
 

Siaran Pers No. 012/CA/BSS/VI/2015 

 

SIARAN PERS 
No. 012/CA/BSS/VI/2015 

 

Bank Sampoerna Luncurkan Tabungan Hati 
“Produk Tabungan Berbasis Amal dan menggandeng Wisma Kasih Bunda” 

  
Jakarta, 25 Juni 2015 – Mengakhiri Semester I tahun 2015, PT Bank Sahabat Sampoerna 
(“Bank Sampoerna”) meluncurkan produk tabungan baru bernama “Tabungan Hati”, 
yaitu produk tabungan yang mengajak nasabah untuk menabung sekaligus beramal. 
Produk ini ditargetkan menjadi produk yang membangun image Bank Sampoerna ke 
depan dan membedakan Bank Sampoerna dibandingkan dengan Bank-Bank lainnya. 
 
Ong Tek Tjan, Direktur UKM, Funding, FI & Jaringan Kantor mengatakan bahwa 
Tabungan Hati merupakan produk yang memberikan nilai lebih bagi nasabah dan 
sesama. Nilai lebih maksudnya adalah selain menerima suku bunga tabungan seperti 
tabungan biasa, nasabah juga secara otomatis beramal. Hal ini menjadi fokus Bank 
Sampoerna khususnya sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama yang 
membutuhkan. 
 
Dalam rangka untuk mensukseskan produk Tabungan Hati ini, Bank Sampoerna 
menggandeng ataupun bekerjasama dengan Wisma Kasih Bunda sebuah yayasan 
berbasis di kota Semarang, yang  memfokuskan pada penyediaan bantuan kesehatan 
serta menjadi perpanjangan tangan bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu yang 
membutuhkan pelayanan operasi kesehatan tanpa dipungut biaya, khususnya untuk 
anak-anak penderita Hydrocephalus. 
 
Dengan produk ini, sebagian bunga Tabungan yang diterima akan disalurkan secara 
bulanan ke Wisma Kasih Bunda sebagai bentuk kepedulian terhadap penderita 
Hydrocephalus. Untuk kepentingan ini dan sabagai bagian dari accountability, secara 
berkala nasabah akan menerima laporan penyaluran amal sevara terbuka dalam bentuk 
e-statement dan e-newsletter yang berisikan tentang besarnya dana yang disalurkan dan 
laporan penyaluran dana.  
 
“Kami berupaya untuk memastikan bahwa dana amal ini dapat tersalurkan dengan baik 
dan kami juga senantiasa mengedepankan asas GCG sebagai bentuk transparansi 
laporan kepada nasabah”, ujar  Ong lebih lanjut. 
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Keunggulan Tabungan Hati 

 Suku bunga yang bersaing : 
- 500 ribu – 100 juta : Total bunga 5,5%, Bunga yang disumbangkan 2,5% 
- Lebih besar 100 juta : Total bunga 7,5%, Bunga yang disumbangkan 2,5% 

 Minimum penempatan hanya 500 ribu 

 Laporan penyaluran amal diberikan secara berkala dan terbuka kepada Nasabah 

 Perhitungan bunga harian 

 Amal disalurkan secara berkala ke yayasan Wisma Kasih Bunda dan Lembaga lain 
yang bekerjasama dengan Bank Sampoerna. 

 
Bank Sampoerna saat ini didukung oleh 2 grup besar, yaitu Grup Sampoerna Strategic melalui PT 
Sampoerna Investama dengan kepemilikan sebesar 81% dan Grup  Alfa melalui PT Cakrawala 
Mulia Prima dengan kepemilikan sebesar 18%, serta 1% dimiliki oleh Bapak Ekadharmajanto 
Kasih. Komitmen para pemegang saham tidak hanya dalam bentuk permodalan, tapi juga brand 
value, knowledge dan skill akan membawa Bank Sampoerna menjadi bank yang tumbuh secara 
berkesinambungan dan berkontribusi secara signifikan di sektor Mikro dan UKM. 
 
”Kepercayaan merupakan amanah yang harus kami jaga dan pelihara dengan baik agar tujuan 
mulia dapat terwujud. Dengan Tabungan Hati diharapkan akan dapat memberikan nilai lebih 
bagi para nasabah dan sesama, serta melalui Tabungan Hati, Anda dapat beramal dan bersama 
memberi arti”, ujar Ong menutup pembicaraan. 
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