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Standard Chartered Resmikan Kantor Cabang di Makassar 
 

Terus kembangkan layanan ke wilayah Timur Indonesia seiring laju pertumbuhan ekonomi  
 
 
MAKASSAR, 26 Januari 2011 – Standard Chartered Indonesia terus memperluas bisnis consumer 

banking dengan membuka kantor cabang baru di berbagai daerah, termasuk di Makassar. Dengan 

diresmikannya kantor cabang pembantu pertama di Makassar pada hari ini maka Standard Chartered 

kini memiliki lima kantor cabang pembantu untuk melayani nasabah di wilayah timur Indonesia selain 

tiga di Surabaya dan satu di Denpasar. 

 
Acara peresmian kantor cabang yang terletak di wilayah bisnis utama Jalan Jenderal Sudirman 

tersebut, dihadiri secara langsung oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin serta masyarakat 

setempat.  

 
Chief Executive Officer Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker menyampaikan: 

 
“Menjelang kegiatan operasional selama hampir 150 tahun di Indonesia, kami terus berkomitmen 

untuk berinvestasi di Indonesia dengan meletakkan dasar kuat untuk terus berkembang di negara 

yang amat strategis ini. Kami meningkatkan jumlah cabang Consumer Banking kami pada tahun ini 

sebagai bagian dari komitmen kami untuk mengembangkan jaringan untuk menjangkau dan melayani 

lebih banyak lagi nasabah di Indonesia. Kami juga berinvestasi dalam hal sumber daya manusia 

melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan karyawan serta merekrut lebih dari 500 

karyawan baru, termasuk 400 karyawan baru untuk divisi Consumer Banking yang sebagian besar 

merupakan para Relationship Manager serta para hub manager untuk kantor cabang baru kami. 

 
“Selama dua tahun terakhir ini, kami juga gencar mengembangkan rangkaian produk untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. Layanan kami yang memiliki fasilitas Internet Banking, serta layanan 

Priority Banking yang baru-baru ini diluncurkan yang memiliki fasilitas Total Relationship Rewards, 

kartu kredit Standard Chartered Visa Infinite Card, serta layanan perbankan internasional semakin 

mendukung pertumbuhan bisnis kami. Hingga saat ini, telah terdapat peningkatan jumlah nasabah 

Priority Banking baru sebesar 300% bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 lalu,“ 

tambah Tom. 



 

 
 
Sementara itu, Branch Manager untuk wilayah Makassar Anna Serafine mengatakan: 

 
“Saat ini, kota Makassar telah berkembang pesat dengan maraknya pembangunan berbagai proyek 

pembangunan infrastruktur baik proyek lokal, nasional maupun mancanegara dan menjadikan kota ini 

sebagai salah satu kota investasi yang diminati oleh warga dunia. Dengan perkiraan laju 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 mencapai 9,6% dimana sebelumnya pada periode antara tahun 

2009-2010 mencapai 9,28%*. Sebagai kota dengan ekonomi keenam terbesar di Indonesia, 

Makassar merupakan pilihan tepat bagi kami untuk mengembangkan layanan kepada para nasabah 

di wilayah Timur Indonesia ini”.  

 
Peresmian kantor cabang di Makassar ini merupakan kelanjutan atas pengembangan jaringan kantor 

cabang Standard Chartered untuk meningkatkan jumlah kantor cabangnya di berbagai kota besar di 

Indonesia, menunggu persetujuan dari Bank Indonesia. Pada awal tahun 2010, Standard Chartered 

memiliki 13 kantor cabang di enam kota besar di Indonesia. Kini, Standard Chartered memiliki 23 

kantor cabang di delapan kota besar di Indonesia – atau terdapat penambahan 10 kantor cabang 

baru – dimana kantor cabang Makassar merupakan kantor cabang yang keduapuluh tiga. Selain 

meningkatkan jumlah kantor cabang, Standard Chartered juga merencanakan terus memperkenalkan 

serangkaian produk dan layanan consumer banking baru hingga akhir 2011. 

 
Pengembangan cabang Standard Chartered Bank di Indonesia, dan rekrutmen karyawan baru 

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 
Senior Vice President, Country Head of Corporate Affairs  
Standard Chartered Bank Indonesia 
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com  
 
Catatan Redaksi: 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
Standard Chartered PLC adalah bank internasional terkemuka , terdaftar di bursa efek London, Hong Kong dan Mumbai. 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 lebih dari 80.000 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 23 kantor cabang di delapan kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, 
Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar, 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. 


