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Standard Chartered Ajak Generasi Muda  
Lestarikan Budaya Bangsa 

 

JAKARTA, 19 Juli 2011 – Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anak Nasional, Standard 

Chartered Bank hari ini mengajak 60 anak putus sekolah dan anak dari keluarga pra-sejahtera yang 

berada dibawah bimbingan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) belajar membatik dan membuat keramik 

gerabah di Museum Tekstil. Sebagai bagian dari program berkelanjutan (sustainability programme) di 

bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan kali ini memfokuskan pada pemberdayaan anak-anak muda 

dari latar belakang keluarga kurang mampu dengan bekal ketrampilan.  

 

Bekerjasama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa dan Museum Tekstil,  sekitar 60 anak dengan rentang 

usia 13 hingga 17 tahun belajar membatik dan membuat keramik dari gerabah didampingi puluhan 

karyawan Bank yang menjadi relawan. Kain batik sebagai salah satu ragam tekstil tradisional Indonesia 

merupakan warisan budaya bangsa yang patut dilestarikan. Anak-anak muda ini bersama-sama para 

karyawan dapat lebih mengenal kain batik dan jenis-jenis kain tradisional lainnya serta cara pembuatan 

batik secara tradisional yang menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa.  

 

Tom Aaker, CEO Standard Chartered Bank mengatakan, “Setiap tahun kami selalu mengadakan 

kegiatan untuk memperingati Hari Anak Nasional. Dan tahun ini, kami berkolaborasi dengan Yayasan 

Cinta Anak Bangsa yang merangkul anak-anak dari keluarga pra-sejahtera dan memfasilitasi mereka 

dengan pelatihan ketrampilan. Baik Standard Chartered maupun YCAB mempunyai misi yang sama, 

yaitu membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Dan hari ini, kita mulai dari hal terkecil, yaitu 

memberi bekal ketrampilan untuk anak-anak bangsa ini agar mereka dapat berkreasi dan tumbuh 

mandiri.” 

 

Dalam sambutannya Tom Aaker juga menyampaikan bahwa berdasarkan data PBB dalam satu dekade 

kedepan, terdapat lebih dari satu milyar generasi muda yang mencari lapangan kerja. Setengah dari 

angka tersebut berada di Asia. Untuk itu penting dibangun kerjasama antara pemerintah, swasta, 

lembaga swadaya masyakarakat serta komunitas untuk memastikan bahwa akan tersedia lapangan kerja 

dengan latar belakang tingkat pendidikan yang beragam. Pendidikan dalam hal ini pun tidak harus selalu 

diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal yang menekankan aspek kreativitas dan 

ketrampilan.  

  



 

”Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Standard Chartered Bank dalam rangka peringatan Hari 

Anak Nasional tahun ini. Sesuai dengan tema tahun 2011 ’Anak Indonesia, Sehat, Kreatif, dan Berahlak 

Mulia’, kegiatan ini akan sangat membantu mereka meningkatkan kreativitasnya,” ujar Founder dan CEO 

Yayasan Cinta Anak Bangsa Veronica Colondam. Ia juga  mengatakan, ”Batik dan keramik gerabah 

memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Oleh karena itu, pembekalan keterampilan ini diharapkan dapat 

mendorong lahirnya industri batik dan keramik gerabah rumahan yang bisa memandirikan mereka 

secara ekonomi”. YCAB dengan tagline-nya ”Enabling Youth, Developing Independence” memang 

memiliki fokus dalam bidang youth development dan bertujuan memandirikan remaja Indonesia melalui 

tiga pilar programnya, yakni Healthy Lifestyle Promotion (HELP), House of Learning and Development 

(HOLD) dan Hands-on Operation for Entrepreneurship (HOPE). 

 

Standard Chartered Bank dan YCAB akan melakukan kegiatan serupa secara rutin untuk membekali 

generasi muda dengan ketrampilan yang dapat menjadi nilai tambah bagi mereka. Selain membatik dan 

membuat keramik gerabah, anak-anak tersebut akan dibekali dengan ketrampilan membuat kerajinan 

manik, membuat perhiasan serta pelatihan bahasa Inggris dan microfinance. Dengan bekal ketrampilan 

ini, diharapkan mereka dapat berkreasi dan menghasilkan karya sehingga di kemudian hari dapat 

dijadikan sumber penghidupan bagi keluarga.  

 

Pada setiap kegiatannya, anak-anak muda ini akan selalu didampingi oleh para karyawan Standard 

Chartered sebagai bagian dari program volunteering (relawan). Program ini merupakan wujud komitmen 

Standard Chartered Bank ‘Here For Good’ dengan misi jangka panjang untuk berkontribusi positif bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat di mana pun Bank berada.  
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Catatan 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 26 kantor cabang di delapan kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar, serta dukungan sekitar 23.000 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.co.id 


