PRESS RELEASE
PERIODE KE 2 TAHUN KE XXXI PANEN REJEKI BANK BPD

Panen Rejeki Bank BPD merupakan wujud apresiasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar
di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Panen Rejeki Bank BPD dalam setiap
periodenya diisi dengan rangkaian program yang diselenggarakan secara off air dan menjadi ajang
prestis yang dihadiri jajaran Komisaris, Direksi, dan para Pimpinan Divisi Bank Pembangunan Daerah
(BPD) seluruh Indonesia. Penyelenggaraannya pun dilakukan secara bergilir di mana BPD dari Aceh
sampai dengan Papua berkesempatan menjadi tuan rumahnya.
Rangkaian kegiatan dalam perhelatan Panen Rejeki Bank BPD dalam kondisi normal setiap periodenya
diisi mulai dari kegiatan Ramah-Tamah BPD seluruh Indonesia, seminar nasional BPD seluruh
Indonesia, Kegiatan Penyegelan Alat Undi Undian Nasional Tabugan Simpeda berupa tabung dan
laptop dan acara puncaknya adalah Malam Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda.
Bagi nasabah BPD seluruh Indonesia, Panen Rejeki Bank BPD merupakan program customer loyalty
program yang dikhususkan bagi nasabah Tabungan Simpeda yang ada di BPD seluruh Indonesia yang
diaplikasikan dalam bentuk Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda dengan memberikan total
hadiah sebesar Rp 6 Miliar yang dilaksanakan satu tahun dua kali, atau setiap periodenya (6 bulan
sekali) menyuguhkan total hadiah sebesar Rp 3 Miliar untuk 584 pemenang / nasabah, dengan rincian;
1. Hadiah I sebesar Rp 500 juta untuk 1 pemenang,
2. Hadiah II sebesar @Rp 100 juta untuk 4 pemenang,
3. Hadiah III sebesar @Rp 50 juta untuk 26 pemenang,
4. Hadiah IV sebesar @Rp 5 juta untuk 26 pemenang,
5. Hadiah V sebesar @Rp 2,5 juta untuk 26 pemenang,
6. Hadiah VI sebesar @Rp 2 juta untuk 52 pemenang,
7. Hadiah VII @Rp 1,5 juta untuk 104 pemenang, dan
8. Hadiah VIII sebesar @Rp 1 juta untuk 345 pemenang

Panen Rejeki Bank BPD atau Undian Nasional Tabungan Simpeda ini oleh BPD seluruh indonesia
menjadi alat pemersatu dan ajang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi untuk perkembangan BPD se
Indonesia, dan juga sebagai apresiasi BPD seluruh Indonesia kepada para nasabah tercinta Tabungan
Simpeda.
Yang menarik dari program Panen Rejeki Bank BPD adalah, untuk dapat mengikuti program Panen
Rejeki Bank BPD juga cukup mudah, hanya dengan membuka Tabungan Simpeda di bank
Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di masing-masing daerah, serta terus meningkatkan saldonya
akan memiliki peluang besar memenangkan hadiahnya. Karena setiap kelipatan dari Rp 50.000,- saldo
Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah, nasabah mendapatkan 1 nomor undian.
Dalam kondisi pandemi global yang dimulai sejak Maret 2020 setahun lalu, sebagai Regional
Champion, Bank Pembangunan Daerah yang berada dari Aceh sampai dengan Papua dalam konteks
adaptasi kebiasaan baru atau new normal terus melakukan transformasi dan terus mengkampanyekan
protokol kesehatan dalam setiap kegiatannya. Termasuk juga dalam menjalankan program Panen
Rejeki Bank BPD. Sejak periode ke 30 dan 31, Panen Rejeki Bank BPD tetap dilaksanakan secara daring
dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.
Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank Jateng, Bapak Supriyatno mengungkapkan,
bahwa Tabungan SIMPEDA sudah berusia 31 tahun dan merupakan salah satu produk pemersatu Bank
Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. Tabungan Simpeda sebagai produk penghimpunan dana
masyarakat, dalam perkembanganya terus mengalami peningkatan.
Lebih lanjut Ketua Umum Asbanda menyampaikan bahwa, di tengah-tengah situasi yang belum benarbenar pulih, kita masih bisa melaksanakan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda BPDSI,
meskipun kita laksanakan secara daring melalui media elektronik, yang saat ini memang menjadi salah
satu cara dalam kita melaksanakan suatu kegiatan.
Terkait dengan posisi Tabungan Simpeda BPD se- Indonesia, Ketua Umum Asbanda menjelaskan
bahwa, pada Penarikan Undian Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXI - 2021 di Jakarta kali ini, jumlah
penabung sampai dengan akhir Desember 2020 berjumlah 7,2 juta penabung dengan jumlah saldo
Simpeda sebesar Rp 59,75 triliun.
Apabila dilihat dari penarikan undian Simpeda bulan Februari 2020 di Ancol Jakarta, dari sisi penabung
terjadi kenaikan sebesar 4,49% atau naik sebanyak 341.554 penabung, sedangkan saldo Simpeda
meningkat 5,20% atau naik sebesar Rp3,27 triliun.
“Dapat kami sampaikan di sini, bahwa BPD yang paling banyak menghimpun Tabungan Simpeda sejak
lebih dari 10 tahun terakhir, yaitu Bank Jatim, sampai dengan posisi Desember 2020 telah
menghimpun Simpeda sebanyak ±Rp15,14 triliun atau sebesar 24,03% dari Tabungan Simpeda
Nasional.” Jelas Ketua Umum Asbanda
Harapan dari Ketua Umum Asbanda adalah, dengan adanya Undian Nasional Simpeda ini, bagi yang
mendapatkan Hadiah Undian Simpeda nanti akan sedikit membantu, khususnya dalam kondisi
pamdemik seperti saat ini.
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