
  
 
 

 

Rencanakan Mimpi menjadi Memori Nyata Bersama PermataBank 
Preferred #100JutaMimpi 

PermataBank Preferred menginisiasi kampanye #100JutaMimpi untuk 
menginspirasi jutaan keluarga Indonesia mewujudkan mimpi-mimpi mereka 

lewat keuangan yang terencana untuk kualitas hidup yang lebih baik.  
 

JAKARTA  - Bermimpilah setinggi-tingginya, adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh orang-

orang sebagai penyemangat atau motivasi, tetapi banyak orang yang lupa memberitahu bahwa 

kata-kata tersebut hanyalah separuh bagian. Mimpi sendiri memang bisa dijadikan sebagai titik awal 

dari setiap rencana besar yang ingin kita lakukan, namun untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah 

perencanaan yang matang. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan kondisi finansial yang 

mendukung serta keterampilan dalam mengelola dana yang dimiliki agar terhindar dari sifat 

konsumerisme semata.  

 

Berdasarkan hasil study, dari beberapa market segment di Indonesia, pada tahun 2020 disinyalir 

akan ada pertumbuhan yang sangat pesat di segmen “consuming class” mencapai 56%* 

dibandingkan dengan tahun 2013. Mereka yang ada di kelas ini memiliki kemampuan ekonomi 

menengah dan sudah lebih dari segmen aspiring maupun struggling class yang ada di bawahnya. 

Salah satu karakteristik yang dominan dari segmen ini adalah mereka merupakan orang-orang yang 

sangat berorientasi pada keluarga. 63%** dari masyarakat kelas menengah di Indonesia menyatakan 

bahwa mereka tidak akan menghabiskan uang mereka untuk kepentingan diri sendiri selama 

kebutuhan keluarga mereka belum terpenuhi. Serta dalam memenuhi kebutuhannya akan 

informasi, masyarakat Indonesia yang ada di segmen ini juga sudah lebih familiar dengan teknologi 

digital, sehingga sosial media dan internet menjadi sumber utama untuk memperkaya informasi dan 

pengetahuan.  

 

Demi mewujudkan mimpinya, segmen ini bisa menghabiskan rata-rata lebih dari 46 jam untuk 

bekerja dalam seminggu dan merelakan 78% dari waktu di akhir pekan mereka untuk digunakan 

menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun apakah masa depan keluarga dan kerja 

keras saja cukup untuk dapat mewujudkan mimpi menjadi memori nyata, tanpa didukung 

pengetahuan financial yang mumpuni? 

 

Melihat kenyataan tersebut, PermataBank Preferred ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat 

Indonesia yang telah berhasil menjaga mimpi mereka dengan merelakan sebagian besar waktu yang 

mereka miliki untuk bekerja, sampai akhirnya mereka berhasil mempersiapkan 100juta untuk 

memulai mimpi mereka menjadi lebih baik, lewat sebuah inovasi layanan khusus yang dapat 

meningkatkan kualitas kenyamanan hidup dan masa depan Anda. Untuk memulai keuangan yang 

terencana, PermataBank Preferred memberikan akses  eksklusif bagi Anda untuk dapat bertanya 

langsung kepada financial planner dengan mengakses www.permatabank.com/preferred tanpa 

dikenakan biaya. PermataBank Preferred juga memberikan kenyaman bagi Anda lewat prioritas 

Siaran Pers                     8 September 2016 



  
 
 

antrian di cabang dan Preferred call center, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu secara lebih 

maksimal untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. 

 

Bianto Surodjo, Retail Banking Director PermataBank mengatakan,” Mimpi dan masa depan 

keluarga menjadi dua hal penting dalam hidup kita, dengan demikian perlu adanya perencanaan 

yang matang dalam setiap langkah yang kita ambil. PermataBank Preferred menghargai setiap 

usaha dan kerja keras dengan memberikan previlege bagi Anda yang sudah dengan baik menjaga 

mimpi besar Anda dan keluarga.” 

 

Lewat PermataBank Preferred kita diajak untuk lebih efisien dalam pengeluran, bagi Anda yang 

gemar belanja, Anda dapat menikmati rewarding benefit, dengan cashback 5% di SPBU, 

supermarket, online shopping (khusus bagi Nasabah PermataBank Preferred yang memilih 

PermataTabungan Bebas), cashback di department store sebesar 10% dan easy lifestyle yang 

merupakan fitur bebas biaya bertransaksi dengan menggunakan PermataNet dan PermataMobile. 

Untuk Anda yang sering bepergian keluar negeri, PermataBank Preferred juga memberikan 

cashback 5% untuk pembelanjaan di luar negeri dan bebas biaya transaksi penarikan tunai di seluruh 

dunia. Tidak lupa, PermataBank Preferred ingin memberikan kado spesial di hari ulang tahun Anda 

dengan memberikan cashback 30% di seluruh restoran di Indonesia.  Jadi, Anda dapat memenuhi 

kebutuhan Anda, dan tetap menabung dengan cashback yang diberikan oleh PermataBank 

Preferred. 

 

Tidak berhenti sampai tahap menginspirasi lewat efisiensi waktu dan pengeluaran, PermataBank 

Preferred berusaha mendampingi impian masa depan jutaan keluarga Indonesia dengan 

menghadirkan rangkaian inovasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mewujudkan impian 

masa depan mereka. PermataBank Preferred membagi impian masa depan menjadi tiga kebutuhan 

utama yaitu, rumah, pendidikan dan Investasi. Bagi Anda yang sudah memimpikan untuk dapat 

memiliki rumah idaman, PermataBank Preferred membantu mewujudkannya lewat PermataKPR 

Bijak. Lewat PermataKPR Bijak, Anda dapat menikmati bunga KPR hingga 0% dengan hanya 

menambah saldo ditabungan Anda, terlebih lagi Anda bisa mengatur waktu pelunasannya, sehingga 

impian Anda untuk memiliki rumah idaman dapat segera terlaksana. 

 

Kebutuhan kedua adalah pendidikan, setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya, 

termasuk dalam hal pendidikan. PermataBank Preferred ingin menjadi bagian dalam merencanakan 

pendidikan Anda dan keluarga lewat PermataProteksi Masa Depan+, yang merupakan tabungan 

berjangka,  yang nominal tabungan dan jangka waktunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

Anda.  

 

Tidak hanya rumah dan pendidikan, PermataBank Preferred memberikan pilihan bagi Anda untuk 

dapat merencanakan kehidupan masa depan Anda dengan lebih baik melalui beragam produk 

Wealth Management  yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, mulai dari produk 

Bancasurrance, Reksa Dana, dan Obligasi Pemerintah 

 



  
 
 

Namun, sebaik baiknya rencana yang kita buat, terkadang ada kebutuhan yang tidak terduga diluar 

dari ekspektasi kita. Misalnya, adanya kenaikan biaya uang masuk sekolah, atau keinginan untuk 

memperluas bisnis atau usaha Anda dalam waktu dekat, PermataBank Preferred memberikan 

kemudahan untuk dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan finansial anda lewat layanan KTA 

Speed, hanya dengan 1 hari cair. Sehingga apapun impian Anda dapat terwujud lewat 100 juta 

terencana 

 

Untuk melengkapi rangkaian inovasi PermataBank Preferred ditahun ini, PermataBank Preferred 

membuat sebuah kejutan berupa #100JutaMimpi Instagram Microseries yang akan secara resmi 

diluncurkan lewat official instagram @PermataBank dan microsite 100jutamimpi.com, pada tanggal 

8 - 16 September 2016. 100 Juta Mimpi adalah Instagram series tentang uang, hidup dan masa depan 

keluarga. Bercerita tentang seorang realtor muda sukses bernama Bayu, yang baru menerima 

komisi bonus sebesar Rp. 100 juta. Saat Bayu berencana untuk melamar Maudy kekasihnya, 

sayangnya, Bayu tertimpa musibah. Ketika Ia sadar, Ia menemukan Maudy telah menjadi istrinya. 

Namun, benarkah ini kehidupan yang diinginkannya?  

 

Microseries yang mengusung genre drama ini akan ada dalam 10 episode. #100JutaMimpi 

Microseries ini merupakan penggambaran nyata bagi kita, mengenai bagaimana kita dapat 

memaknai 100 juta yang kita miliki dengan lebih terencana. PermataBank Preferred lewat beragam 

inovasinya ingin dapat menjadi partner setia dalam membantu anda meng – upgrade mimpi anda 

lewat 100 juta yang terencana. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai PermataBank 

Preferred, Anda dapat dengan leluasa mengakses www.permatabank.com/preferred  

### 
 

* Source : The Evolving Indonesian Consumer, McKinsey, 2013 
** Source : Indonesia’s Rising Middle-Class and Affluent Consumers, BCG Perspective, 2013 
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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. 


