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GRESIK – Setelah sukses meluncurkan produk TASAKU di Surabaya dan Sidoarjo di tahun 2017 
silam serta Kota Malang pada bulan laku, PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) 
bersama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (pemilik jaringan 
Alfamart dan Alfamidi) kembali memperluas jaringan layanan produk TASAKU (Tabungan 
Sampoerna – AlfaKu) ke Kota Gresik – Jawa Timur. Peluncuran di Kota Gresik dilaksanakan di 
gerai Alfamidi Puri Permata Suci, Jl. Raya Permata Suci No.10 A – Gresik pada hari Sabtu, 11 Juli 
2018. 
 
Acara dihadiri oleh perwakilan OJK Surabaya, perwakilan Alfamart, perwakilan Alfamidi, serta 
Manajemen Bank Sampoerna antara lain Ridy Sudarma selaku Corporate Communications & 
Investor Relations Division Head, Hendra Setiawan, selaku Region Business Head Cabang 
Surabaya, dan beberapa senior level manajemen Bank Sampoerna. 
 
Dipilihnya Gresik sebagai kota tempat perluasan layanan TASAKU tidak lepas dari situasi Gresik 
sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur dan perekonomian masyarakat Gresik 
banyak ditopang dari sektor wiraswasta. Dengan demikian terdapat kebutuhan yang nyata akan 
layanan perbankan yang fleksibel sebagaimana ditawarkan TASAKU. “Melihat perekonomian 
yang maju disini, Kami berharap TASAKU dapat melayani transaksi keuangan mulai dari segmen 
mikro sampai dengan menengah di kota Gresik. Kami yakin TASAKU dapat diterima oleh 
masyarakat di kota ini,”ucap Ridy Sudarma, Corporate Communications & Investor Relations 
Division Head disela peluncuran TASAKU di kota Gresik. 
 
Sejak pertama kali diluncurkan hingga akhir 2017 lalu, TASAKU telah melayani lebih dari 10.000 
nasabah melalui lebih dari 250 gerai Alfamart dan Alfamidi yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo 
dan Malang dengan total penghimpunan dana mencapai miliaran rupiah. 
 
TASAKU memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan tabungan lainnya, seperti 
kemudahan bagi nasabah yang akan membuka rekening dan menabung di TASAKU. Nasabah 
hanya perlu datang ke gerai Alfamart dan Alfamidi yang memiliki stiker Agen SAKU. Selain itu 
transaksi TASAKU dapat dilakukan hingga jam 9 malam, termasuk pada hari Sabtu/ Minggu dan 
hari libur. TASAKU juga bebas biaya administrasi bulanan serta dijamin oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). Dengan demikian, tabungan ini diharapkan dapat memberikan akses baru bagi 
masyarakat yang selama ini belum mengenal atau tidak memiliki waktu untuk bertransaksi di 
Bank. 



  
TASAKU juga memiliki program kegiatan dengan hadiah-hadiah menarik, dengan total nilai 
mencapai ratusan juta, yang diundi setiap bulannya untuk ratusan pemenang. Pada Grand Prize 
terdapat 2 sepeda Motor, 10 mesin cuci, 10 kulkas, 10 TV LED dan ratusan voucher belanja.  
 
“Saat ini masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau belum 
terbiasa mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan karena bertempat tinggal di 
lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan. 
Sangat tepat jika Bank Sampoerna menggandeng Alfamart dan Alfamidi lewat Produk TASAKU 
ini,” lanjut Ridy.  
 
Ke depannya, untuk lebih mendukung kenyamanan nasabah, selain melalui Alfamart dan 
Alfamidi, nasabah TASAKU juga dapat melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Melalui 
aplikasi BSS Mobile yang memiliki berbagai fitur menarik, nasabah TASAKU bebas melakukan 
transaksi keuangan kapanpun dan dimanapun berada tanpa dikenakan biaya administrasi 
bulanan.  
 
TASAKU Mobile dapat diunduh secara gratis melalui Google Play dan App Store. Informasi lebih 
lengkap mengenai TASAKU dapat diakses melalui website Bank Sampoerna: 
www.banksampoerna.com. 
 
Senada dengan Ridy, Region Business Head Bank Sampoerna Cabang Surabaya, Hendra 
Setiawan, menambahkan “Target kami, dengan bertambahnya cakupan layanan produk TASAKU 
ini, akan dapat menggandakan jumlah pengguna TASAKU hingga akhir tahun 2018. Melihat 
banyaknya keunggulan yang ditawarkan TASAKU, kami yakin jika masyarakat mengenal 
tabungan ini, masyarakat akan memilih produk ini sebagai tempat untuk menabung”. TASAKU 
merupakan bukti nyata dukungan Bank Sampoerna terhadap Program LAKU PANDAI (Layanan 
Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Finansial Insklusif) yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) beberapa waktu yang lalu. 
  
Sepanjang sisa tahun 2018 ke depan, TASAKU akan terus memperluas jaringan ke beberapa kota 
besar lainnya di Indonesia dan target perolehan dana yang dihimpun hingga berkisar puluhan 
miliar rupiah. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Tentang Bank Sahabat Sampoerna  

Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) adalah bank swasta yang berfokus pada pengembangan usaha mikro dan UKM. 
Bank berkantor pusat di Gedung Sampoerna Strategic Square, Jakarta. Bank Sampoerna memiliki  jaringan kantor sebanyak 20 
kantor cabang di 16 kota besar di Indonesia. Bank telah dilengkapi dengan berbagai layanan perbankan seperti ATM yang 
bekerjasama dengan jaringan Prima, Internet Banking, Phone Banking serta layanan Call Center di nomor telpon 1 500 035. 
Disamping itu, Bank Sampoerna juga terus bersinergi dengan Unit Usaha Binaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra 
Sejati (Sahabat UKM). Sahabat UKM memiliki lebih dari 116 jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia.  
 
Dengan dukungan dua grup besar pemegang saham, yakni Grup Sampoerna Strategic melalui PT Sampoerna Investama (81%) 
dan Grup Alfa melalui PT Cakrawala Mulia Prima (18%), peluang bisnis kian terbuka bagi Bank Sampoerna. Sebesar 1% 
kepemilikan Bank Sampoerna dipegang oleh Bapak Ekadharmajanto Kasih. Komitmen para Pemegang Saham tidak hanya 
dalam bentuk pembiayaan dan permodalan, tetapi juga brand value, knowledge dan skill. Grup Sampoerna dengan 
pengalaman bisnis terbaik dengan cakupan nasional dan global, dipadukan dengan kemampuan dan keunggulan bisnis 
nasional yang telah ditekuni,  serta jaringan yang luas yang dimiliki oleh Grup Alfa melalui perusahaan ritelnya, Bank 
Sampoerna diharapkan dapat terus berkembang serta berkontribusi secara signifikan di sektor mikro dan  UKM.  
 
Di tahun 2017 Bank Sampoerna meraih beberapa penghargaan bergengsi. Diantaranya mendapat Peringkat III dalam ajang 
Annual Report Award (ARA) 2016 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia bekerja sama dengan 
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Bursa Efek Indonesia untuk kategori Private Keuangan Non-Listed. 

 

 
Kontak Media: 
Ridy Sudarma  
Corporate Communications & Investor Relations Div. Head 
Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna 
Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Mezzanine 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 
Telp. (62-21) 5795 1515, 5795 1234 Fax. (62-21) 5795 0624  HP. (62 812) 1058 693  
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