
 

  
 

 

 
 

PermataBank Syariah Jalin Kemitraan dengan PERSIB Bandung 
Dukung Kemajuan Sepakbola Indonesia, Luncurkan Exclusive Membercard bagi 

Bobotoh 
 
BANDUNG – Sepakbola menjadi olahraga paling populer di muka bumi ini, tidak terkecuali di Indonesia. 
Dapat dimainkan setiap orang, dilakukan dimana saja, peraturan yang relatif simple,  dapat 
mengakrabkan pertemanan serta sarat gengsi antara pemain, pemilik dan supporter menjadi beberapa 
elemen penting yang membuat olahraga ini demikian menarik. Dibeberapa negara, sepak bola bahkan 
sudah menjadi budaya sehingga dengan mudahnya kita menyaksikan anak-anak bermain bola di sudut-
sudut kampung maupun kota. 
 
Di Indonesia, salah satu klub yang memiliki tradisi panjang sepak bola dan sarat prestasi adalah PERSIB 
Bandung.  Klub kebanggaan dan kecintaan warga Kota Kembang serta Jawa Barat ini pernah menjadi 
juara Perserikatan sebanyak lima kali dan tampil sebagai juara pada Liga Indonesia di tahun 1995 dan 
2014 yang lalu. Baru-baru ini, PERSIB Bandung bahkan memberikan kejutan dengan mengontrak 
Michael Essien yang pernah bermain di Chelsea dan Real Madrid, Carlton Cole yang juga pernah 
merumput di Chelsea dan pemain naturalisasi Raphael Maitimo di musim kompetisi 2017 ini. 
   
Sejalan dengan hal tersebut, PermataBank melalui Unit Usaha Syariah-nya (“PermataBank Syariah”) 
berkomitmen untuk turut mendukung kemajuan sepak bola Indonesia dengan menjalin kemitraan 
bersama PERSIB Bandung. Dukungan ini secara resmi disampaikan dalam Jumpa Pers di Bandung 
dengan dihadiri oleh Achmad K. Permana – Direktur PermataBank Syariah, Teddy Tjahyono - Chief 
Executive Officer PT. PERSIB Bandung, Djajang Nurdjaman - Pelatih dan beberapa pemain seperti Atep 
(Kapten), M. Natsir (Kiper) dan Supardi (Bek Kanan).  
 
Melalui kemitraan ini, logo PermataBank Syariah akan terpampang di jersey depan tim berjulukan 
Pangeran Biru & Maung Bandung ini sepanjang periode April 2017 hingga Maret 2018.  Selain itu, 
efektif per 25 April 2017, PermataBank Syariah akan meluncurkan exclusive member card PERSIB yang 
menampilkan logo Persib dan visual pemain Persib seperti Michael Essien, Atep dan Kim Kurniawan 
yang bisa didapatkan para fans PERSIB. Melalui member card ini, para Bobotoh mendapatkan privilege 
di antaranya pelayanan pembelian tiket pertandingan kandang (home) lebih cepat, diskon khusus 
untuk pembelian tiket pertandingan kandang (home) maupun pembelian produk resmi PERSIB, 
memperoleh poin khusus pada games yang ada pada aplikasi resmi PERSIB dan berbagai pelayanan 
kemudahan dan keistimewaan lainnya dari PERSIB. 
 
Achmad K. Permana – Direktur PermataBank Syariah mengatakan,“Kami bangga dapat turut 
mendukung prestasi dan kemajuan sepak bola Indonesia melalui PERSIB Bandung. Melalui dukungan 
produk dan layanan yang kami miliki, serta exclusive member card PERSIB yang hari ini diluncurkan, 
kami berikhtiar untuk dapat memberikan nilai tambah bagi Bobotoh. Sebagai pemain ke-13, Bobotoh 
memiliki tempat yang terhormat dalam setiap laga. Oleh karena itu, kami berupaya untuk senantiasa 
mengembangkan produk dan layanan yang terbaik bagi Bobotoh, serta kepada klub dan pemain 
tentunya”.   
 
Sementara itu, Teddy Tjahyono - Chief Executive Officer PT. PERSIB Bandung mengatakan “Kami 
senang atas kerjasama yang dilakukan dengan PermataBank Syariah ini. Perluncuran exclusive 
membercard PERSIB ini kami harapkan dapat makin meningkatkan kemudahan dan kecintaan Bobotoh 
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kepada Maung Bandung. Dengan menonjolkan desain baru yang lebih menarik dengan menampilkan 
pemain Persib Bandung diharapkan agar Bobotoh lebih bergairah dan semakin semangat untuk 
memberikan dukungan kepada Maung Bandung. 
 
Disisi lain, Atep – Kapten Kesebelasan PERSIB yang mewakili pemain PERSIB Bandung menambahkan, 
“Kerjasama ini akan memberikan motivasi kepada kami untuk lebih bekerja keras memberikan 
kemenangan kepada tim Persib. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dengan adanya dukungan 
PermataBank Syariah, kami juga dapat memberikan contoh yang baik bagi Bobotoh untuk lebih rajin 
menabung. Sebagai kapten tim, penting bagi saya untuk memberikan teladan bagi pecinta Maung 
Bandung”.   
 
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 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 PERSIB Bandung 
Persib yang awalnya merupakan perserikatan amatir akhirnya menjadi klub profesional setelah terbentuknya sebuah badan 
hukum bernama PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) pada akhir Desember 2008. Sejak saat itu, Persib tidak lagi 
mendapatkan kucuran dana pengelolaan dari pemerintah, melainkan dari pengelolaan usaha di bawah naungan PT PBB. 
Seiring berjalannya waktu, PT PBB berhasil menjadi salah satu pengelola klub profesional terbaik di Indonesia. 
 
Profesionalitas membawa prestasi cukup membaik pada Kompetisi Liga Super Indonesia I/2008-2009. Untuk kali pertama 
Persib diracik pelatih lokal dari luar Bandung. Jaya Hartono yang membawa Persik Kediri menggondol Piala LI IX/2003 
dipanggil melatih Persib. Pada era Jaya, Persib meraih peringkat tiga dalam kompetisi yang menggunakan format satu 
wilayah. 
  
Setelah puasa gelar selama 19 tahun, Persib akhirnya menjadi juara Liga Super Indonesia 2014 di bawah kendali pelatih lokal, 
Djadjang Nurdjaman. Persib mengalahkan Persipura Jayapura melalui drama adu penalti babak final yang berlangsung di 
Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Selain mempersembahkan gelar juara Liga Indonesia untuk kedua kali, 
Djadjang juga mengukir rekor sebagai legenda hidup karena berhasil mengantarkan Persib menjadi juara sebagai pemain, 
asisten pelatih, dan pelatih kepala. 
 
Di tengah suramnya situasi sepak bola dalam negeri akibat konflik Pemerintah dengan PSSI, Persib sempat membubarkan tim 
namun kemudian kembali berkumpul dan sanggup  menjaga marwah sebagai tim elite Tanah Air. Maung Bandung tampil 
sebagai juara turnamen bergengsi Piala Presiden 2015. Pada babak final, tim asuhan Djadjang Nurdjaman mengalahkan 
Sriwijaya FC, 2-0. Namun, kegemilangan pada ajang pengisi kekosongan liga itu tidak berlanjut pada turnamen selanjutnya, 
Piala Jenderal Sudirman, langkah Persib terhenti hanya di babak fase grup. Pada 2016, Persib menempati peringkat ketiga 
pada liga TSC 2016 dan Piala Presiden 2016. 
 
Prestasi emas Persib Bandung pada era Perserikatan dan Liga Indonesia 
 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: 
 

Richele Maramis 
Head, Corporate Affairs   
P: +62 21 523 7788  
e: corporate.affairs@permatabank.co.id 

Irfan Suryadireja  
Media Coordinator Persib 
P: +62 811 228 901 
e: irfan@persib.co.id 

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