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Standard Chartered Gelar Seminar Edukasi Keuangan “Wealth-on-Wealth (WOW)”  

di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan 
 
 
MEDAN, 14 Maret 2013 – Standard Chartered Bank Indonesia untuk pertama kalinya 

menyelenggarakan seminar edukasi keuangan “Wealth on Wealth” (WOW) di Medan. 

Seminar tahunan WOW telah diselenggarakan sembilan kali berturut-turut dan tahun ini 

Standard Chartered menjangkau lebih banyak kota dan nasabah dengan menambahkan 

Medan ke dalam daftar road show seminar. Seminar WOW telah diadakan di Jakarta dan 

Bandung pada Februari lalu, dilanjutkan di Surabaya pada 5 Maret dan berakhir di Medan 

pada hari ini. 

 

Tom Aaker, Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia, pada acara pembukaan 

seminar di Jakarta pada Februari lalu mengatakan, “Tahun ini kami merayakan 150 tahun 

keberadaan Standard Chartered Bank di Indonesia dan terus melanjutkan komitmen kami 

untuk mendukung perekonomian negara ini. Kami memiliki hubungan mendalam dengan 

masyarakat di Indonesia dan berkomitmen menjadi penasihat keuangan nasabah yang 

terpercaya (trusted advisor), salah satunya dengan memberi edukasi akan pentingnya 

berinvestasi kepada masyarakat luas dan nasabah kami pada khususnya. Dari tahun ke 

tahun, animo masyarakat terhadap investasi semakin tinggi dan kami bangga dapat menjadi 

salah satu pemain utama di bisnis consumer banking di Indonesia.” 

  

Mengangkat tema “2013: A Year of Transition”, tampil sebagai pembicara utama seminar 

Danny Chang, Director, Investment Advisory and Strategy Standard Chartered Bank yang 

memaparkan prediksi pertumbuhan perekonomian dunia, dan Managing Director, Senior 

Economist and Government Relations Head Standard Chartered Indonesia Fauzi Ichsan 



 

yang membahas peluang serta prediksi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2013. Dalam 

penyelenggaraan seminar WOW ini, Standard Chartered bekerja sama dengan mitra 

manajer investasi, antara lain PT Schroder Investment Management Indonesia, PT BNP 

Paribas Investments Partner Indonesia, PT Allianz Life Indonesia, PT Manulife Aset 

Manajemen Indonesia dan PT Eastspring Investments Indonesia. 

 
Regional Manager Sumatra, Standard Chartered Bank Giok Tjen menyampaikan, “Seminar 

WOW sangat bermanfaat bagi nasabah-nasabah setia kami di Medan. Para nasabah dapat 

memperoleh informasi terkini tidak hanya seputar tren dan produk investasi terbaru tetapi 

juga tinjauan perekonomian global dan nasional yang dapat menjadi acuan bagi pilihan 

investasi mereka selanjutnya.” 

 
Sementara itu, General Manager Wealth Management Priority, International Banking & 

Country Marketing Head, Consumer Banking, Standard Chartered Bank Indonesia Lanny 

Hendra mengemukakan bahwa iklim investasi semakin baik dari tahun ke tahun dan ini 

dibuktikan dengan semakin beragamnya produk investasi yang dapat menjadi pilihan bagi 

nasabah. Lanny Hendra berkata, “Selain Jakarta, Bandung dan Surabaya, tahun ini WOW 

juga kami selenggarakan di Medan karena kami melihat potensi dan antusiasme pasar yang 

besar di kota ini. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat menjadikan 

masyarakat Medan tumbuh dinamis. Disamping itu, kami juga meluncurkan dua produk 

investasi baru, yaitu Reksa Dana Saham (RDS) Eastspring Investments Alpha Navigator 

dan produk bancassurance Smart Legacy persembahan Allianz Life Indonesia. Kami 

bangga bekerjasama dengan Eastspring Investments Indonesia dan menjadi bank pertama 

penjual produk mereka. Sedangkan Smart Legacy merupakan produk asuransi tradisional 

dengan premi tunggal berbasis universal life pertama di Indonesia yang mempunyai 

premium financing.” 

 
Kegiatan seminar keuangan WOW 2013 dan program edukasi rutin kepada para nasabah 

tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Standard Chartered seperti yang 

tertuang dalam komitmen “Here for good”. 

 
- 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. 
 


