
 

 
Hal. 1 dari 3 

 
 

 
 
 

Standard Chartered Gelar Standard Chartered Trophy 
Indonesia 2013 Road to Anfield 

 
Pengalaman tak terlupakan bermain secara langsung  

di lapangan sepakbola Liverpool di Anfield  

 
 

JAKARTA, 13 Februari 2013 --- Mengulang kesuksesan Standard Chartered Trophy Indonesia 2012, pada 

hari ini Standard Chartered Bank Indonesia kembali menggelar lomba futsal tahunan “Standard Chartered 

Trophy Indonesia 2013 Road to Anfield” dengan program yang lebih menarik. Pada lomba tahun ini, yang akan 

diikuti oleh media dan karyawan Bank, diresmikan oleh Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia 

Tom Aaker, dan disaksikan oleh Presiden BIGREDS Indonesia Fajar Nugraha.  

 

Turnamen futsal „Standard Chartered Trophy…Road to Anfield 2013’ merupakan turnamen tahunan yang 

berlangsung di dua belas negara dengan turnamen kualifikasi di masing-masing negara. Turnamen ini akan 

diikuti dengan turnamen grand final, yaitu Standard Chartered Trophy Finals, yang akan dilangsungkan di 

Anfield pada tanggal 21 May 2013. Ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan Standard Chartered Trophy 

dan Indonesia telah berpartisipasi sejak 2012. Selain Indonesia, turnamen tahunan ini diikuti oleh Bahrain, 

Hong Kong, India, Kenya, Korea, Malaysia, MENAP (Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan), 

Nigeria, Singapura, Thailand, dan Inggris. 

 

Chief Executive Officer Standard Chartered Bank Tom Aaker berkata, “Kami amat sangat senang kegiatan ini 

kembali resmi diluncurkan pada hari ini dengan memberi kesempatan penggemar bola di Indonesia menjadi 

lebih dekat ke keajaiban Anfield. Kami paham para penggemar masih kerap membicarakan pengalaman tak 

terlupakan mereka saat berada di Anfield, dan sungguh merupakan kebanggaan bagi kami untuk berada 

bersama-sama di sini, merayakan momen ini.” 

 

“Sejak menjadi sponsor resmi Liverpool Football Club (LFC) pada tahun 2009, kami terus berupaya untuk 

memberikan pengalaman terbaik bagi para stakeholders kami dan kegiatan pada hari ini lebih dari sekedar 

kegiatan olahraga sepak bola. Acara hari ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk bersatu dan sepak 

bola merupakan salah satu jenis olah raga terbaik yang mengajarkan kerjasama kelompok serta semangat 

sportivitas. Sebagai pendukung olah raga sepak bola, kami berharap dapat memberikan kesempatan bagi para 

peserta sebuah pengalaman tak terlupakan,” tambah Aaker. 
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Sementara itu, Presiden BIGREDS Indonesia Fajar Nugraha berkata, “Sepak bola merupakan salah satu jenis 

olah raga yang dekat di hati masyarakat Indonesia. Olah raga ini dimainkan oleh hampir semua orang terlepas 

dari usia, status sosial, maupun gender mereka. Saat ini kami memiliki satu juta fans Liverpool di Indonesia 

dan, sebagai warga Liverpudlians, kami bangga dapat menjadi bagian dari turnamen ini.” 

 

Pemenang dari kategori media dalam lomba ini akan mendapatkan kesempatan untuk bermain secara 

langsung di Anfield termasuk perjalanan dan akomodasi selama empat hari. Selain itu, peserta juga dapat 

menyaksikan secara langsung lomba EPL di Anfield (antara Liverpool FC vs Queen Park Rangers) serta 

menerima sesi pelatihan profesional bersama para pemain legenda LFC dan berlatih untuk menghadapi 

turnamen Final. Para peserta dari keduabelas negara yang mengikuti Standard Chartered Trophy Finals akan 

berkesempatan untuk memenangkan piala khusus „Standard Chartered Trophy’.  

 

Adapun para pemenang dari kategori karyawan akan memenangkan tujuh buah jersey khusus dengan tanda 

tangan para pemain Liverpool FC.  

 

Turnamen ini akan menggunakan sistem gugur serta peraturan permainan futsal termasuk di antaranya: 

 dalam hal pendaftaran tim: 

o memiliki anggota tujuh pemain termasuk penjaga gawang dan pemain cadangan 

o memiliki usia minimal 18 tahun dan amatir 

o mengenakan sepatu futsal  

 

 dalam hal format permainan: 

o melangsungkan permainan selama tujuh menit dengan waktu istirahat selama tiga menit (kecuali saat 

Final). Durasi pada saat Final adalah selama sepuluh menit. 

o dapat melakukan pergantian pemain beberapa kali 

o bola yang digunakan adalah bola berukuran 5  

o TIDAK ada offside. Pemain dapat melakukan pergantian di setiap area permainan diluar area penalti  

 

Selain penghargaan untuk para pemenang kategori tim, pada masing-masing turnamen (baik turnamen untuk 

media maupun karyawan) juga akan diberikan penghargaan atas beberapa kategori khusus. Kategori tersebut 

adalah Pemain Terbaik (Best Player), Pemain dengan Skor Terbaik (Top Scorer), serta Penjaga Gawang 

Terbaik (Best Goal Keeper).  

 

Turnamen untuk media akan dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2013 di stadium futsal Hanggar di Jalan 

Jenderal Gatot Subroto, Pancoran. Sementara itu, turnamen khusus karyawan akan digelar seminggu 

sesudahnya di lokasi yang sama. 
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Liverpool FC saat ini memiliki 131 juta orang penggemar di seluruh jaringan Standard Chartered yang tersebar 

di negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah termasuk satu juga orang di Indonesia
1
. Indonesia merupakan 

salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengikuti turnamen ini, selain Bangkok, Malaysia dan 

Singapura. Informasi lomba ini terdapat di situs resmi Standard Chartered Bank Indonesia di 

www.standardchartered.co.id. 

 

- SELESAI - 

 
 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Aminarno Kermaputra 
Country Head, Corporate Affairs 
Tel. : 2555-51308 
Email : CorporateAffairs.Indonesia@sc.com  
 
 
Catatan redaksi: 

 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 

 
Standard Chartered 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 terdaftar di bursa saham di London, Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham Nasional di India. 
 
Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan karir internasional yang amat 
menarik dan menantang bagi 87.000 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 bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki sejarah selama 150 tahun sejak pertama 
kali beroperasi pada tahun 1863. Dengan dukungan jaringan yang tercakup di 27 kantor cabang di delapan kota besar di 
Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar serta dukungan 
sekitar 42,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered sebagai salah satu bank internasional dengan jaringan 
geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki investasi di Permata Bank. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau melalui face book di 
www.facebook.com/standardchartered atau Twitter di @StanChart. 
 
 
Sponsor Standard Chartered terhadap Liverpool FC 

 
Sejak 14 September 2009, Liverpool FC dan Standard Chartered Bank mengumumkan bahwa Standard Chartered Bank 
menjadi sponsor utama Liverpool FC selama masa kontrak empat tahun. Kerjasama ini, yang dimulai pada bulan Juli 2010 
hingga akhir musim 2013-2014, memperlihatkan nama dan logo Standard Chartered di berbagai kaos seragam Liverpool 
FC. Ini merupakan kontrak komersial terbesar dalam sejarah Liverpool FC. Sebagai sponsor resmi, Standard Chartered 
memiliki beragam hak istimewa sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran brand Standard Chartered di berbagai pasar 
utamanya di Asia, Afrika dan Timur Tengah. 
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