
                                                        

 
 

 

 
 
 

Standard Chartered Bank Indonesia Gelar 
Lomba Lari Tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia 2012 

Hadirkan pengalaman lomba lari yang lebih baik untuk dukung program “Seeing is Believing”  
 
 

JAKARTA, 19 September 2012 --- Menyusul kesuksesan lomba lari tahunan Standard Chartered Half-Marathon 2010 dan 2011 lalu, 

pada hari ini Standard Chartered Bank Indonesia secara resmi mengumumkan akan digelarnya lomba lari tahunan Standard 

Chartered Half-Marathon Indonesia (SCHMI) 2012 yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 November 2012. Pada tahun 

ini, Standard Chartered Bank Indonesia siap untuk memberikan pengalaman lomba lari yang lebih baik dengan memindahkan lokasi 

lomba ke lokasi baru yaitu di BSD City, Tangerang serta menggunakan mesin pencatatan waktu professional. Sejalan dengan tema 

lomba yaitu ‘Run for a Reason’, biaya pendaftaran lomba akan digunakan untuk mendukung program “Seeing is Believing”, yang 

merupakan program pencegahan kebutaan Standard Chartered di masyarakat sekitar. 

 
Chief Executive Officer Standard Chartered Bank Indonesia sekaligus Patron Lomba Tom Aaker berkata, “Olahraga lari telah 

menjadi salah satu gaya hidup sehat yang popular saat in; tak hanya bagi kami di Standard Chartered, namun juga bagi masyarakat di 

Indonesia. Olahraga ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bekerja dan kehidupan pribadi 

sehari-hari, oleh karena itu kami berkomitmen untuk membawa kegiatan lomba tahunan ini ke tingkat yang lebih baik. Tidak hanya 

dengan mengadakan di lokasi baru yaitu di BSD City, Tangerang, namun para pelari juga akan mendapatkan manfaat melalui 

penggunaan mesin pencatatan waktu yang profesional.” 

 
“Selain itu, Standard Chartered juga telah menggelar lomba lari di berbagai negara selama beberapa tahun. Kegiatan ini 

mencerminkan karakter nilai dan sikap yang dipercayai dan dimiliki oleh tiap insan di Standard Chartered – sikap percaya diri bahwa 

“saya bisa”, kekuatan atas kepercayaan, stamina, kerjasama tim, serta determinasi untuk mencapai tujuan”. 

 
Berkomentar atas lomba lari tahunan untuk mendukung program “Seeing is Believing”, Champion Seeing is Believing (SiB) Standard 

Chartered Bank Fajar Septandri Maharjaya berujar, “Sejalan dengan tajuk lomba yaitu “Run for a Reason”, penyelenggaraan lomba 

pada tahun ini akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berkontribusi langsung membantu masyarakat sekitar. Dana 

dari biaya pendaftaran akan digunakan untuk mendukung program “Seeing is Believing” dan membantu pencegahan kebutaan. Untuk 

menunjukkan dukungan penuh tersebut, kami bangga bahwa CEO kami akan berlari sejauh 21K dengan mata tertutup bersama salah 

seorang pelari Standard Chartered yang berpengalaman.” 



                                                        

 
 

 
Chairman Jakarta Free Spirit Don DiBenedetto menambahkan, “Kami dari Jakarta Free Spirit (JFS) selaku penyelenggara senang 

dapat bekerjasama dengan Standard Chartered Bank untuk menggelar kegiatan lomba lari tahunan ini ke tingkat yang lebih baik. Kami 

percaya adanya kebutuhan akan terselenggaranya lomba lari berkualitas baik bagi sekitar 1,000 orang pelari yang secara serius ingin 

berkompetisi – baik secara individu maupun tim – dalam kategori 21K (half-marathon) maupun 10K. Kami juga berkomitmen untuk 

memberikan pengalaman berlari yang lebih baik, tidak hanya dengan menciptakan rute berlari dengan pemandangan yang 

menyenangkan, namun juga aman serta membuat berbagai program yang akan kami ciptakan menjelang dan saat lomba berlangsung. 

Melalui mesin pencatatan waktu yang didukung oleh Standard Chartered Bank, kami percaya bahwa para pelari akan menikmati 

manfaat pencatatan waktu yang akurat selain merasakan pengalaman berlari yang menyenangkan.” 

 
Sementara itu, Race Director Matt Wiggers menjelaskan bahwa peserta yang diharapkan untuk turut berpartisipasi adalah sekitar 

300 orang untuk kategori 21K serta 700 orang pelari untuk kategori 10K. Berikut adalah keterangan seputar lomba lari tersebut: 

 

Lokasi Lomba : BSD City, Tangerang 

Hari & Tanggal Lomba : Minggu, 4 November  2012 

Kategori Lomba : 21K (half-marathon) dan 10K 

Waktu Lomba : 21K pada pukul 05:30 WIB       10K pada pukul 05:45 WIB 

Pendaftaran Lomba (online) :  Early bird: 19 September 19 s/d 8 Oktober 2012 
 Normal: 8 Oktober 8 s/d 1 November 2012 

Biaya Pendaftaran :  21K 
 Individual:  

 Early bird: IDR120.000 
 Normal: IDR150.000 

 Team Challenge (satu team terdiri dari 4 orang dengan min. 1 orang pelari wanita) 
 Early bird: IDR400.000 
 Normal: IDR500.000 

 10 
 Individual:  

 Early bird: IDR100.000 
 Normal: IDR120.000 

 Team Challenge (satu team terdiri dari 4 orang dengan min. 1 orang pelari wanita) 
 Early bird: IDR350.000 
 Normal: IDR450.000 

Pelari berhak mendapatkan : Tee-shirt, medali penamat, serta sertifikat digital 

 
Pemenang berwarga negara Indonesia pria dan wanita untuk kategori lomba 21K akan memenangkan jam dari Garmin serta 

kesempatan untuk berkompetisi bersama para pelari internasional di Standard Chartered Marathon Singapore 2012 untuk kategori 

half-marathon dengan sponsor penuh oleh Standard Chartered Bank Indonesia. 

 
Seluruh peserta dapat mulai mendaftarkan diri melalui alamat web di http://register.jakartafreespirit.org/ pada hari ini pukul 17:00 WIB 

hingga 1 November 2012. Informasi lebih lanjut tersedia di situs JFS (www.jakartafreespirit.org) serta halaman SCHMI 2012 di 

Facebook. 
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Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: 
A. Arno Kermaputra 
Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank Bank 
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com 
 
Catatan Redaksi: 

Standard Chartered Bank – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
Standard Chartered Bank PLC adalah grup bank internasional. 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. Standard Chartered Bank Bank terdaftar di bursa saham di London, Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham 
Nasional di India. 

Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered Bank menawarkan suatu kesempatan karir internasional yang amat menarik dan menantang 
bagi 87.000 karyawannya. Standard Chartered Bank 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 Bank diekspresikan melalui suatu komitmen 
brand, yaitu ‘Here for good’.  

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau melalui Twitter pada akun @StanChart atau melalui Facebook di 
akun Standard Chartered Bank. 


