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Standard Chartered Gelar Seminar Edukasi Keuangan “Wealth-on-Wealth (WOW)”  

di Jakarta, Bandung, dan Surabaya 
 
 
JAKARTA, 25 Januari 2011 – Menyambut tahun yang baru, Standard Chartered Indonesia 

kembali menggelar seminar keuangan “Wealth-on-Wealth (WOW)” yang kini memasuki tahun 

ketujuh penyelenggaraan. Seminar WOW yang bertajuk ‘Indonesia, Menjadi Pemenang dalam 

Perekonomian Global’ ini menampilkan beberapa pembicara untuk mengupas informasi terkait 

arah perekonomian terkini. Seminar tersebut mulai digelar pada hari ini di Jakarta dan diharapkan 

akan dihadiri oleh sekitar 1,500 nasabah Standard Chartered Bank, dilanjutkan di Surabaya dan 

Bandung pada bulan Februari mendatang. 

 
Chief Equity Strategist Group Wealth Management Standard Chartered Bank, Michael Rainer 

Preiss, akan membahas peralihan kekuatan ekonomi dari negara-negara maju di belahan bumi 

barat ke negara-negara berkembang di belahan bumi timur. Sementara itu, Senior Vice President, 

Senior Economist and Government Relations Head Standard Chartered Indonesia, Fauzi Ichsan, 

akan memaparkan peluang dan tantangan Indonesia di tahun 2011. Acara seminar WOW ini juga 

menghadirkan pengamat sosial dan politik nasional seperti Anies Baswedan, Ph.D, dan Eep 

Saifulloh Fatah; serta beberapa pembicara yang merupakan mitra Standard Chartered Bank 

seperti PT Schroder Investment Management Indonesia, PT First State Investments Indonesia, PT 

BNP Paribas Investment Partners, dan PT Allianz Life Indonesia. 

 



 

 
 
Country Head, Consumer Banking, Standard Chartered Bank Indonesia Sajidur Rahman 

menyampaikan: 

“Indonesia saat ini merupakan salah satu negara tujuan investasi paling diminati, tak hanya oleh 

masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat dunia. Situasi ini amat kondusif untuk 

berinvestasi, dimana kini semakin banyak masyarakat yang ‘melek finansial’ didukung oleh 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan meningkat hingga sekitar 6.5% pada tahun 

2011 ini. Untuk itu dalam acara WOW ini kami terus menekankan pentingnya melakukan 

perencanaan keuangan bijaksana demi membantu pemulihan perekonomian nasional secara 

optimal.” 

 
Sementara itu, General Manager Wealth Management, Consumer Banking Standard Chartered 

Bank Indonesia Lanny Hendra menjelaskan pentingnya berinvestasi sebagai bagian dari 

perencanaan keuangan. “Melakukan diversifikasi keuangan keluarga amatlah penting. Tak hanya 

menabung, namun melakukan investasi sekaligus melindungi aset keluarga juga berperan utama 

dalam mengembangkan portfolio keluarga. Untuk itu, pada penyelenggaraan tahun ini kami 

bangga dapat memperkenalkan produk baru yaitu InvestPlan. InvestPlan merupakan produk 

reksadana yang kami kemas khusus untuk membantu para nasabah dalam mencapai tujuan 

finansial mereka melalui investasi rutin dan bertahap setiap bulan dengan jangka waktu dan 

jumlah investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansial nasabah untuk imbal 

hasil maksimal.” 

 
Produk reksadana InvestPlan ini hadir dengan tiga pilihan sesuai profil resiko nasabah yaitu 

Reksadana Tetap, Reksadana Campuran serta Reksadana Saham. Dengan dana hanya IDR1 

juta, nasabah dapat melakukan diversifikasi portfolio sesuai kebutuhan dan tujuan finansial yang 

diinginkan. Selain dapat berkonsultasi dengan para Relationship Manager Standard Chartered 

Bank selama acara WOW 2011 berlangsung, masyarakat di Jakarta juga dapat mengunjungi 

pameran edukasi WOW 2011 yang berlangsung antara tanggal 24 hingga 30 Januari 2011 

mendatang di Atrium Mal Taman Anggrek, Jakarta. 

 
Kegiatan seminar keuangan WOW 2011 dan program edukasi rutin kepada para nasabah tersebut 

merupakan bagian dari komitmen Standard Chartered sesuai komitmen brand, yaitu berada ”Disini 

untuk selamanya” atau “Here for good”. 

 
- SELESAI - 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
 
Sonitha Poernomo, Country Head, Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank Indonesia 
Tel: 021- 57999000       Fax: 021-5719625 
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com  



 

 
 
 
Catatan untuk Redaksi: 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
 
Standard Chartered PLC adalah bank internasional terkemuka , terdaftar di bursa efek London dan Hong Kong. Bank ini telah 
beroperasi selama lebih dari 150 tahun di berbagai pasar yang paling berkembang pesat di dunia, dan sekitar 90 persen pendapatan 
serta keuntungannya diperoleh dari Asia, Afrika dan Timur Tengah.  Fokusnya pada wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk 
membina hubungan mendalam dengan para klien dan nasabah, telah mendorong pertumbuhan Bank ini dalam beberapa tahun 
terakhir.  
 
Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan karir internasional yang amat menarik dan 
menantang bagi 75.000 karyawannya. Standard Chartered memiliki komitmen untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam jangka 
panjang, dan dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, tanggung 
jawab sosial, perlindungan terhadap lingkungan, serta keragaman karyawannya. Warisan budaya dan nilai-nilai korporasi Standard 
Chartered diekspresikan melalui suatu komitmen brand, yaitu ‘Here for good’  
 
Sebagai salah satu dari bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki lebih dari 148 tahun sejarah di negeri ini sejak 
tahun 1863. Dengan 14 kantor cabang di enam kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan 
Medan, serta dukungan sekitar 17.000 lebih jaringan ATM Bersama, menjadikan Bank ini sebagai salah satu bank internasional yang 
memiliki jejak geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered Bank juga merupakan investor utama di Permata Bank dan telah 
mengakuisisi penuh American Express Bank.  
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.com. 


