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Standard Chartered Bank dan Uber Luncurkan Kerjasama  

Multi-negara yang Pertama bagi Pemegang Kartu Kredit di Indonesia 

Bagian dari kerjasama unik yang menawarkan cashback di enam negara bagi para pengguna Uber di dunia 

 
 
7 Oktober 2016, JAKARTA – Standard Chartered Bank Indonesia (“Bank”) dan Uber pada hari ini meluncurkan  

kerjasama unik yang menawarkan program cashback bagi seluruh nasabah kartu kredit Standard Chartered di 

Indonesia. Program ini adalah bagian dari kerjasama multi-negara pertama Bank dengan menggandeng Uber, 

aplikasi mobilitas paling popular di dunia
1
, dimana seluruh nasabah kartu kredit dapat menikmati cashback hingga 

25 persen untuk perjalanan Uber
2
 di seluruh dunia. Selain Indonesia, penawaran ini juga berlaku di lima negara 

lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, India, dan Uni Emirat Arab
3
.  

 
Kolaborasi dengan Uber ini merupakan bagian dari agenda Standard Chartered di bidang digital untuk 

memberikan pengalaman perbankan yang mudah dan nyaman melalui jalur digital demi meningkatkan jumlah 

nasabah yang sangat mengenal teknologi. Bank yakin kolaborasi antara sektor finansial dan sektor teknologi akan 

memenuhi kebutuhan nasabah untuk pengalaman digital yang baru dan menjadikannya yang terdepan di 

bidangnya. Angkutan sewa berbasis aplikasi online seperti Uber telah menjadi salah satu bentuk transportasi yang 

populer di seluruh dunia. 

 
Kolaborasi antara Standard Chartered dan Uber memadukan beberapa area kerjasama, antara lain yaitu jaringan 

geografis yang luas, data base mobilitas nasabah, serta keinginan untuk memberikan layanan inovatif kepada 

nasabah.  

 
Regional Head, Retail Banking, ASEAN dan Asia Selatan Standard Chartered Bank Sebastian Arcuri berujar:  

 
“Kami memperhatikan adanya perubahan dramatis yang telah berlangsung dalam di area digital dan 

pembayaran non-tunai di wilayah ini, dan kami menyaksikan suksesnya intergrasi layanan Bank non-tunai 

dalam kehidupan sehari-hari nasabah kami. Sebagai bank global yang fokus di Asia, Afrika dan Timur 

Tengah, kami bangga dapat berkolaborasi dengan Uber, yang memiliki jaringan layanan transportasi di 

lebih dari 425 kota, untuk memenuhi kebutuhan nasabah kami baik untuk keperluan transportasi di dalam 

maupun luar negeri.”  

                                                           
1 Sumber: “Uber is now the most popular taxi app in 108 countries, data show” oleh Olivia Zaleski dan Andre Tartar untuk Bloomberg, 23 Agustus 2016. 

(http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-23/uber-is-the-most-popular-ride-hailing-app-in-108-countries) 
2 Untuk informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketemtuan cashback, maupun persyaratan pemakaian bulanan, harap kunjungi sc.com/id/uber . Untuk informasi 
lebih lengkap terkait berkendara secara gratis, harap kunjungi sc.com/id/uber 
3 Tanggal peluncuran program bagi para nasabah kartukredit di UAE akan diumumkan dalam waktu dekat. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-23/uber-is-the-most-popular-ride-hailing-app-in-108-countries
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Mengomentari kolaborasi tersebut, Chan Park, selaku Regional General Manager Uber wilayah Asia Tenggara, 

berkata:  

 
“Kami sangat senang dapat bermitra dengan Standard Chartered Bank, sebagai salah satu bank termuka 

yang memiliki sejarah lama di regional ini. Bersama-sama, kami akan membawa semangat kami untuk 

memuaskan pelanggan dan memberikan tambahan keuntungan untuk para penumpang. Kami juga 

bersemangat menyambut para nasabah kartu kredit yang merupakan pengguna Uber perdana untuk 

bergabung bersama 50 juta orang pengguna lainnya di dunia dan merasakan pengalaman berkendara 

bersama yang revolusioner.” 

 
Head of Retail Banking Standard Chartered Bank Indonesia Lanny Hendra juga merasakan semangat yang sama 

terkait peluncuran kerjasama ini.  

 
“Kami sungguh bangga dapat memberikan skema layanan pembayaran istimewa ini kepada para 

pemegang kartu kredit kami. Tidak hanya kami menawarkan pengalaman bertransaksi yang lebih cepat 

dan lebih efisien, namun mereka juga dapat menikmati manfaat saat berkendara di manapun di dunia. 

Sebagai contoh, bila pemegang kartu kredit Standard Chartered Indonesia sedang berkunjung ke Thailand 

dan menggunakan Uber, maka ia berhak untuk mendapatkan cashback.” 

 
Penawaran istimewa ini tersedia bagi seluruh pemegang kartu kredit Standard Chartered di Indonesia mulai 

tanggal 5 October 2016 hingga 4 Oktober 2017. 

 
Khusus di Indonesia, pemegang kartu kredit dapat menikmati cashback sebesar 25 persen dengan nilai maksimal 

sebesar Rp150,000 per bulan untuk perjalanan Uber di seluruh dunia hanya dengan belanja total Rp3,000,000 

dimana saja dan kapan saja dengan kartu kredit Standard Chartered di bulan yang sama. Adapaun pengguna 

Uber perdana akan menikmati 2 perjalanan gratis dengan Uber senilai Rp50,000 per perjalanan hanya dengan 

memasukan kartu kredit Standard Chartered di menu pembayaran pada aplikasi Uber. Informasi lebih lengkap 

tersedia di sc.com/id/uber. 

 
Kolaborasi dengan Uber ini merupakan bagian dari inisiatif regional Bank dalam hal layanan digital kepada 

nasabah. Awal tahun ini, Bank berkolaborasi dengan tiga perusahaan e-commerce terdepan dalam menawarkan 

beragam program belanja yang menarik bagi seluruh nasabah kartu kreditnya di Indonesia. 

 
- SELESAI – 
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Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: 

Mita Sampaguita Lamiran 
Corporate Affairs 
STANDARD CHARTERED BANK, INDONESIA 
Email: CorporateAffairs.Indonesia@sc.com  
 
 
 
Catatan Redaksi: 
 
Tentang Standard Chartered 

 
Kami adalah grup perbankan internasional terdepan, dengan dukungan lebih dari 84,000 orang staf serta rekam sejarah lebih 
dari 150 tahun di beberapa pasar dinamis di dunia. Kami melakukan kegiatan perbankan bersama masyarakat dan perusahaan 
untuk giatkan investasi, perdagangan, serta penciptaan kemakmuran di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Warisan dan nilai-nilai 
budaya kami tercermin melalui janji merek kami, yaitu Here for good.  
 
Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Saham London dan Hong Kong, serta di Bursa Saham Nasional di India dan 
Mumbai.  
  
Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank rmemiliki pengalaman lebih dari 150 tahun sejak 
memulai layanan pertama kali pada tahun 1863 lalu. Dengan dukungan 26 kantor cabang yang terletak di 7 kota besar di 
Indonesia dan jaringan di lebih dari 30,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered adalah salah satu bank 
internasional dengan rekam jejak terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki saham di PermataBank. 
 
Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi www.sc.com, atau blog kami, BeyondBorders. Ikuti pula akun media sosial Standard 
Chartered di Twitter, LinkedIn dan Facebook. 

 
 
Tentang Uber 

Uber berevolusi seiring dengan bergeraknya dunia. Dengan menghubungkan para pengguna dengan pengemudi melalui 
aplikasi kami, kami membuat perjalanan di kota menjadi semakin mudah diakses, membuka lebih banyak kemungkinan bagi 
pengguna dan lebih banyak bisnis bagi pengemudi. Dari berdirinya kami di tahun 2009 sampai peluncuran layanan kami di 
ratusan kota saat ini, kehadiran Uber yang berkembang pesat semakin mendekatkan masyarakat dengan kota tempat mereka 
tinggal.  
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