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DAPAT SEGERA DITERBITKAN 

 

Kiat Investasi dari Standard Chartered  
Saat Kondisi Pasar Tak Menentu  

 
Standard Chartered Gelar Seminar Edukasi Keuangan “Wealth-on-Wealth”  

di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang 
 

Semarang, 10 Oktober 2012 – Standard Chartered Bank kembali menggelar seminar keuangan 

tahunan “Wealth-on-Wealth (WOW)” yang telah diselenggarakan di Jakarta, Bandung dan 

Surabaya pada awal tahun dan berakhir di kota Semarang. Seminar WOW kedelapan kali ini 

mengangkat tema “Strategi Investasi di Pasar yang Tidak Menentu” dan menampilkan beberapa 

pembicara ternama dari pakar investasi dan keuangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari 

komitmen Standard Chartered Bank untuk menjadi penasihat keuangan nasabah yang terpercaya 

(trusted advisor). 

 

Chief Executive Officer Standard Chartered Bank di Indonesia, Tom Aaker mengatakan: 

“Pada awal tahun 2012, Indonesia kembali memperoleh peningkatan peringkat investasi, yang 

pertama setelah 14 tahun sejak terjadi krisis ekonomi Asia tahun 1998 lalu, yaitu dari peringkat Ba1 

menjadi Baa3 menurut agen peringkat Moody’s dengan outlook stabil. Selain itu, sejak Desember 

2011, Standard Chartered Bank merupakan satu-satunya bank internasional 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 

strategi dan langkah-langkah untuk berinvestasi.”  

 

Sementara itu, Branch Manager Standard Chartered Bank di Semarang, Sugiarto mengutarakan: 

“Kondisi pasar global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir yang diakibatkan oleh krisis 

surat utang di Eropa serta pemulihan ekonomi di Amerika dimana kondisi ini mempengaruhi kondisi 

pasar di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekhawatiran dari para investor mengenai 

pertumbuhan nilai investasi mereka. Untuk itu, dalam acara WOW ini kami menghadirkan berbagai 

strategi berinvestasi yang mampu bertahan di saat kondisi pasar sedang fluktuatif. Diharapkan 

acara ini dapat memberikan pengetahuan berharga bagi para nasabah kami dan masyarakat di 

kota Semarang.”  
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Tampil sebagai pembicara utama adalah Managing Director, Senior Economist and Government 

Relations Head Standard Chartered Indonesia Fauzi Ichsan yang memaparkan mengenai kondisi 

pasar dan langkah-langkah berinvestasi yang mampu bertahan terhadap fluktuasi pasar. 

Sementara itu, pada sesi panel diskusi, tampil pula beberapa pembicara ternama, seperti Ir. Tedy 

Fardiansyah, MM, FRM, CFP, ERMCP, seorang praktisi investasi, keuangan, dan manajemen 

risiko,  Adrian Panggabean, Ph.D sebagai Head of Intermediary Business PT Schroeder 

Investment Management Indonesia serta Dewi Tresnasari, Bancassurance Development 

Manager PT Allianz Life Indonesia. Turut hadir dalam seminar WOW manager investasi dan 

bancassurance yang merupakan mitra Standard Chartered Bank seperti PT Schroder Investment 

Management Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia, PT Manulife Asset 

Management Indonesia, PT Allianz Life Indonesia dan Jiwa Manulife Indonesia. 

 
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: 
 
A. Arno Kermaputra 
Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank 
Tel: 021- 2555 0000 ext 51308   Fax: 021-5719625 
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. 
 


