
 

 

 

DAPAT SEGERA DITERBITKAN 
 

Standard Chartered Gelar Diskusi Pencegahan Penyebaran 
HIV/AIDS di Kampung Apung Kapuk 

 
Generasi muda Indonesia terancam dengan meningkatnya angka kasus epidemi HIV/AIDS. 

Hingga Maret 2011, penderita HIV/AIDS di Indonesia mencapai 24.282 pasien.  
 

JAKARTA, 19 Agustus 2011 – Standard Chartered Bank bekerjasama dengan Yayasan Nurani Dunia 

kembali mengunjungi Kampung Apung Kapuk di kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kali ini, Standard 

Chartered menggelar penyuluhan dan diskusi tentang pencegahan penyebaran HIV/AIDS kepada warga, 

terutama para generasi muda. Sebagai bagian dari program berkelanjutan (sustainability) Bank di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan kampanye Living with HIV, para karyawan Standard Chartered bersama 

sekitar 150 anak-anak remaja di Kampung Apung Kapuk akan berdiskusi tentang HIV/AIDS. 

 

Kampung ini merupakan lokasi program pemberdayaan komunitas yang telah dicanangkan Standard 

Chartered sejak tahun 2007 dan kegiatan kali ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan warga akan 

bahaya HIV/AIDS serta upaya pencegahan penyebarannya. Sesi diskusi dibuka dengan pemaparan 

mengenai pengenalan penyakit HIV/AIDS serta berbagai hal terkait lainnya, meliputi cara-cara penularan 

HIV, tanda-tanda orang dengan HIV/AIDS dan terutama cara pencegahan penyebarannya. Sebagai 

pembicara adalah Bapak Suhendra dari PKBI (Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia) serta dua 

orang ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang berbagi pengalaman hidup mereka. 

 

Tom Aaker, CEO Standard Chartered Bank mengatakan, “Kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat 

setiap tahun. Tidak hanya di Indonesia, HIV/AIDS menjadi epidemi di kawasan Asia dan Afrika sebagai 

wilayah utama Bank beroperasi. Oleh karena itu, Standard Chartered  Bank secara global memiliki program 

Living with HIV dimana misi utamanya adalah merangkul ODHA serta menyebarluaskan pengetahuan akan 

HIV/AIDS guna mencegah penyebaran penyakit ini lebih lanjut. Kampanye Living with HIV sendiri telah 

dimulai dari internal Bank, yaitu para karyawan kami, dan berlanjut ke eksternal, yaitu sosialisasi ke 

masyarakat terdekat. Di Kampung Apung Kapuk sendiri, selain meneruskan program pemberdayaan 

komunitas yang telah dirintis Bank sejak 2007, kali ini kami datang untuk berbagi pengetahuan seputar 

HIV/AIDS, terutama bagi para remaja yang rentan akan penyebaran HIV/AIDS.”  

 

Ketua Komunitas Kampung Apung Kapuk sekaligus menjabat Ketua RW 01 Djuhri mewakili warga 

setempat mengatakan, ”Atas nama warga Kampung Apung Kapuk, kami sangat berterima kasih kepada 

Standard Chartered Bank. Kemajuan yang dicapai di kampung ini tidak terlepas dari langkah awal Standard 

Chartered. Dan diskusi tentang HIV/AIDS hari ini sangat diperlukan bagi anak-anak remaja di kampung 

kami. Saya tentunya berharap, kampung kami bisa bebas dari bahaya HIV/ADS.”  



DKI Jakarta merupakan salah satu dari lima propinsi di Indonesia dengan jumlah kasus AIDS terbanyak. 

Sasaran penyebaran HIV/AIDS terutama adalah kalangan remaja. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

kesadaran dan pengetahuan akan penyakit ini serta dampak dari HIV/AIDS ini perlu digalakkan. 

Sedangkan bagi mereka yang sudah terkena HIV/AIDS, diperlukan kepedulian lingkungan untuk dukungan 

keberlanjutan hidup mereka secara nyaman. Sehingga upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi 

terhadap korban HIV/AIDS juga perlu ditingkatkan. Hal ini yang menjadi tujuan kampanye Living with HIV. 

 

Sebagai latar belakang, Standard Chartered Bank bermitra dengan Yayasan Nurani Dunia pertama kali 

melakukan program berkelanjutan di Kampung Apung Kapuk pada tahun 2007. Berbagai kegiatan telah 

dilaksanakan, mulai dari membangun jalan penghubung ke kampung yang sempat terendam banjir, fasilitas 

pengolahan air bersih, MCK, kebun sayur mayur terapung, rumah belajar terapung hingga budidaya lele 

dan pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang menjadi sumber penghasilan bagi warga. Program 

pemberdayaan komunitas 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.  

---Selesai--- 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
Sonitha Poernomo 
Country Head of Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank 
Tel: 021- 57999000   Fax: 021-5719625 
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 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 
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