN TEKNOLOGI SMART CX DARI PERMATAMOBILE    

PermataBank meluncurkan inovasi terbarunya: teknologi SMART CX dari PermataMobile, #CaraPintar 
bertransaksi perbankan untuk semua orang 

 

JAKARTA – Pada hari ini, PermataBank dengan bangga memperkenalkan inovasi terbarunya yaitu 
teknologi SMART CX dari PermataMobile. Bertempat di The Lounge XXI Plaza Senayan, salah satu 
Bank terbesar di Indonesia mengajak setiap orang untuk dapat hidup lebih mudah, aman dan 
nyaman dengan menggunakan Mobile Banking. Selebriti tanah air seperti Darius Sinathrya turut 
menyuarakan mudahnya menggunakan Mobile Banking dalam membantu kegiatan transaksi 
perbankan dalam kehidupan sehari-hari. #CaraPintar dengan PermataMobile powered by SMART CX 
ini diharapkan dapat mengubah persepsi mengenai Mobile Banking yang selama ini dianggap 
merepotkan dan tidak aman.  
 
Bagi sebagian masyarakat menggunakan ATM dan Internet Banking masih menjadi pilihan utama 
dalam melakukan transaksi perbankan. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh PermataBank, 
menyatakan bahwa 57% nasabah PermataBank sudah nyaman dengan akses transaksi perbankan 
menggunakan PermataNet dan ATM. Kenyamanan yang mereka rasakan membuat mereka sulit 
untuk berpindah, ditambah lagi persepsi kendala pemahaman fitur–fitur dan rentannya sistem 
keamanan yang ada dalam MobileBanking. Jika dilihat lebih dalam, hal ini kembali kepada kebiasaan 
dari setiap individu dalam mengakses transaksi perbankan mereka. Kecenderungan seperti itu 
menjadi salah satu faktor yang membuat orang enggan untuk dapat berpindah dari akses 
tekhnologi yang lama ke tekhnologi yang baru.  
 
Mengerti akan kekhawatiran tersebut, PermataBank mengembangkan layanannya dengan 
menambahkan tekhnologi SMART CX dalam PermataMobile. SMART CX merupakan penggambaran 
dari SIMPEL, MUDAH, AMAN, RESPONSIF dan TERINTEGRASI yang dihadirkan  oleh PermataMobile.  
 
Mengutip ungkapan lama “Tak Kenal Maka Tak Sayang”, SMART CX sendiri merupakan tekhnologi 
layanan MobileBanking yang didukung oleh sistem registrasi yang mudah, di mana nasabah cukup 
mengunduh aplikasi PermataMobile pada SmartPhone mereka.  Selain itu, SMART CX juga 
menampilkan fitur yang user friendly, sehingga tidak butuh lama bagi pengguna untuk beradaptasi 
dalam mengakses transaksi perbankan sesuai dengan kebutuhan mereka 
 
Sistem keamanan pun tidak luput menjadi perhatian berikutnya. Untuk melindungi setiap transaksi 
perbankan, PermataMobile dilengkapi dengan tahapan otentikasi transaksi berupa One Time 
Password (OTP) berisi kode respon yang akan dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar pada 
sistem PermataMobile, setiap kali nasabah bertransaksi. Nasabah hanya perlu memastikan nomor 
ponsel-nya terdaftar di sistem PermataMobile. 
   
PermataMobile melalui tekhnologi SMART CX  memberikan nasabah keleluasaan dalam melakukan 
beragam transfer antar rekening dan antar Bank, serta kemudahan dalam mengatur pembayaran 
serta transaksi lainnya yang berhubungan dengan kartu kredit. Semua ini merupakan sebuah 
ekosistem terintegrasi yang dihadirkan PermataMobile, mengutamakan Customer Experience 
dengan dukungan service excellence PermataBank yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pengalaman transaksi perbankan bagi jutaan keluarga Indonesia di era digital ini. 
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“Masyarakat harus sadar bahwa mobile banking sangat memudahkan hidup mereka. Tantangan 
terbesar kami adalah mengubah paradigma mobile banking yang sudah tertanam di masyarakat.  
PermataMobile dengan teknologi SMARTCX adalah jawaban untuk kemudahan, keamanan dan 
kenyamanan dalam transaksi Mobile Banking” ucap Bianto Surodjo, Retail Banking Director dari 
PermataBank.”  Hal ini sejalan dengan visi misi dari PermataBank untuk selalu memberikan solusi 

finansial yang inovatif untuk jutaan keluarga Indonesia.  
 
PermataBank juga telah melakukan riset internal pada nasabah PermataBank yang sudah 
menggunakan PermataMobile, hasil riset menunjukkan bahwa 97% nasabah menyatakan “Puas” 
menggunakan PermataMobile. Bahkan, 30% diantaranya menyatakan “Sangat Puas” dengan aplikasi 
ini.  
 
Selain itu, Pusat Penelitian Sains & Teknologi Universitas Indonesia melalui riset independen-nya, 
membuktikan bahwa PermataMobile adalah aplikasi mobile banking ter-SMART dibandingkan 
aplikasi mobile banking lainnya. Tentunya hasil baik yang dicatatkan tersebut akan menjadi 
tambahan semangat bagi PermataBank untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi yang akan 
menjadikan tahun 2016 ini menjadi tahun perwujudan kualitas hidup yang lebih baik bagi jutaan 
keluarga 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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