
 
 
 
 
 
BERITA PERS 
 
 

Lomba Tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia 2011  
Run for a Reason Kembali Digelar 

 
Pelari asal Indonesia dengan Catatan Waktu Terbaik akan Berlaga dalam  

Standard Chartered Marathon Singapore 2011  
 
 

28 Oktober 2011, JAKARTA – Standard Chartered Bank Indonesia pada hari ini mengumumkan akan kembali 

menggelar lomba lari tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia (SCMI) 2011 pada hari Minggu, 30 

Oktober 2011 mendatang berlokasi di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.  

 
Lomba yang mengambil tajuk ”Run for a Reason” ini mengajak seluruh pelari untuk turut berpartisipasi dalam 

penggalangan dana serta peningkatan kesadaran atas pentingnya kesehatan mata dan pencegahan kebutaan 

melalui program inisiatif global Standard Chartered Bank, yaitu Seeing is Believing.  

 
Tahun ini adalah tahun kedua digelarnya lomba tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia, yang 

merupakan hasil kerjasama dengan komunitas Jakarta Free Spirit. Lomba tahun ini akan semakin ketat dengan 

partisipasi 467 pelari – baik asal Indonesia maupun luar Indonesia - terdiri atas 191 pelari yang berlomba di 

kategori 21K (Half-Marathon) dan 276 pelari yang berlomba di kategori 10K. Selain itu, sekitar 16 karyawan 

Standard Chartered Bank Indonesia juga akan turut berlaga di kedua kategori. 

 
Pelari putra dan putri asal Indonesia dengan catatan terbaik di kategori half marathon akan mendapatkan 

kesempatan untuk berlaga dalam lomba lari tahunan di Standard Chartered Marathon Singapore 2011 yang 

disponsori penuh oleh Standard Chartered Bank Indonesia.  

 
Chief Executive Officer Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker yang akan turut berlaga pada lomba 

tersebut di kategori 21K, menyampaikan “Mulai tahun ini kami menggunakan tema Run for A Reason dimana kami 

mengikutsertakan berbagai stakeholders untuk turut berolahraga sambil menunjang sebuah misi sosial. Kami 

berterimakasih pada semua yang telah menunjang program dan menyumbangkan dana untuk Seeing is 

Believing.” 

 
“Saya merasa senang dengan meningkatnya jumlah peserta tahun ini. Peminat olahraga lari kian bertambah 

seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperbaiki kondisi fisik dan mental serta kebugaran 

tubuh. Olahraga ini membutuhkan kegigihan, keinginan yang kuat, serta stamina. Kualitas ini sangat 

mencerminkan nilai dan sikap yang dimiliki oleh Standard Chartered dalam melaksanakan kegiatan bisnis serta 

pelayanan kami pada nasabah. Untuk itu kami sungguh senang mendapatkan respon yang sangat baik dari para 

peserta, dengan keikutsertaan ini kamu juga dapat terus berkontribusi kepada masyarakat melalui program Seeing 

is Believing.” 
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Seeing is Believing merupakan program kemitraan antara Standard Chartered dan International Agency for 

Prevention of Blindness serta berbagai LSM internasional yang berfokus pada kesehatan mata. Di Indonesia 

sendiri, Standard Chartered Bank telah melakukan banyak kegiatan yang menunjang perbaikan penglihatan mata 

yaitu melalui distribusi kacamata gratis kepada pelajar dan guru di sekolah menengah, operasi katarak, perbaikan 

fasilitas kesehatan dan pelatihan dokter mata dan pengujian diabetic rethinopathy. 

 
Standard Chartered dengan 85.000 karyawan di seluruh dunia merupakan pendorong utama bagi program Seeing 

is Believing. Para karyawan menggunakan jatah cuti sebagai relawan untuk berpartisipasi dalam program ini guna 

meningkatkan kesadaran akan isu kesehatan mata bagi masyarakat setempat sekaligus memperkuat komitmen 

brand ‘Here for good’.  

 
Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi situs http://www.seeingisbelieving.org.uk. 

 
- 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, 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 149 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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