
  
 
 

 

Membuka Mata, Pikiran dan Hati Tentang Makna ”Wholistic 
Wealth”yang Seutuhnya di Wealth Wisdom 

PermataBank mempersembahkan gelaran signature event Wealth Wisdom, guna 
menginspirasi dan mengingatkan kembali arti kaya yang sesungguhnya kepada 

jutaan keluarga Indonesia 
  

JAKARTA  - Menjadi kaya tentunya merupakan sebuah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh semua 

orang, namun apakah arti sejati dari menjadi kaya tersebut. Setiap kita pasti memiliki persepsi yang 

berbeda tentang kekayaan, di atas permukaan pastinya hal-hal seperti uang atau materi menjadi 

elemen pengukur yang paling dasar, tetapi saat kita gali lebih dalam makna kekayaan, faktor 

keluarga, kesehatan, kemampuan untuk berbagi hingga menemukan tujuan hidup menjadi 

spektrum utama dari esensi kekayaan. Hal inilah yang ingin PermataBank bagi kepada jutaan 

keluarga di Indonesia lewat gelaran annual event Wealth Wisdom, sebuah pencerahan yang akan 

mampu menginspirasi orang-orang tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk memaknai kekayaan 

yang hakiki.   

 

Wealth Wisdom Study, yaitu riset qualitative dan quantitative PermataBank pada masyarakat 

affluent Indonesia di empat kota besar, dengan bantuan field research oleh Mark Plus, 

mempublikasikan hasil survei yang menyatakan bahwa, 80,6% masyarakat Indonesia percaya bahwa 

kekayaan yang sesungguhnya tidak semata mata diukur oleh  sesuatu yang bersifat material. 

Kekayaan tidak dihitung dari materi atau uang yang kita miliki, melainkan bagaimana kita 

mengkondisikan diri kita dalam hidup. Hal ini tidak terlepas dari berbagai aspek lain yang 

mempengaruhi tingkat kekayaan yang seutuhnya untuk mencapai inner happiness yang ideal.  

 

Dari hasil tersebut didapatkan, bahwa aspek lain dari kekayaan yang dimaksud adalah, keluarga, 

tujuan hidup dan kesehatan. Aspek–aspek di luar materi inilah yang sering kali kita lupakan saat 

membicarakan perihal kekayaan. Kita sering kali berhenti pada definisi kaya yang berhubungan 

dengan materi sehingga kita lupa untuk menelisik lebih dalam mengenai pengertiaan kekayaan yang 

sebenarnya. 

 

Berdasarkan hasil survei yang diadakan kepada masyarakat Indonesia affluent yang percaya bahwa 

kekayaan adalah sebuah konsep yang wholistic, ternyata 94% merasa yakin bahwa mereka memiliki 

kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal ini juga sejalan dengan hasil qualitative study yang 

mengindikasikan bahwa orang yang percaya bahwa kekayaan itu harta semata, hanya merasakan 

kesenangan sesaat (pleasure). Sedangkan kebahagiaan sejati (true happiness) dirasakan oleh orang 

yang memiliki konsep kaya yang seutuhnya. 

 

Selama bertahun tahun PermataBank turut ambil andil dalam menginspirasi masyarakat Indonesia 

untuk dapat bijak dalam mengatur keuangan mereka. Seiring berkembangnya waktu PermataBank 

tidak pernah jenuh berinovasi untuk dapat berkontribusi lebih, dalam menghantarkan sebuah 

”pesan” kepada masyarakat mengenai arti kekayaan sejati yang mampu meningkatkan kadar 
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kebahagiaan dalam hidup. Hal inilah yang kemudian membuat PermataBank tergerak menginspirasi 

jutaan keluarga Indonesia untuk dapat mengerti apa sebenarnya esensi dari kekayaan itu, dengan 

menyelenggarakan acara ”Wealth Wisdom – The Essence of Wealth” pada tanggal 11 dan 12 Mei 

2016 di The Ritz-Carlton, Pacific Place Jakarta. 

 

Wealth Wisdom sendiri merupakan signature event dari PermataBank yang selalu dihadirkan setiap 

tahunnya. Namun, tahun ini Wealth Wisdom hadir dengan sebuah konsep wholistic yang berbeda 

dari penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya. Wealth Wisdom kali ini tidak hanya 

mengedukasi masyarakat lewat pembekalan mengenai pengaturan aset keuangan, tetapi juga 

menginspirasi masyarakat mengenai aspek-aspek penting seperti keluarga, kesehatan serta tujuan 

hidup. Tujuannya tentu untuk membuka mata, pikiran serta hati masyarakat Indonesia mengenai, 

The Essence of Wealth, keselarasan antara kekayaan material dan non-material untuk mencapai 

kebahagiaan hidup yang ideal. 

 

Bianto Surodjo, Direktur Retail Banking PermataBank mengatakan, ”Lewat Wealth Wisdom Study, 
kami mendapatkan fakta, ternyata kekayaan tidak hanya dapat diukur oleh uang atau materi, hal itu 
yang menjadi benang merah kami dalam mengusung tema ”The Essence of Wealth”, kami berhasil 
menggali lebih dalam mengenai arti kekayaan yang sebenarnya, di mana keluarga, kesehatan,  
kemampuan untuk berbagi, serta mengetahui tujuan hidup menjadi bagian di dalamnya. Dengan 
mengetahui arti kekayaan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat dapat terinspirasi untuk 
memaknai apa yang mereka miliki secara lebih baik, demi meningkatkan kadar kebahagiaan dalam 
hidup mereka”. 
 

Selama bertahun tahun PermataBank turut ambil andil dalam menginspirasi masyarakat Indonesia 

untuk dapat bijak dalam mengatur keuangan mereka. Seiring berkembangnya waktu PermataBank 

tidak pernah jenuh berinovasi untuk dapat berkontribusi lebih, dalam menghantarkan sebuah 

”pesan” kepada masyarakat mengenai arti kekayaan sejati yang mampu meningkatkan kadar 

kebahagiaan dalam hidup 

 

Wealth Wisdom merupakan sebuah rangkaian acara yang bertujuan memberikan pembekalan 

kepada masyarakat mengenai arti kekayaan yang sesungguhnya, dalam rangkaian tersebut,  

PermataBank menghadirkan para pembicara yang sudah berkompeten di bidangnya seperti 

Elizabeth Dunn, Book Author of “Happy Money”, Professor Psychology in University of British 

Columbia, Adam Khoo, Executive Chairman & Chief Master Trainer of Adam Khoo Learning 

Technologies Group, T.P. Rachmat Mantan CEO dari Group Astra, Muhamad Assad, Social 

Entrepreneur/ National Best – Selling Author Notes from Qatar, Carlo Tamba selaku Founder of 

Master Boot Camp/Personal Trainer terkemuka, Marischka Prudence seorang travel blogger 

terkemuka, dan Ary M. Wibowo, penulis buku “Strength Integrity Purpose”, founder SIP Institute, 

untuk dapat memberikan perspektif baru bagi Anda dalam memandang arti dari wholistic wealth, 

yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan hanya kesenangan yang 

bersifat sementara. Rangkai kelas tersebut dirangkum dalam seminar, dengan 4 sesi setiap harinya. 

 

Sebagai rangkaian dari inisiatif ini, PermataBank juga ingin menginspirasi masyarakat secara lebih 

luas lagi, dengan meluncurkan buku bertajuk ”Wealth Wisdom” bersama dengan penerbit 



  
 
 

Gramedia. Buku ini mencoba memaparkan ragam hasil studi mengenai arti kekayaan yang 

sesungguhnya, dikemas dalam bahasa yang mudah dicerna serta ide pengaplikasian dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi sebuah tuntunan bagi jutaan masyarakat Indonesia 

untuk menghadirkan harmonisasi antara kekayaan dan kebahagiaan hidup. Bagi anda yang ingin 

mengetahui informasi mengenai Wealth Wisdom, anda dapat dengan leluasa mengakses 

www.wealthwisdom.id.  
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Profil 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 62 kota di Indonesia, per Maret 2016 PermataBank memiliki 330 kantor cabang, 22 

cabang bergerak (Mobile Branch), tiga payment point, 1.023 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 SME Banking terbaik dan Proyek CRM terbaik dari The Asian Bankers, Indonesia Record Business untuk 

PermataKTA Speed dan 9 Awards dari AsiaMoney 2015 Award sebagai the Best Overall Domestic Cash 

Management Services untuk kategori Small/Medium size. Untuk informasi lebih lanjut  terkait PermataBank 

tersedia melalui website di http://www.permatabank.com. 
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