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DAPAT SEGERA DITERBITKAN 

 
Standard Chartered Luncurkan Program Edukasi Kesadaran 

HIV/AIDS Sejak Dini Bagi Siswa SMP dan SMA 

 
Jakarta, 29 November 2011 – Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, Standard Chartered 

Bank Indonesia meluncurkan program edukasi untuk memerangi penyebaran HIV/AIDS serta kesadaran 

untuk merangkul orang yang mengidap HIV/AIDS (ODHA) bagi generasi muda. Bekerja sama dengan 

Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), Standard Chartered Bank menargetkan akan memberikan 

serangkaian program edukasi kesadaran HIV/AIDS kepada 6.000 siswa tingkat sekolah menengah 

pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk periode 2011-2012.  

 

Sebagai langkah awal, Standard Chartered dan YCAB hari ini bersama 120 karyawan Bank memberi 

penyuluhan tentang HIV/AIDS kepada ratusan siswa di SMPN 9 Ciracas, Jakarta Timur. Melalui program 

berkelanjutan Living with HIV (Hidup dengan HIV), Standard Chartered secara terus menerus 

mengkampanyekan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS dengan mengetahui secara mendalam cara-cara 

penularan HIV serta bagaimana mencegahnya. Lebih dari itu, Living with HIV juga berupaya membangun 

kesadaran masyarakat agar tidak mengucilkan orang-orang yang mengidap HIV/AIDS (ODHA). 

Sebaliknya, uluran tangan serta sikap keterbukaan yang seharusnya dikedepankan bahwa ODHA juga 

ingin tetap hidup berdampingan secara normal. 

 

Tom Aaker, CEO Standard Chartered Bank Indonesia mengatakan, “Standard Chartered secara global 

telah meluncurkan kampanye Living with HIV sebagai program edukasi tentang HIV/AIDS sejak 2003. 

Program edukasi ini pertama-tama kami terapkan kepada seluruh karyawan Standard Chartered, 

Kemudian kami sebarkan ke masyarakat, terutama generasi muda. HIV/AIDS menjadi salah satu 

perhatian Standard Chartered karena epidemi ini muncul terutama di kawasan Asia dan Afrika yang 

menjadi wilayah bisnis utama Bank. Oleh karena itu, Standard Chartered tergerak untuk membantu 

memerangi penyebaran HIV/AIDS, terutama di negara-negara berkembang. Dimulai dari tempat kerja 

sendiri bahwa tidak ada diskriminasi perekrutan terhadap karyawan yang terinfeksi HIV/AIDS dan Bank 

juga memberikan akses gratis untuk melakukan tes dan perawatan secara rahasia untuk karyawan dan 

tanggungan mereka. ” 

 

Program edukasi kesadaran HIV/AIDS di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2007 dan telah memberi 

penyuluhan terhadap lebih dari 7.000 orang hingga kini. Dimulai dari penyuluhan bagi para karyawan 

hingga edukasi ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan beberapa LSM, antara lain Yayasan Cinta Anak 
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Bangsa, Yayasan Tegak Tegar dan UNAIDS.  Standard Chartered sendiri memiliki HIV Champion, yaitu 

karyawan pilihan yang menjadi duta program HIV/AIDS di kalangan internal. 

 

Pada program edukasi HIV, kegiatan dimulai dari pemberian materi penyuluhan tentang HIV/AIDS 

kepada para karyawan dan perwakilan siswa dari masing-masing kelas. Kemudian dalam kelompok yang 

lebih kecil, materi penyuluhan diberikan kepada seluruh siswa di tiap-tiap kelas. Dalam kegiatan seperti 

ini, para karyawan Standard Chartered mempunyai kesempatan untuk berkontribusi membangun masa 

depan generasi muda bangsa yang lebih cerah, sekecil apa pun kontribusi tersebut.  

 

Mendukung misi UNAIDS dan sesuai dengan tema World AIDS Day 2011 yaitu Getting to Zero, Standard 

Chartered Bank sepenuhnya berkomitmen untuk menekan penyebaran HIV/AIDS dengan mewajibkan 

edukasi HIV untuk seluruh karyawan serta mengembangkan situs khusus untuk edukasi HIV/AIDS yang 

dapat diakses oleh siapa saja, yaitu www.vir.us. Situs dengan model animasi ini sangat mudah dipelajari 

dan dipahami, terutama bagi anak-anak. Standard Chartered juga berkomitmen dengan Clinton Global 

Initiative (CGI) untuk mengedukasi 1 juta orang mengenai HIV/AIDS pada tahun 2010 di seluruh dunia.  

 

- 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 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. 
 
 


