
 

 

UNTUK SEGERA DIBERITAKAN  
 
 

Standard Chartered Peringati 150 tahun Kiprah di Indonesia 
Tekankan Komitmen Dukung Pembangungan di Indonesia sebagai Pasar Generasi Mendatang 
 
 
Jakarta, 24 Mei 2013 --- Group Chief Executive Standard Chartered Bank Peter Sands, pada hari ini mengadakan 

kunjungan kehormatan ke kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, DR. Boediono. Kunjungan silaturahmi yang pada 

dasarnya menekankan kembali komitmen Standard Chartered untuk Indonesia, merupakan puncak rangkaian kegiatan 

peringatan 150 tahun keberadaan Standard Chartered Bank di negara ini. Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, 

Standard Chartered juga menggelar acara Gala Dinner di Jakarta yang telah berlangsung kemarin malam (23/5).  Acara 

makan malam tersebut juga dihadiri oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bapak Muliaman Hadad, dan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, serta beberapa pejabat 

lainnya termasuk sejumlah perwakilan lembaga internasional dan para nasabah.  

 
Dalam sambutannya di hadapan lebih dari 250 undangan, Group Chief Executive Standard Chartered Bank Peter 
Sands menyebutkan, ”Kami telah beroperasi di Indonesia selama 150 tahun dan dalam waktu tersebut Indonesia telah 

berevolusi serta tumbuh secara dramatis. Kami di Standard Chartered bangga dapat menjadi bagian dari pembangunan 

di Indonesia,” 

 
Selama kunjungannya di Indonesia, Peter juga melakukan serangkaian kunjungan kehormatan ke berbagai pejabat tinggi 

termasuk bertemu dengan Bapak Wakil Presiden Boediono. Dalam pertemuannya dengan Bapak Boediono tersebut, 

Peter menekankan bahwa Standard Chartered sangat optimis terhadap prospek ekonomi di Indonesia.  

 
”Indonesia adalah pasar generasi mendatang yang utama bagi kami, dan kami berharap Indonesia dapat menjadi negara 

dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 nanti. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya Indonesia 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh keinginan kami yang besar untuk berkontribusi 

kepada ekonomi maupun kesejahteraan sosial Indonesia, termasuk warganya, sesuai inti dari janji brand kami, yaitu Here 

for good,” demikian Peter Sands menegaskan. 

 
Juga sebagai bagian dari acara perayaan hari jadinya yang ke-150 ini, Standard Chartered dalam kesempatan 

sebelumnya juga meluncurkan program ’melek keuangan’ khususnya bagi kaum perempuan dan pengusaha mikro. 

Program ini dilakukan bersama-sama dengan kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

sebagai salah satu bukti dari janji komitmen Here for good dari Standard Chartered Bank yang memiliki pasar utama di 

Asia, Afrika dan Timur Tengah. Program-program kemasyarakatan lainnya antara lain; Seeing is Believing, sebuah 

inisiatif yang bertujuan mencegah kebutaan; dan juga Living with HIV/ AIDS, sebuah program edukasi untuk siswa-siswa 

SMP dan SMA.  



 

 

 
 
 
CEO Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker menambahkan, ”Program kemitraan ’melek keuangan’ ini akan 

membantu para perempuan agar lebih cakap dalam mengelola keuangan rumah tangga sekaligus memberikan dukungan 

bagi para perempuan berpotensi wirausaha. Adalah harapan kami bahwa program ’melek keuangan’ ini akan dapat 

membantu meningkatkan kehidupan perempuan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”  

 

Sejak memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1863, Standard Chartered Bank telah memulai pengembangan 

layanan perbankan yang inovatif. Beberapa inovasi tersebut termasuk di antaranya Talking ATM di tahun 2012 bagi 

mereka yang memiliki penglihatan kurang baik, menjadi bank internasional pertama yang memiliki layanan preferred 

banking di Indonesia, serta menjadi bank perdagangan internasional yang terpercaya berkat kemampuannya dalam 

menangani transaksi antar batas negara (cross border transaction). 

 
 
 

--SELESAI--- 

 
 
 

 
Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: 

A. Arno Kermaputra 
Country Head, Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank  
Tel.: 021- 25550000   Fax: 021-5719625       
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 memiliki 150 tahun sejarah di negeri ini sejak tahun 1863. Dengan 26 kantor di 
delapan kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Makassar, serta dukungan sekitar 23.000 lebih 
jaringan ATM Bersama, menjadikan Bank ini sebagai salah satu bank internasional yang memiliki jejak geografis terluas di Indonesia. Standard 
Chartered Bank juga merupakan investor utama di Permata Bank. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id.  
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