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Sambut Tahun Investasi, Standard Chartered Ajak Nasabah 
untuk Rutin Berinvestasi di Tahun 2012 

 
Standard Chartered Gelar Seminar Edukasi Keuangan “Wealth-on-Wealth (WOW)”  

di Jakarta, Bandung, dan Surabaya 
 
 
JAKARTA, 16 Februari 2012 – Pada awal tahun 2012, Indonesia kembali memperoleh peningkatan 

peringkat investasi, yang pertama setelah 14 tahun sejak terjadi krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 lalu, 

yaitu dari peringkat Ba1 menjadi Baa3 menurut agen peringkat Moody’s dengan outlook stabil. Selain itu, 

sejak awal Desember 2011 lalu, Standard Chartered Bank merupakan satu-satunya bank internasional 

terdepan yang mengalami perbaikan peringkat oleh tiga badan peringkat sejak awal krisis finansial: oleh 

S&P menjadi AA-; oleh Fitch menjadi AA-; dan oleh Moody’s menjadi A1. Kondisi ini semakin menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang paling diminati oleh para investor dan oleh karenanya Standard 

Chartered Bank mengajak seluruh nasabah untuk memanfaatkan peluang ini agar lebih memahami dan 

semakin membiasakan diri untuk lebih rutin berinvestasi.  

 
Demikian disampaikan oleh Tom Aaker, selaku Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia, 

saat membuka seminar keuangan tahunan “Wealth-on-Wealth (WOW)” yang pada tahun 2012 ini 

memasuki tahun ke-delapan penyelenggaraan. Sebagai bagian dari komitmen menjadi penasihat 

keuangan nasabah yang terpercaya (trusted advisor), Standard Chartered Bank akan menggelar seminar 

keuangan tahunan ini di tiga kota besar di Indonesia yaitu di Jakarta pada hari ini, dilanjutkan di Surabaya 

pada tanggal 20 Februari dan di Bandung pada tanggal 22 Februari mendatang. 

 
Tampil sebagai pembicara utama adalah Managing Director, Senior Economist and Government Relations 

Head Standard Chartered Indonesia Fauzi Ichsan yang memaparkan peluang dan prediksi ekonomi 

Indonesia sepanjang tahun 2012. Sementara itu pengamat sosial dan politik nasional Eep Saifulloh Fatah 

memaparkan peta politik yang dapat mempengaruhi dinamika ekonomi nasional selama Tahun Naga ini. 

Pada saat panel diskusi, tampil pula beberapa pembicara yang merupakan mitra Standard Chartered Bank 

seperti PT Schroder Investment Management Indonesia, PT First State Investments Indonesia, PT BNP 

Paribas Investment Partners, PT Allianz Life Indonesia, Manulife Asset Management, Mandiri Investasi, PT 

Bahana Investment Management, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dan Manulife Financial. 



 

 
 
Country Head, Consumer Banking, Standard Chartered Bank Indonesia Sajidur Rahman menyampaikan: 

“Situasi saat ini amat kondusif bagi kita semua – khususnya nasabah kami - untuk berinvestasi. Tak hanya 

peringkat investasi yang membaik, namun Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

diperkirakan meningkat hingga sekitar 6.5% mengingat kekuatan ekonomi domestik yang dimiliki oleh 

Indonesia. Untuk itu dalam acara WOW ini kami menghadirkan berbagai solusi berinvestasi terbaik bagi 

para nasabah untuk mendukung perencanaan keuangan keluarga mereka sesuai profil resiko dan 

kebutuhan masing-masing.” 

 
Sementara itu, General Manager Wealth Management, Consumer Banking dan Head of Marketing 

Standard Chartered Bank Indonesia Lanny Hendra menjelaskan pentingnya berinvestasi sebagai bagian 

dari perencanaan keuangan. “Melakukan diversifikasi keuangan keluarga amatlah penting. Tak hanya 

menabung, namun melakukan investasi sekaligus melindungi aset keluarga juga berperan utama dalam 

mengembangkan portfolio keluarga. Melalui produk reksadana kami, yaitu InvestPlan, nasabah dapat 

berinvestasi secara rutin dan bertahap setiap bulan dengan jangka waktu dan jumlah investasi yang 

disesuaikan dengan cara yang mudah untuk meraih imbal hasil maksimal.” 

 
Kegiatan seminar keuangan WOW 2012 dan program edukasi rutin kepada para nasabah tersebut 

merupakan bagian dari komitmen Standard Chartered sesuai komitmen brand, “Here for good” dan sejalan 

dengan kampanye “Ayo Menabung” yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. 

 
- SELESAI - 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
 
Sonitha Poernomo, Country Head, Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank Indonesia 
Tel: 021- 57999000       Fax: 021-5719625 
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com  
 
 
 
Catatan untuk 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 14 kantor cabang di enam kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan 
Medan, serta dukungan sekitar 17.000 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.com. 


