
 

 

PermataBank Mengajak Keluarga 
Indonesia untuk mulai #BicaraUang Demi 

Masa Depan yang Lebih Baik  

Survei membuktikan hanya 1 dari 3 orang Indonesia yang memiliki pemahaman 

yang baik mengenai uang. Bahkan di dalam sebuah keluarga, yang memiliki 

peranan signifikan untuk membangun fondasi pendidikan keuangan pun, uang 

masih menjadi bahan yang tabu dibicarakan setelah seks.  

Jakarta, 20 September 2017  - Bertempat di PermataBank Office Tower, Gedung WTC 2,  hari 
ini PermataBank mengadakan media klinik keuangan bersama dengan media-media terpilih, 
guna membahas mengenai pentingnya bagi keluarga Indonesia untuk mulai #BicaraUang 
sejak dini. Aktivitas ini juga bukti komitmen PermataBank sebagai salah satu bank nasional 
yang turut mendukung gerakan literasi finansial Indonesia. Media klinik ini merupakan 
rangkaian acara untuk gerakan #BICARAUANG, dimana melalui gerakan ini, PermataBank 
bertekad untuk mendobrak mispersepsi tentang uang yang ada di masyarakat sosial kita, 
demi memberikan pemahaman holistik seputar keuangan bagi keluarga Indonesia.  
 
Gerakan #BICARAUANG yang diciptakan oleh PermataBank ini melahirkan aset aset yang 
sangat berguna bagi keluarga Indonesia diantaranya adalah 9 serial e-guidebook, dirancang 
untuk berbagai situasi keuangan yang mungkin terjadi di keluarga Indonesia. E-guidebook ini 
dapat diunduh secara gratis di www.bicarauang.com. Program e-guidebook ini membahas 
mengenai prinsip dasar sistem keuangan serta tips dan worksheet yang dirancang khusus 
untuk dikerjakan secara individual ataupun bersama pasangan dan keluarga. Financial 
literacy yang diharapkan dapat dikembangkan adalah seperti menentukan nilai penting 
(value), makna (purpose), tujuan (goal), sikap (attitude), dan perilaku pengguna uang 
(financial behavior), membuat keputusan, dan membuat perencanaan keuangan.  
 
E-guidebook tersebut adalah hasil kerjasama PermataBank dengan WeCan, salah satu 
konsultan psikologi di Indonesia, yang membuat kita dapat mempelajari keuangan dari sisi 
psikologi dan juga sisi perbankan. Pada sesi media clinic hari ini, PermataBank akan 
berdiskusi tentang e-guidebook for Couple, yang merupakan buku panduan yang ditujukan 
bagi untuk pasangan yang dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan 
untuk membangun sebuah pernikahan dan keluarga. 
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E-guidebook #BICARAUANG for Couple menyajikan berbagai informasi terkait dengan literasi 
keuangan, pentingnya membahas keuangan dengan pasangan dan bagaimana membangun 
sistem keluarga. E-guidebook ini dilengkapi dengan hasil penelitian, bahan bacaan singkat, 
tips, dan rangkaian worksheet dan reflection sheet untuk membantu para pasangan dalam 
proses belajar. Setiap chapter-nya juga disertai dengan key-indicator dan action-checklist 
untuk membantu memahami apa yang akan dipelajari.  
 
Ibu Ivy Widjaja selaku Head of Customer Segmentation & Marketing mengatakan, “Kami 

sangat senang dapat meluncurkan e-guidebook ini untuk mengedukasi permasalahan 

perencanaan keuangan pada pasangan. E-guidebook ini menyajikan berbagai informasi 

terkait dengan literasi keuangan dan juga tips untuk berdiskusi tentang perencanaan 

keuangan bersama pasangan yang dilengkapi dengan worksheet dan reflection sheet.” 

Untuk mendapatkan e-guidebook #BICARAUANG for Couple ini sangat mudah sekali karena 
dapat di-download secara gratis melalui website www.bicarauang.com. Di dalam e-
guidebook ini juga terdapat beragam solusi keuangan yang dapat diatasi dengan 
menggunakan produk yang disediakan oleh PermataBank.  
 
Mari #BICARAUANG, demi masa depan yang lebih baik! 
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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 62 kota di Indonesia, per Juni  2017 PermataBank memiliki 330 kantor cabang, 21 cabang 

bergerak (Mobile Branch), enam payment point, 1.004 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 “Excellent 

Service Experience Award 2016” kategori Regular Banking dan Sharia Banking dari Majalah Service Excellence 

dan Carre CCSL, Contact Center Service Excellence Award (CCSA) 2016, Exceptional Grade untuk kategori 

Regular Banking-Sharia Banking-Priority Banking; “Best Business Model Execution” dari The Asian Banker 
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Indonesia Country Awards. Untuk informasi lebih lanjut  terkait PermataBank tersedia melalui website di 

http://www.permatabank.com 


