
 

 

#SAYANGUANGNYA bersama PermataTabungan Bebas untuk  
BAHAGIA KINI DAN NANTI   

 
Gerakan #SayangUangnya kembali menginspirasi jutaan keluarga Indonesia 

untuk lebih bijak bertransaksi dengan mengurangi “Latte Factor” 
 
JAKARTA  - Pada hari ini, PermataBank sebagai bank yang terus berinovasi untuk jutaan keluarga 

Indonesia kembali mengajak masyarakat untuk menjalani gaya hidup hemat lewat gerakan 

#SayangUangnya. Bertempat di Portico Terrace & Bistro Senayan City, PermataBank ingin 

mengingatkan kembali bahwa #SayangUangnya bukan berarti harus menjadi super pelit yang pada 

akhirnya membuat seseorang tidak bisa menikmati hidup, melainkan dituntut untuk menjadi lebih 

bijak dalam mengatur keuangan.  

 

Membelanjakan uang untuk kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang  adalah suatu hal yang 

wajar. Akan tetapi ada juga pengeluaran yang disebut dengan ”Latte Factor”* yaitu pengeluaran – 

pengeluaran kecil untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan namun dilakukan berulang 

kali. Misalnya membeli kopi di gerai coffee shop setiap hari, beli aksesoris baru setiap bulan. Bahkan 

”latte factor” juga hadir tanpa sadar di rekening bank berupa biaya-biaya dari berbagai transaksi 

perbankan. Padahal, ketika dihitung – hitung, pengeluaran ”latte factor” ini cukup besar. 

Berdasarkan data yang PermataBank dapatkan**, 9 dari 10 orang mengeluarkan lebih dari Rp. 

900,000 perbulan untuk ”latte factor”. Hal ini sejalan dengan hasil survei dari ”Share of Wallet” oleh 

Kadence International Indonesia bahwa masyarakat Indonesia menabung rata-rata hanya 8% dari 

pendapatannya, dimana sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk 

didalamnya hal-hal berupa ”latte factor”.  

 

Menanggapi mengenai “latte factor” ini, Anjeng Raviando selaku psikolog mengungkapkan,” 

Generasi millennials yang dari kecil sudah dimanjakan dengan kecanggihan teknologi diikuti dengan 

tren yang sedang berlangsung. Kebiasaan ini membuat mereka tidak dapat menahan keinginannya 

untuk mendapatkan sesuatu secara cepat tanpa pikir panjang. Akibatnya, mereka kerap 

mengeluarkan uang untuk barang-barang sekedar untuk memuaskan nafsu atau mengikuti tren 

yang sedang berlangsung.” Kebiasaan “Latte Factor” juga diamini oleh Hamish Daud seorang 

Aktor yang mengatakan, “Dulu saya sering sekali makan di restoran mewah, belanja yang tidak terlalu 

penting. Tanpa disadari, pengeluaran untuk hal tersebut membengkak. Belajar untuk #SayangUangnya, 

saat ini saya mulai mengurangi 'Latte Factor' saya serta menyisihkan pendapatan untuk ditabung" 

 

Menyikapi hal ini, Bianto Surodjo - Direktur Retail Banking PermataBank menyatakan, 

”PermataBank menemukan bahwa hal yang paling sulit dikontrol oleh konsumen saat ini adalah 

mengatur pengeluaran yang kecil - kecil namun sering dilakukan. Masalah konsumerisme yang 

dihadapi oleh masyarakat sekarang ini bukanlah karena uang itu sendiri. Melainkan, karena 

kurangnya pengertian tentang pengelolaan uang.  Gerakan #SayangUangnya diharapkan dapat 
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menginspirasi generasi saat ini untuk tetap mengedepankan masa depan dan mengedukasi tentang 

pengelolaan keuangan.”  

 

Bekerjasama dengan stasiun radio ternama seperti Delta FM, Radio Prambors serta Bahana FM, 

PermataBank berharap dapat menyebarluaskan Gerakan #SayangUangnya bagi seluruh kalangan 

masyarakat di seluruh Indonesia. Berbagai tips #SayangUangnya dapat ditemukan di acara Asri & 

Steny In the Morning di Delta FM, Sen-sor di Bahana FM, serta Sunset Trip di Radio Prambors. 

 

Mendukung Gerakan #SayangUangnya, PermataTabungan Bebas makin berinovasi untuk 

memberikan keuntungan dalam ragam transaksi di kehidupan sehari-hari. Tiada lagi “latte factor” 

berupa biaya-biaya transaksi karena PermataTabungan Bebas memberikan gratis biaya tarik tunai di 

ATM Bank mana saja tanpa ada syarat apapun, gratis biaya administrasi serta gratis biaya transfer 

online melalui PermataMobile dan PermataNet (berlaku bagi nasabah dengan saldo rata-rata Rp5 

juta). Penghematan dari biaya transaksi ini bisa berkisar Rp 90.000 – Rp 105.000 tergantung 

seberapa sering nasabah bertransaksi.  

 

Bianto menambahkan, “Tidak hanya mengurangi biaya-biaya ini, nasabah juga bisa menambah isi 

tabungan dari cashback yang didapat dari belanja kebutuhan dasar. Spesial di tahun 2017, 

PermataTabungan Bebas memberikan cashback 10% untuk belanja di supermarket, mengisi bahan 

bakar di SPBU, menggunakan transportasi online serta berbelanja kebutuhan di toko online mana 

saja setiap tanggal 20 dan 17 hingga April 2017. Di tanggal yang lain nasabah tetap dapat menikmati 

cashback 5%  untuk berbagai transaksi tersebut.” Bagi yang berbelanja rata-rata Rp 3,5 juta di 

seluruh kategori ini, penghematan yang didapat setidaknya Rp 175.000 per bulan, bahkan bisa 

mencapai Rp 350.000. Jika dimanfaatkan secara maksimum, nasabah bisa mendapatkan cashback 

Rp 500.000 per bulan dan dalam setahun jumlahnya bisa mencapai Rp6.000.000. 

 

Pepatah lama berbunyi, “sedikit – sedikit lama-lama jadi bukit”. “Bukit” yang kita rencanakan bisa 

makin cepat terwujud dengan bersikap #SayangUangnya dan didukung oleh PermataTabungan 

Bebas.  

 
 ### 
  
 
 
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: 
 
Richele Maramis 
Head, Corporate Affairs, PermataBank 
P: +62 21 523 7788 
e: caffair@permatabank.co.id 

Lolo Sianipar 
PR Consultant for PermataBank 
P: +62 816 99 6007 
e: lolo@piarconsulting.com  
 

 

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

sekitar 2 juta nasabah di 62 kota di Indonesia, per September 2016 PermataBank memiliki 331 kantor cabang, 22 

cabang bergerak (Mobile Branch), enam payment point, 1.012 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. 

 
Tentang PermataTabungan Bebas 

PermataTabungan Bebas merupakan produk transaksional PermataBank yang memberikan banyak manfaat 

transaksional berupa gratis biaya dan cashback yang mendukung para nasabah memaksimalkan uang yang 

mereka miliki. PermataTabungan Bebas menggratiskan biaya tarik tunai di ATM Bank mana saja tanpa ada 

syarat apapun, serta menggratiskan biaya administrasi serta gratis biaya transfer online melalui 

PermataMobile dan PermataNet bagi nasabah dengan saldo rata-rata Rp5 juta. PermataTabungan Bebas juga 

memberikan manfaat cashback hingga Rp. 500.000 setiap bulannya yaitu cashback5% setiap hari untuk 

transaksi di supermarket, SPBU, transportasi online dan toko online serta cashback 10% bagi transaksi di 

kategori yang sama khusus pada tanggal 20 dan 17 (cashback 10% berlaku hingga bulan April 2017). Manfaat 

Cashback ini dapat dinikmati oleh nasabah dengan saldo rata-rata per bulan minimum Rp5 juta. 

PermataMobile SMART CX dihadirkan untuk mendukung kemudahan bertransaksi seperti transfer, 

pembayaran PLN dan tagihan lainnya, isi ulang pulsa dan internet, top-up Go-Pay, dan lain-lain. 

 

Tentang Gerakan #SayangUangnya 

Gerakan #SayangUangnya adalah gerakan yang mengajak masyarakat Indonesia mengurangi kebiasaan 

konsumtif dengan hidup lebih hemat, tapi tetap bisa menikmati hidup. Gerakan ini ingin mengubah pola pikir 

masyarakat dimana hemat berbeda dengan pelit.  

Tahun 2016 lalu, gerakan #SayangUangnya telah berhasil menginspirasi 34.000 orang, mendapatkan lebih dari 

3.000 tips hemat ala #SayangUangnya dan mendapatkan lebih dari 135.000.000 eksposur di situs 

www.sayanguangnya.com. PermataTabungan Bebas mendukung gerakan #SayangUangnya untuk 

menginspirasi jutaan keluarga Indonesia menjadi generasi yang lebih bijak dalam mengatur pengeluaran serta 

memiliki semangat menabung demi masa depan mereka. 

 
Informasi mengenai #SayangUangnya dan PermataTabungan Bebas, dapat dengan diakses di 
www.sayanguangnya.com. 
 
 
Notes: 
 
*Latte Factors ditemukan oleh seorang penulis finansial, pembicara motivasional, wirausaha, dan founder dari 
FinishRich.com, David Bach. Dalam ilustrasinya, kata ‘latte factors’ muncul karena kebiasaan masyarakat untuk 
membeli latte tiap pagi. 
**Research on Indonesians’ Latte Factor: Internal Research  
9 dari 10 orang mengeluarkan lebih dari Rp. 900,000 untuk ”latte factor”. Hasil riset dibagi menjadi dua 
kategori, lajang dan menikah. Bagi yang masih lajang, pengeluaran ”latte factor” terbesar adalah pembelian 
baju atau aksesoris sebesar 60%, diikuti dengan pembelian makanan dan minuman ringan sebesar 14%. 
Sedangkan bagi yang sudah menikah pengeluaran ”latte factor” terbesar sebanyak 56% ada pada pembelian 
pakaian dan aksesoris baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya, dan 17% pada taksi atau transportasi 
online.  
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