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Standard Chartered Berikan Edukasi Pencegahan HIV/AIDS
ke Lebih dari 9.000 Pelajar di Jakarta
Jakarta, 18 Juli 2012 – Dalam rangka memerangi bahaya penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia,
Standard Chartered Bank Indonesia melakukan kegiatan kampanye edukasi mengenai HIV/AIDS bagi
para pelajar tingkat menengah pertama dan menengah atas di Jakarta. Mengusung program bertajuk
”Living with HIV”, Standard Chartered bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) hari ini
berkesempatan memberi edukasi tentang pencegahan bahaya HIV/AIDS di SMPN 8, Pegangsaan Barat
Menteng. SMPN 8 menjadi sekolah penutup dari rangkaian kegiatan kampanye HIV/AIDS yang telah
mengedukasi lebih dari 9.000 pelajar di 11 sekolah di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama periode
2011-2012.

Program kampanye edukasi HIV/AIDS ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam acara penutupan program ini, Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar, S.IP turut hadir untuk menyaksikan kegiatan
edukasi yang dilakukan kepada sekitar 650 pelajar di SMPN 8. Sebagai kelanjutan dari program ini,
Standard Chartered Bank juga memberi penghargaan kepada duta HIV/AIDS, yaitu pelajar-pelajar yang
terpilih dari 11 SMP dan SMA yang telah mendapat penyuluhan HIV/AIDS sebelumnya.

Tom Aaker, CEO Standard Chartered Bank Indonesia berkomentar, “Penyebaran pengetahuan tentang
HIV/AIDS ini merupakan kegiatan yang sangat positif, terutama untuk generasi muda agar mereka dapat
terhindar dari epidemi ini. Saya berharap pengetahuan ini dapat diteruskan ke lingkungan terdekat
masing-masing agar kita dapat bersama-sama menekan angka penularan HIV/AIDS di Indonesia. Dan ini
dapat kita mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan terdekat kita.”

Sementara itu, Founder/CEO YCAB Foundation Veronica Colondam menyatakan bahwa pihaknya
merasa senang dan bangga bisa bermitra dengan Standard Chartered Bank dalam program yang
memberikan edukasi mengenai resiko penularan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini sangat terkait
dengan tujuan YCAB Foundation yaitu penciptaan kemandirian remaja yang sehat dan memiliki masa
depan yang cerah.

”Data Kemenkes yang dipublikasikan pada triwulan kedua tahun 2011 menyatakan bahwa proporsi
kumulatif AIDS tertinggi berada pada kelompok umur 15-23 tahun. Oleh karena itu, kami harap kolaborasi
program dengan Standard Chartered Bank ini dapat mempercepat penyebaran informasi komprehensif
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mengenai HIV/AIDS di kalangan remaja. Selain itu, keterlibatan orang tua, dunia pendidikan, dan media
dalam menyebarkan informasi dan pesan-pesan yang edukatif akan sangat membantu upaya
pencegahan HIV/AIDS di Indonesia.”

Pada kegiatan kampanye hari ini, sekitar 40 karyawan Standard Chartered berpartisipasi menjadi
sukarelawan memberikan penyuluhan tentang bahaya penyebaran HIV/AIDS. Selain itu, program Living
with HIV juga menekankan tentang bagaimana harus bersikap merangkul terhadap penderita HIV atau
yang biasa disebut ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Informasi mengenai pencegahan HIV/AIDS ini
diberikan langsung oleh para karyawan Bank bersama dengan puluhan pelajar pilihan di SMPN 8.
Selanjutnya, para pelajar beserta karyawan Bank memberikan komitmen mereka untuk menjaga diri agar
terhindar dari penularan virus HIV.

Living with HIV merupakan bagian dari program berkelanjutan Standard Chartered untuk memerangi
penyebaran HIV/AIDS, terutama di negara-negara berkembang. Program edukasi kesadaran HIV/AIDS
telah diluncurkan oleh Standard Chartered Bank secara global pada tahun 2003 dan telah dijalankan di
Indonesia sejak tahun 2007.

Untuk kedepannya, Standard Chartered Bank Indonesia akan melanjutkan program edukasi HIV/AIDS
dengan YCAB dengan target menjangkau lebih dari 10.000 pelajar di wilayah Jakarta dan Bandung
hingga tahun 2013. Sebagai wujud dari komitmen Bank dalam memerangi penyebaran HIV/AIDS,
Standard Chartered mendedikasikan situs khusus tentang HIV/AIDS yang disajikan dalam beberapa
bahasa dan berbentuk animasi. Situs www.vir.us menyajikan pengetahuan lengkap tentang HIV/AIDS
yang mudah dimengerti oleh semua kalangan umur.

- Selesai -
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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.
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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.
Tentang Yayasan Cinta Anak Bangsa
Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) adalah sebuah organisasi independen non profit di Indonesia yang didirikan
pada bulan Agustus 1999 dan menjadi organisasi global pada tahun 2011 melalui YCAB International. YCAB
International berkantor pusat di New York dan terdaftar sebagai organisasi non-profit yang memiliki fasilitas
pengurangan pajak (tax deduction) melalui section 501(c)(3).
YCAB bertujuan membentuk kemandirian remaja dengan sebuah pendekatan pembangunan yang komprehensif
yang fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan melalui tiga pilar: Healthy Lifestyle Promotion
(HeLP), House of Learning and Development (HoLD), dan Hands-on Operation for Entrepreneurship (HOpE).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.ycabfoundation.org
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