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BANK SAMPOERNA SELENGGARAKAN GERAKAN BERBAGI PAKET BERBUKA 
PUASA SERENTAK DI 17 KOTA SELURUH INDONESIA   

 

JAKARTA, 6 Mei 2021 – Di penghujung bulan Ramadan tahun 2021 ini, Bank Sahabat Sampoerna 

(Bank Sampoerna) kembali melakukan gerakan berbagi paket berbuka puasa kepada masyarakat 

duafa atau kurang mampu. Setelah minggu lalu mengadakan di kota Jakarta, kali ini Bank Sampoerna 

mengadakan serentak di seluruh kantor cabang Bank Sampoerna yang terdapat di 17 kota seluruh 

Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5 dan 6 Mei 2021. 

“Selain menjadi Bank yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), Bank Sampoerna senantiasa peduli terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan ini dalam rangka 

mewujudkan kepedulian terhadap sesama yang adalah merupakan salah satu nilai yang kami hidupi 

di Bank Sampoerna”, ungkap Ridy Sudarma, Corporate Communications & Investor Relations Head 

Bank Sampoerna di Jakarta (6/05/2021). 

Bank Sampoerna yang tersebar di 17 kota besar di Indonesia seperti Medan, Rantau Prapat, 

Palembang, Pekanbaru, Manado, Makassar, Palopo, Pontianak, Denpasar, Sorong, Jayapura, 

Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Jababeka dan Serpong dalam melakukan kegiatan ini 

bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dan dilakungan dengan menghampiri warga yang tergolong 

dhuafa. 

“Dalam kegiatan ini kami tetap menjalankan protokol kesehatan, termasuk memastikan tidak adanya 

kerumunan atau antrian yang ingin mendapatkan paket berbuka puasa. Untuk itu kami bekerjasama 

dengan Dompet Dhuafa agar pembagian ini lebih tepat sasaran”, lanjut Ridy. 

Bank Sampoerna memberikan sedikitnya 1700 paket berbuka untuk di 17 kota. Bantuan ini tidak 

hanya dari perusahaan namun juga melibatkan seluruh karyawan Bank Sampoerna yang ikut 

berdonasi. 

“Kami juga menawarkan kepada seluruh karyawan untuk ikut berpartisipasi menyisihkan sedikit 

rejekinya untuk kegiatan ini. Jadi diharapkan karyawan juga ikut merasa peduli kepada sesama”, ujar 

Ridy menambahkan.  

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2020 lalu Bank Sampoerna membukukan penyaluran kredit 

sebesar Rp 8,2 triliun, meningkat 4,2% (yoy) dari penyaluran tahun sebelumnya sebesar Rp 7,8 triliun 

dan berhasil mencatatkan laba bersih pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 46,9 miliar, meningkat 

dibandingkan dengan laba pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 18,5 miliar. 

Dari total kredit yang disalurkan itu, penyaluran kredit ke segmen UMKM sebesar Rp 4,2 triliun, 

kredit korporasi sebesar Rp 1,6 triliun, serta kredit konsumer sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara itu, 

total DPK hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 10,4 triliun atau naik 7,6% (yoy) dari DPK tahun 

sebelumnya sebesar Rp 9,7 trilun. Sehingga rasio pinjaman berbanding dengan dana pihak ketiga / 

LDR berada pada level 78,4%. 



 
*** 

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 dan memiliki jaringan 

kantor sebanyak 22 kantor cabang di 18 kota besar di Indonesia. Bank Sampoerna juga terus bersinergi dengan 

Unit Usaha Binaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (Sahabat UKM) yang memiliki jaringan 

di 28 provinsi di seluruh Indonesia. 

 

Memanfaatkan jaringan GPN serta kerja sama dengan Jaringan Prima dan BERSAMA, nasabah Bank 

Sampoerna dapat memanfaatkan layanan electronic channel berupa Mobile Banking, Internet Banking, Virtual 

Account dan terminal lain seperti ATM dan mesin EDC yang dikelola bank manapun di seluruh Indonesia secara 

real-time. Bank Sampoerna senantiasa melakukan transformasi digital dengan melakukan pemutakhiran 

sistem sesuai perkembangan teknologi terkini dan berkolaborasi dengan berbagai Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran seperti payment gateway, penyelenggara transfer dana, uang elektronik, dan berbagai 

penyelenggara fintech termasuk peer-to-peer lending, merchant aggregator serta fintech lainnya guna 

mendukung dan mengembangkan ekosistem keuangan digital yang saling terintegrasi dan bersinergi. 

Beberapa produk dan layanan digital yang dimiliki oleh Bank Sampoerna antara lain Sampoerna Internet 

Banking, Mobile Banking, Virtual Account, Rekening Dana Lender, Phone Banking, QRIS Payment, Corporate 

Debit Card, dan layanan pinjaman berbasis web: PDaja. 

 

Bank Sampoerna didukung oleh dua grup besar pemegang saham, yakni Grup Sampoerna Strategic melalui PT 

Sampoerna Investama (78,48%) dan Grup Alfa melalui PT Cakrawala Mulia Prima (17,44%). Sebesar 3,11% dan 

0,97% kepemilikan dipegang berturut-turut oleh Abakus (Asia Pacific) Pte. Ltd dan Bapak Ekadharmajanto 

Kasih. 
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