Standard Chartered Bank Indonesia Kenalkan Program “GOAL”
Metoda Baru untuk Bantu Pengembangan Generasi Muda
Modul pelatihan melek keuangan melalui serangkaian permainan sepakbola interaktif
JAKARTA, 26 September 2012 --- Standard Chartered Bank hari ini memperkenalkan program “GOAL”, yaitu sebuah
program pelatihan khusus untuk membantu memberdayakan generasi muda di lingkungan masyarakat setempat. Program
ini menggabungkan kegiatan olahraga serta edukasi keuangan serta keterampilan hidup bagi kaum muda melalui
permainan sepakbola yang menyenangkan. Peluncuran program ini secara resmi berlangsung di SMP dan SMA
YASPORBI di Jakarta Selatan, dimana kegiatan ini juga selanjutnya akan dilaksanakan di SMP Yayasan Ruhul Islam di
Manggarai, Jakarta Pusat, serta SMPN 122 di Kampung Kapuk, Jakarta Utara. Program ini merupakan kolaborasi antara
GOAL, Liverpool Football Club (LFC) dan Coaches Across Continents (CAC).
Chief Executive Officer Standard Chartered Bank Indonesia, Tom Aaker, berkata, “Di setiap pasar dimana kami beroperasi,
Standard Chartered Bank selalu berupaya berperan-aktif di masyarakat. Sebagai Bank, kami berada di posisi strategis
untuk membantu masyarakat memahami aspek-aspek finansial serta perbankan, membantu memberdayakan masyarakat
serta menciptakan pertumbuhan. Selain itu, sesuai komitmen kami dalam Clinton Global Initiative, kami beraspirasi untuk
memberikan edukasi finansial yang salahsatu fokusnya pada pemberdayaan perempuan melalui program “Women in
Business Resources Centre”. Kini, aspirasi tersebut menjangkau sasaran yang lebih luas lagi yaitu seluruh remaja usia
sekolah, baik perempuan maupun laki-laki. Diharapkan, melalui kegiatan edukasi finansial, kami dapat memberikan
pengetahuan sekaligus kebebasan untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi generasi berikutnya.”
Sementara itu, Standard Chartered Bank Manco Patron for GOAL Programme, Yantonius Martamin, menambahkan,
“Program ini merupakan upaya kami untuk mendukung remaja kita agar lebih aktif berpartisipasi secara ekonomi di
masyarakat mereka berada. Komponen edukasi finansial melalui program GOAL ini selaras dengan keahlian inti kami
selaku Bank dan serta komitmen kami untuk mempromosikan keberagaman di Bank. Kami juga bangga menginformasikan
bahwa ada sekitar 400 lebih staff-relawan kami yang secara aktif berpartisipasi di program ini untuk dididik sebagai pelatih.
Untuk bulan ini, sejumlah staff-relawan akan memberikan pelatihan ke 300 siswa di tiga sekolah di Jakarta melalui beragam
permainan sepak bola. Selanjutnya, kami menargetkan ke-400+ staff-relawan tersebut dapat memberikan pelatihan kepada
10.000 remaja usia sekolah di berbagai sekolah dan komunitas selama tahun 2012-13 mendatang.”

Di Indonesia, program pelatihan training for trainers GOAL ini berlangsung selama dua minggu pada tanggal 17-28
September 2012, dan diikuti oleh 400 lebih karyawan Standard Chartered Bank. Mereka menerima pelatihan langsung dari
tim Coaches Across Continents, lembaga yang memfokuskan diri dalam pemberian edukasi kepada masyarakat dengan
menggunakan permainan sepak bola sebagai alat latih, dan mereka juga memperoleh sertifikat sebagai pelatih GOAL.

Adapun modul-modul pelatihan yang diberikan merupakan modul-modul yang difokuskan pada:


Sepakbola untuk resolusi konflik



Sepakbola untuk tingkatkan keterampilan hidup


Menjadi sehat untuk percaya diri



Menjadi sadar akan keuangan



Menjadi mandiri



Menjadi diri sendiri

Program pelatihan training for trainers GOAL juga diikuti oleh sejumlah peserta dari kalangan media dan klien/nasabah
Bank, dan diharapkan merekapun dapat menerapkan ilmunya untuk member pelatihan kepada masyarakat dimanapun
mereka berada
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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.

Apa itu GOAL?
GOAL merupakan program global Standard Chartered Bank untuk mengembangkan ketrampilan hidup remaja, khususnya perempuan,
melalui olahraga. Diluncurkan di India pada tahun 2006, saat ini GOAL sudah melatih 19.000 remaja dan melibatkan keluarga serta
komunitas mereka di India, Nigeria, Jordan, Cina dan Zambia. Ada empat area yang diliput dalam program GOAL yaitu ketrampilan
komunikasi, kesehatan, sumber daya serta melek keuangan, dimana seluruhnya diberikan melalui permainan olahraga ketimbang
pelatihan dalam kelas, yang dilaksanakan bersama dengan mitra NGO.
Kenapa Standard Chartered menggunakan GOAL
 Memberikan kesempatan dan role-model bagi para remaja untuk meningkatkan potensinya
 Memberdayakan remaja, khususnya perempuan, untuk meningkatkan pengembangan sosial-ekonomi pasar-pasar kami
 Memberikan kesempatan pada remaja yang kurang beruntung akan pengembangan ilmu, ekonomi dan olahraga yang sehat
Apa yang kami lakukan saat ini
Tahun ini kami juga akan berfokus untuk mengukur tingkat keberhasilan program GOAL di masyarakat melalui pelatihan ketrampilan,
jaringan serta kesempatan kerja. Anda ingin turut berperan serta? Silakan hubungi Corporate Affairs Standard Chartered Bank di
CorporateAffairs_Indonesia@sc.com .

