
 

Inovasi Dalam Berinvestasi, PermataBank Meluncurkan 
Platform Jual Beli Obligasi Melalui Internet Banking yang 

Pertama di Indonesia    

Jual beli obligasi lebih mudah dengan menggunakan E-Bond, yang 
merupakan jawaban dari padatnya aktifitas masyarakat urban pada 
khususnya, guna memenuhi kebutuhan layanan investasi, obligasi.  

Its just one click away!  
 

 

Jakarta, 11 September 2017  -  Melihat perkembangannya, dunia digital saat ini sudah 
memiliki tempatnya tersendiri didalam gaya hidup kita, terutama dalam keseharian 
masyarakat urban. Mulai dari maraknya E – Commerce yang memudahkan setiap 
orang berbelanja online sampai dengan tren transportasi online yang menjadi 
alternatif moda transportasi saat ini, dimana semua hal ini bertujuan agar dapat 
memberikan kemudahan dalam hidup. Perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen 
tersebut juga telah mendorong peningkatan penggunakan perangkat digital karena 
dirasa lebih menghemat waktu, biaya dan dapat dilakukan dimana saja. Dengan 
pengguna internet lebih dari 104 juta telah membuat Indonesia sebagai negara ke 3 di 
Asia Pacific sebagai pengguna internet terbanyak.* 
 
Mengikuti kemajuan teknologi saat ini, PermataBank terus melakukan beragam 
inovasi guna menjawab kebutuhan yang ada, hari ini PermataBank meluncurkan fitur 
E–Bond, layanan transaksi Obligasi melalui internet banking pertama di Indonesia   
yang bertempat di Main Hall Ground Floor Gedung Bursa Efek Indonesia. E-Bond  
merupakan fitur transaksi online yang dibuat khusus untuk Anda dalam memenuhi 
kebutuhan investasi  Obligasi melalui fasilitas Internet Banking dari PermataBank. 
 
Melihat adanya kebutuhan digital yang semakin meningkat dan secara tidak langsung 
hal ini sudah menjadi gaya hidup, digital sudah banyak memberikan kontribusi 
kemudahan dalam keseharian kita. PermataBank ingin menjawab kebutuhan tersebut 
dengan memberikan sentuhan inovasi dalam berinvestasi dengan meluncurkan 
layanan E-Bond. Tentunya hal ini didasari dengan keinginan untuk selalu memberikan 
kemudahan dan fleksibilitas transaksi virtual, sehingga mereka dapat menikmati 
waktu mereka secara lebih berarti. 
 
Inovasi ini diharapkan  dapat mempermudah dan memberikan pengalaman tersendiri 
bagi Anda dalam melengkapi kebutuhan akan  produk-produk Wealth Management 
yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. 
 

Siaran Pers         11 September 2017 



Bpk. Bianto Surodjo, Direktur Retail Banking PermataBank mengatakan, 
“Perkembangan dunia digital semakin menyadarkan kita akan betapa berharganya 
waktu dalam kehidupan ini, PermataBank ingin menjadi bagian dalam setiap investasi 
yang Anda jalankan. Untuk itu kami meluncurkan layanan E-Bond ini untuk 
mempermudah dan mendekatkan transaksi obligasi dalam keseharian Anda hanya 
dengan mengakses internet banking. It’s just one click away.” 
 
Untuk dapat menikmati E–Bond ini caranya sangat mudah. Bagi Anda yang belum 
pernah bertransaksi sebelumnya, Anda cukup melakukan 2 hal saja. Pertama, setelah 
menjadi nasabah, Anda dapat mengunjungi kantor cabang PermataBank terdekat 
untuk melakukan transaksi pembelian  obligasi untuk pertama kali di cabang. Kedua, 
Anda melakukan registrasi layanan Internet banking PermataBank – PermataNet 
melalui link https://new.permatanet.com/ . Selanjutnya Anda dapat secara leluasa 
mengakses  fitur E–Bond di dalam PermataNet untuk melakukan transaksi pembelian 
maupun penjualan Obligasi yang ditawarkan melalui PermataBank khususnya obligasi 
pemerintah Indonesia di mana saja dan kapan saja. 
 
Semua kemudahan E – Bond dapat ditemui dalam PermataE-Wealth. Dimana  
PermataE–Wealth memberikan layanan – layanan yang tentunya dapat memberikan 
kemudahan dalam setiap transaksi investasi, termasuk didalamnya E–Mutual Fund 
selain E–Bond. 
  
Jadi lupakan kerepotan transaksi investasi, dan mulai mudahkan hidup Anda dengan 
layanan dari PermataE- Wealth dari PermataBank. 
 
 ## 
 
Sumber : 
*  diambil dari https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/  
**diambil dari http://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-
id/133_berita_pers_jumlah_investor_pasar_modal_tembus_1_juta_20170608191649.pdf  
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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 Indonesia 
Country Awards. Untuk informasi lebih lanjut  terkait PermataBank tersedia melalui website di 
http://www.permatabank.com  
PT. Bank Permata TBK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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