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Ajak Untuk Selalu Sehat dan Percaya Diri 
Bank Sampoerna Gelar Aerobik di Lokasi CFD Sudirman 
 
Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) melalui produk unggulannya PDAja.com 

menggelar kegiatan aerobik bersama di sela-sela Car Free Day (CFD) di jalur pedestrian 

Sampoerna Strategic Square – Sudirman pada tanggal 14 April 2019. Selain itu, dilakukan juga 

cek kesehatan serta lomba mewarnai bagi pengunjung CFD yang membawa anak. Hadir dalam 

kegiatan tersebut, Kepala Divisi Legal Credit & Collateral Management Bank Sampoerna, Sandra 

Lewerissa. 

“Sesuai dengan nama produk yang baru kami luncurkan pada akhir tahun lalu yaitu PDaja, kami 

ingin mengajak seluruh pengunjung di area CFD ini untuk tampil lebih PD. Jika badan sehat dan 

bugar kita pasti akan tampil PD. Untuk itulah kami mengadakan aerobik dan cek kesehatan bagi 

para pengunjung di area CFD ini”, ujar Sandra di sela-sela kegiatan CFD Sudirman.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sedang marak e-commerce yang menawarkan  beragam 

kemudahan, termasuk dalam berbelanja, atau memperoleh pinjaman secara online. 

Mencermati akan hal ini dan menjawab tuntutan kemajuan zaman yang sangat cepat, sudah 

barang tentu Bank Sampoerna juga memikirkan bagaimana Bank Sampoerna dapat memenuhi 

kebutuhan nasabah. Salah satunya dengan meluncurkan PDAja.com yang merupakan aplikasi 

pinjaman berbasis web. Pada aplikasi ini calon peminjam dapat mengetahui besarnya nilai 

pinjaman, besarnya angsuran per bulan dan sekaligus mengajukan pinjaman. 

“Di era milenial sekarang ini orang cenderung memilih cara yang praktis dan cepat tanpa antre. 

Dalam hal transaksi perbankan, hanya dengan menggunakan handphone atau perangkat 

computer, seluruh transaksi keuangan bisa dilakukan. Demikian pula halnya dengan PDAja.com. 

Hanya dengan klik di smartphone, pengajuan pinjaman dan beragam informasi terkait pinjaman 

dapat diperoleh”, Sandra melanjutkan. 
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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). Hingga Maret 2019, Jaringan Sahabat UKM telah ada di 25 provinsi d 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 dan 2018 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. 
Serta meraih peringkat ke 3 untuk kategori Pertumbuhan Transaksi sebagai Acquirer Bank dan meraih penghargaan 
sebagai Rising Star Bank. 

 
Kontak Media: 
Ridy Sudarma  
Corporate Communications & Investor Relations 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  
Email : ridy.sudarma@banksampoerna.com 
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