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Standard Chartered Bank Selenggarakan  
Operasi Katarak Gratis Serentak di Lima Propinsi  

Bank sponsori 170 operasi katarak bagi masyarakat kurang mampu di Medan  
 

Medan, 08 Oktober 2011 – Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day), 

Standard Chartered Bank Indonesia hari ini secara serentak menyelenggarakan operasi katarak secara 

cuma-cuma di lima propinsi di Indonesia. Selain Medan mewakili Sumatera Utara, operasi katarak secara 

serantak diselenggarakan di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Operasi 

katarak di Medan dilaksanakan di RS Lions, Jl. Tengku Amir Hamzah untuk memulihkan penglihatan 170 

pasien yang berasal dari kota Medan dan wilayah sekitarnya, meliputi Prapat dan Kisaran. Dalam 

kegiatan ini, Standard Chartered juga melibatkan para karyawan cabang Medan menjadi relawan untuk 

membantu persiapan para pasien menjelang dan sesudah operasi katarak.  

 

Kegiatan operasi katarak gratis yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu ini merupakan bagian 

dari program berkelanjutan Standard Chartered Bank dalam bidang kesehatan mata bernama ‘Seeing is 

Believing’ (SiB) dengan misi utama mencegah kebutaan. Bekerja sama dengan PERDAMI (Persatuan 

Dokter Spesialis Mata Indonesia), Standard Chartered telah melakukan kegiatan operasi katarak sejak 

tahun 2008. Untuk periode tahun 2011-2012, Standard Chartered akan mensponsori 1.000 operasi 

katarak gratis yang tersebar di seluruh Indonesia.  

 

Tom Aaker, CEO Standard Chartered Bank Indonesia mengatakan, “Kebutaan dan kerusakan 

penglihatan menjadi salah satu isu kesehatan yang serius di dunia dan terutama di Indonesia. Karena 

Indonesia saat ini menempati urutan kedua dalam daftar negara dengan tingkat kebutaan tertinggi di 

dunia. Oleh karena itu, kami sangat mendukung penyediaan layanan kesehatan mata di Indonesia. 

Kegiatan operasi katarak kali ini menjadi istimewa karena dilakukan serentak di lima propinsi sekaligus 

untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Melalui program Seeing is Believing ini, kami memiliki 

komitmen jangka panjang untuk mencegah kebutaan dan membantu mengurangi jumlah penderita 

katarak di Indonesia.” 

 

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat 

kebutaan tertinggi di dunia. Saat ini, sekitar 3,5 juta orang Indonesia atau kira-kira 1,47 persen dari 

jumlah populasi mengalami kebutaan pada kedua belah mata, dimana sekitar 50-60 persen diantaranya 

disebabkan oleh penyakit katarak. Adapun penambahan jumlah penderita katarak baru per tahunnya 

mencapai sekitar 210.000 orang per tahun. Penyebab utama kasus kebutaan di Indonesia yaitu katarak,  



 

Standard Chartered Bank secara global telah menjalankan program Seeing is Believing ini sejak tahun 

2003. Selain penyelenggaraan operasi katarak gratis, program SiB juga meliputi kegiatan pemeriksaan 

mata dan pembagian kacamata bagi pelajar dan guru di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di 

berbagai kota, pemeriksaan retina mata bagi penderita diabetes (diabetic retinopathy) serta 

pembangunan klinik kesehatan mata anak.  

 

Melalui program Seeing is Believing, Standard Chartered telah membantu lebih dari 2,7 juta orang di 

seluruh dunia memperoleh kembali penglihatannya melalui operasi katarak. Di Indonesia sendiri, 

Standard Chartered dan PERDAMI telah menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi lebih dari 3.700 

orang sejak 2008 hingga kini di lebih dari 15 kota di Indonesia. Selain operasi katarak, Standard 

Chartered juga memiliki serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh 

pada tanggal 13 Oktober 2011. Kegiatan berikutnya adalah pemeriksaan mata dan pembagian 531 

kacamata gratis bagi pelajar dan guru di tiga SMP negeri di Jakarta pada 17 Oktober 2011 serta 

penggalangan donasi untuk program SiB melalui kegiatan lomba lari tahunan Standard Chartered Half 

Marathon (21KM) dan 10KM pada 30 Oktober mendatang. 

---Selesai--- 
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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 85.000 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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