
 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 
#SHOPALOGIC bersama PermataKartuKredit,  

Tak akan menyesal belanja dengan logika 
 
JAKARTA  - PermataBank sebagai bank yang terus berinovasi untuk jutaan keluarga Indonesia, 
secara konsisten dan berkesinambungan mengajak masyarakat menjadi lebih jeli dan cerdas dalam 
berbelanja dengan  menggunakan kartu kredit. Hal ini diwujudkan melalui sebuah gerakan inspiratif 
bertajuk #Shopalogic, berbelanja menggunakan logika menggunakan PermataKartuKredit. 
 
Berdasarkan data dari Nielsen (2016), Indonesia mendapatkan nilai 119 dalam consumer confidence 
index yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak takut dan paling 
percaya diri dalam melakukan transaksi pembelanjaan. Tanpa disadari, banyak orang terjerumus 
menjadi shopaholic dimana shopping menjadi sesuatu yang membuat mereka merasa lebih baik 
secara mood. Ditambah dengan masifnya iklan pemasaran yang mengedukasi konsumen untuk 
menjadi pembeli yang impulsif sehingga melahirkan pembeli yang shopaholic.  
 
Menanggapi hal ini, Kasandra Putranto -  Psikolog klinis Indonesia mengungkapkan, "Masyarakat 
dunia telah berkembang menjadi masyarakat modern yang penuh dengan orang-orang ambisius 
dan berorientasi pada hasil, yang kerap kali menyebabkan seseorang merasa stres dan depresi saat 
ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka sering kali menggunakan belanja sebagai 
pelampiasan dari masalah yang dihadapinya. Penelitian terkini membuktikan adanya kaitan yang 
erat antara perilaku belanja dengan kondisi emosional seseorang. Perilaku belanja terbentuk 
sebagai kombinasi dari unsur genetis dan lingkungan keluarga yang telah mempengaruhi kapasitas 
daya pikir yang akan menentukan perilakunya.” 
 
Adanya kartu kredit bagi seorang shopaholic kadang malah memperkeruh keadaan. Bagi mereka, 
kartu kredit merupakan uang tambahan yang dapat digunakan untuk berbelanja tanpa pikir 
panjang. Pemahaman ini membuat penyesalan, terlebih di kala tagihan kartu kredit mereka.  
 
Menaggapi fenomena tersebut Bianto Surodjo - Direktur Retail Banking PermataBank mengatakan,   
“Diperlukan edukasi akan fungsi dari kartu kredit, dimana kalau digunakan secara benar dapat 
mempermudah pembayaran, lebih dari itu, bisa memberikan banyak keuntungan. Fasilitas kartu 
kredit bukanlah “uang tambahan” yang dapat digunakan secara tidak bijak. Berangkat dari hal 
tersebut, PermataKartuKredit menginisiasi gerakan #Shopalogic yang  bertujuan untuk 
meningkatkan literasi keuangan  seluruh keluarga Indonesia”. 
 
”Melalui #Shopalogic, PermataKartuKredit mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan pola 
pikir cerdas menggunakan logika saat berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, sehingga 
pengalaman berbelanja bisa mendatangkan kepuasaan dan bukan penyesalan.  Ayu Gani - model 
internasional, Dion Wiyoko - aktor dan traveler serta Cynthia Riza - celebrity mom merupakan 
beberapa tokoh yang turut serta mendukung gerakan #Shopalogic oleh PermataKartuKredit.”, jelas 
Bianto. 
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Ayu Gani, seorang model internasional yang juga menggunakan kartu kredit sejak kuliah 
mengatakan bahwa ”Buat kita yang muda, kalau stres memang paling enak belanja atau retail 
therapy, karena perasaan menggunakan baju baru itu sangat sulit digambarkan kebahagiaannya, 
pokoknya kita merasa keren. Saya pribadi suka sekali membeli baju baru, dan gesek kartu kredit 
adalah cara cepat untuk membayar semua barang belanjaan saya. Saya beruntung karena dulu 
ketika orang tua saya memberikan kepercayaan untuk memegang kartu kredit, mereka juga 
membekali saya dengan pengetahuan bahwa kartu kredit bisa memudahkan hidup namun bisa juga 
jadi mimpi buruk. Karena itu saya sangat mendukung gerakan #Shopalogic, belanja menggunakan 
logika, dan saya berharap semakin banyak orang bisa memilih kartu kredit yang tepat dan 
menggunakannya dengan cerdas. Saya pribadi memilih PermataShoppingCard karena sesuai 
dengan kebutuhan belanja saya. In the end, kita harusnya shop to live not live to shop.” 
 
Salah satu keuntungan nyata yang dapat dirasakan pemegang PermataKartuKredit adalah hadirnya 
#Shopalogic Fashion Fair yang berlangsung di Center Atrium Mal Taman Anggrek 2 – 5 Maret 2017, 
bekerjasama dengan Mal Taman Anggrek dan diskonaja.com. #Shopalogic Fashion Fair 
menggandeng 18 e–Commerce ternama diantaranya adalah JD.ID, Blibli.com, MatahariMall.com, 
Orami by Bilna, Lazada Indonesia dan Berrybenka sehingga menjadikan  e-commerce fair yang 
terbesar di Indonesia. Tersedia berbagai penawaran terbaik untuk produk fashion seperti potongan 
harga hingga 85%, SimplePay 0% hingga 12 bulan, cashback voucher 100% serta lucky dip, 
kesemuanya agar pemegang PermataKartuKredit dapat berbelanja berlogika. 
 
PermataBank memahami prinsip #Shopalogic perlu diaplikasikan dalam seluruh aspek belanja 
sehingga ada 3 produk kartu kredit yang dihadirkan: PermataShoppingCard hadir untuk bergaya 
dengan logika, PermataReward Card untuk berlibur dan PermataHeroCard untuk belanja 
kebutuhan bulanan. Masih untuk mendukung Shopalogic, PermataMobile Kartu Kredit juga 
dilengkapi dengan fitur notifikasi transaksi terkini dan cek limit sehingga nasabah dapat mengetahui 
dan mengontrol pengeluaran. Dengan demikian, nasabah tidak perlu merasa takut untuk 
menggunakan kartu kredit mereka dan tetap cerdas dalam berbelanja. 
 
Informasi mengenai #Shopalogic dan PermataKartu Kredit, dapat diakses secara leluasa di 
www.permatabank.com/shopalogic dan www.bicarauang.com/shopalogic   
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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 Desember 2016 PermataBank memiliki 331 kantor cabang, 22 

cabang bergerak (Mobile Branch), 6 payment point, 1008 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 PermataKartu Kredit 

PermataKartuKredit merupakan produk PermataBank yang memberikan banyak manfaat kepada para 

nasabahnya untuk mendukung mereka berbelanja menggunakan logika. 
 
PermataShoppingCard adalah solusi untuk bergaya dengan logika dengan 3x poin reward untuk 
pembelanjaan di departemen store dan supermarket mana saja. Poin reward yang dikumpulkan dapat 

ditukarkan menjadi voucher belanja di berbagai merchant seperti Metro Department Store, Metrox Group 
(Wakai, The Little Things She Needs, Keds, Sperry, Paul Frank), Dairy Queen, dan lain lain.   
 

PermataHeroCard adalah solusi untuk berbelanja kebutuhan groceries dengan logika, karena memberikan 
cashback 3.5% dan diskon 5% untuk produk private label di Hero, Giant dan Guardian, diskon 20% untuk 
pembelian produk segar setiap hari Senin-Kamis di Hero dan Giant, SimplePay 0% hingga 24 bulan untuk 
pembelian produk elektronik di Giant Ekstra, serta cashback 1.5% untuk transaksi belanja di luar Hero, Giant 

dan Guardian. Cashback rewards yang terkumpul bisa digunakan untuk memotong pembayaran belanja di 
Hero, Giant dan Guardian, bahkan bisa belanja gratis.  
 

PermataRewardCard adalah solusi untuk liburan berlogika karena memberikan 5x poin reward serta 
SimplePay 0% selama 3 bulan untuk transaksi pembelian tiket dan booking hotel secara online maupun 
transaksi di agen perjalanan Poin reward yang terkumpul dapat digunakan untuk membayar tiket pesawat di 
TukarAja.com untuk liburan berikutnya. Selain itu poin reward juga dapat ditukarkan menjadi airline mileage. 

 
 
Tentang Gerakan #Shopalogic 

Gerakan #Shopalogic adalah gerakan yang mengajak masyarakat urban Indonesia untuk berbelanja dengan 
lebih efektif serta mengubah cara mereka membiayai transaksi-transaksi dalam memenuhi tiga kebutuhan 

terbesar mereka yaitu shopping for groceries, shopping for lifestyle, dan travelling dengan memanfaatkan 
berbagai benefit dan rewards yang ditawarkan oleh Permata Hero Card, Permata Shopping Card, dan Permata 
Reward Card. PermataKartu Kredit mendukung gerakan #Shopalogic untuk mengajak jutaan keluarga 
Indonesia untuk lebih bijak dalam berbelanja. 

 


