
   
 
 

 
 
Lebih dari 1.500 Pelari Sukseskan Standard Chartered Half Marathon 2012 

CEO Tom Aaker Lari 21KM dengan Mata Tertutup untuk Dukung Program Pencegahan Kebutaan 
Pemenang Lomba 21KM asal Indonesia Ikuti Standard Chartered Marathon Singapore 2012 

 
 
JAKARTA, 6 November 2012 – Standard Chartered Half Marathon Indonesia 2012 telah sukses 

diselenggarakan dengan lokasi baru di BSD City, Tangerang pada hari Minggu, 4 November 2012. Lebih dari 

1.500 pelari turut berpartisipasi dalam lomba lari bergengsi ini untuk memperebutkan total hadiah prize money 

senilai IDR77 juta.  

 
CEO Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker mengatakan: “Saya sangat bangga dengan pencapaian 

lomba lari tahun ini. Kita berkumpul untuk lari bersama mengusung tema ‘Run for a Reason’ untuk tujuan mulia 

dengan memberi kontribusi kepada mereka yang mengalami keterbatasan penglihatan melalui program 

“Seeing is Believing. Melalui program ini, kami juga terus menerus meningkatkan kesadaran akan kesehatan 

mata di masyarakat. Saya sendiri turut berlari dengan mata tertutup sejauh 21KM sebagai bentuk kepedulian 

Bank terhadap mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan.” 

 
Lomba lari tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia 2012 mencakup dua kategori jarak lomba, 

yaitu 21KM dan 10KM. Lebih dari 1.500 orang pelari telah berpartisipasi dan angka ini melampaui jumlah pelari 

pada Standard Chartered Half Marathon tahun lalu dengan peningkatan jumlah lebih dari 300%. Selain pelari-

pelari Indonesia, lomba lari ini juga diikuti oleh pelari-pelari dari 30 negara, antara lain Jepang, Algeria, Filipina, 

Australia, Inggris, India, Belanda, Brazil, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Belgia, Korea Selatan, Kanada, 

Irlandia, Singapura, Malaysia, Thailand, Swedia, Brunei, Kenya, Ethiopia dan Amerika. 

 
Pemenang lomba lari jarak 21K kategori warga negara Indonesia adalah Agustinus Benu (dengan catatan 

waktu 01:13:01) dan Unik Setyorini (dengan catatan waktu 01:26:20), adapun lomba lari jarak 21K kategori 

overall diraih oleh pelari asal Kenya yaitu M. Johndan Kiplimo (dengan catatan waktu 01:08:24) dan Mengich 

Monicah Jepkorir (dengan catatan waktu 01:24:30). Hasil lengkap mengenai para pelari tercepat di berbagai  

kategori dapat dilihat di situs Jakarta Free Spirit yaitu di http://www.jakartafreespirit.org/result2012schm.mtml.  



   
 
Untuk memberi apresiasi bagi para pelari-pelari lain yang telah berpartisipasi, Standard Chartered juga 

menyediakan beberapa hadiah khusus seperti hadiah bagi tim terbaik untuk masing-masing kategori jarak 

lomba 10KM dan 21KM, para pelari dari berbagai kategori usia, hadiah menarik bagi para Pelari Wanita 

dengan Cerita Terbaik, hingga beberapa hadiah door prize dari para sponsor pendukung. 

 
Adapun hadiah bagi para pemenang tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

 
Kategori Hadiah

21K Pria & Wanita Indonesia IDR750.000 plus full sponsorship untuk mengikuti Standard Chartered 
Singapore Marathon 2012 

  
21K Pria & Wanita Overall IDR7.500.000,- 
  
10K Pria & Wanita Overall IDR4.500.000,- 

 
Selain mendapatkan hadiah berupa prize money, para pemenang juga berkesempatan mendapatkan hadiah-

hadiah menarik dari para sponsor pendukung. Selain itu, para pelari dari kedua kategori lomba yang 

menyelesaikan lomba lari mendapatkan Finisher Medals serta sertifikat online.  

 
Ajang lomba lari ini melibatkan sekitar 130 karyawan Bank yang menjadi relawan sebagai bagian dari 

komitmen mereka untuk Program Relawan Karyawan. Standard Chartered sangat mendukung para 

karyawannya untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dimana Bank member tiga hari cuti dalam setahun 

agar para karyawan dapat mendedikasikan waktu, tenaga serta ketrampilan yang dimiliki untuk berbagi dengan 

masyakarat sekitar.   

 
Seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan untuk program sosial Standard Chartered, yaitu “Seeing is 

Believing (SiB)”, yang akan digunakan untuk berbagai program kesehatan mata yang berkelanjutan di negara-

negara dimana Bank beroperasi. Standard Chartered telah berkomitmen untuk menggalang dana hingga 

USD100 juta pada tahun 2020 untuk program Seeing is Believing. 

 
Standard Chartered Half Marathon Indonesia 2012 diselenggarakan oleh Standard Chartered Bank 

bekerjasama dengan Jakarta Free Spirit dan disponsori oleh Sinarmas Land, Prudential Life Assurance, Aqua 

Danone, MAP, Santa Fe, Sunpride, Hotel Santika BSD, Garmin, Singapore Tourism Board, Blue Bird Group, 

Wotif Group, Indomog, GNC dan SukaOutdoor.com serta didukung oleh media partner termasuk Femina 

Group, Seputar Indonesia Group, dan LiteFM radio. 

 

--- SELESAI--- 



   
 
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. 


