
                                      

 

 

 
 

Standard Chartered Bank Indonesia Umumkan 
Standard Chartered Half-Marathon Indonesia 2013 

3,000 pelari akan berlomba di kategori 21K, 10K, 5K dan 2.5K di BSD Green Office Park, BSD City 
 
 

JAKARTA, 3 September 2013 --- Melanjuti sambutan positif dari masyarakat atas terselenggaranya lomba lari tahunan Standard 

Chartered Half-Marathon Indonesia yang telah dilangsungkan pada tahun 2010, 2011 dan tahun lalu, pada hari ini Standard Chartered 

Bank mengumumkan akan digelarnya kembali lomba lari tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia yang bertema “Run for a 

Reason”. Sekitar 3,000 orang pelari– baik dari dalam maupun luar negeri – diharapkan akan hadir dan berpartisipasi dalam lomba tahun 

ini yang akan digelar pada tanggal 24 November 2013 di BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang. 
 

Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan tahun ini akan terdapat empat kategori yang akan 

dilombakan di acara Standard Chartered Half-Marathon Indonesia (SCHMI) 2013 yaitu 21K (maraton-setengah), 10K, 5K, dan kategori 

2.5K Fun Run yang ditujukan bagi keluarga. Dalam setiap kategori tersebut diharapkan terdapat 500 orang pelari bergabung dalam 

kategori 21K, 1,000 orang untuk masing-masing di kategori 10K dan 5K, serta 500 orang pelari di kategori 2.5K. Akan ada juga para pelari 

pendamping (pacers) yang berasal dari berbagai komunitas lari setempat untuk memimpin kategori lomba 21K, 10K, dan 5K. 
 

Chief Executive Officer Standard Chartered Bank untuk Indonesia Tom Aaker menjelaskan lomba tahun ini merupakan kegiatan lomba 

yang dinanti-nantikan. “Kami sangat senang lomba lari tahunan ini kembali hadir. Tahun lalu terdapat 1,500 orang pelari dari 30 negara 

bergabung dalam lomba lari tahun lalu. Tahun ini merupakan sangat istimewa mengingat tahun ini kami juga merayakan 150 tahun 

kehadiran kami di Indonesia. Penyelenggaraan lomba ini mencerminkan berbagai nilai-nilai yang dimiliki oleh Standard Chartered antara 

lain kegigihan, selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik, berperilaku positif, kreatif, serta selalu bersemangat.” 
 

Sementara itu, Champion Seeing is Believing Standard Chartered Bank untuk Indonesia Fajar Septandri Maharjaya berujar, “Lomba ini 

merupakan kesempatan yang baik bagi kami semua untuk bergabung bersama-sama dan memberikan kontribusi bagi para penderita 

cacat mata, dimana seluruh dana yang didapat dari biaya pendaftaran pelari akan langsung disumbangkan untuk mendukung program 

Seeing is Believing kami. Tahun lalu, kami bangga dapat mengumpulkan dana sejumlah IDR200 juta dimana sehingga kami dapat 

melakukan 400 buah operasi katarak gratis bagi masyarakat di wilayah sekitar kami beroperasi. Tahun ini, kami berharap semakin banyak 

rekan-rekan pelari dapat bergabung di lomba lari tahun ini agar dapat membantu lebih banyak orang .” 

 

Sejalan dengan perayaan ulang tahun 150 Standard Chartered Bank di Indonesia, sekitar 150 orang murid dari sekolah terdekat juga 

akan turut berpartisipasi di lomba lari tahun ini sementara 150 orang pelari dari komunitas setempat – termasuk CEO dan para karyawan 

Standard Chartered Bank – akan berlari dengan menggunakan berbagai asesori tradisional saat berlomba.  
 

Pelari tercepat pria dan wanita warga negara Indonesia di kategori lomba 21K akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 

Grand Prize berupa kesempatan untuk berlomba di kategori yang sama di Standard Chartered Marathon Singapore 2013 pada tanggal 1 

Desember 2013 mendatang dengan sponsor penuh dari Standard Chartered Bank termasuk tiket pesawat, dan akomodasi.  



                                      

 

 

Para pemenang pria dan wanita kategori Overall 21K akan memenangkan cash prize money masing-masing senilai IDR10 juta, IDR7.5 

juta, dan IDR5 juta. Para pemenang pria dan wanita Overall 10K akan memenangkan cash prize money masing-masing senilai IDR5 juta, 

IDR4 juta dan IDR2.5 juta. Sementara itu, terdapat prize hampers bagi tiga pelari tercepat pria dan wanita kategori 5K dan 2.5K berupa 

produk-produk dari para sponsor pendukung. 

 

Para pelari dapat melakukan pendaftaran secara online untuk mengikuti lomba SCHMI 2013 mulai Jum’at 6 September 2013 dengan 

biaya pendaftaran sebagai berikut: 

Kategori Biaya 

Individu 

21K IDR200.000,- 

10K IDR150.000,- 

5K IDR100.000,- 

2.5K Fun Run IDR 75.000,- 

Tim (1 tim terdiri atas 4 orang pelari) 

21K IDR700.000,- 

10K IDR500.000,- 

5K IDR300.000,- 

catatan

 

: potongan harga sebesar 10% bagi pendaftaran selama Early Bird (yaitu antara tanggal 6 September dan 6 Oktober 2013), serta 

tambahan potongan harga sebesar 5% bagi para pemegang kartu kredit Standard Chartered. 

Sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi para pelari dalam mempersiapkan lombanya, panitia akan mengadakan waktu 

pengambilan race pack secara khusus yaitu selama tiga hari sebelum jadwal lomba. Mesin pencatatan waktu dari MyLaps akan 

digunakan bagi para pelari di kategori 21K, 10K, dan 5K. Seluruh pelari juga akana mendapatkan kaos lomba dan medali penamat.  

 

Lomba lari tahunan Standard Chartered Half-Marathon Indonesia 2013 dihadirkan oleh Standard Chartered Bank melalui kerjasama 

dengan komunitas pelari Jakarta Free Spirit sebagai penyelenggara. Lomba lari tahunan ini juga didukung berbagai sponsor seperti 

Sinarmas Land, Prudential Life Assurance, Coca-Cola Indonesia, Mitra Adi Perkasa, GNC, serta Sindo Group sebagai media partner. 

-SELESAI- 
 
Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi: 
A. Arno Kermaputra, Country Head 
Mita Sampaguita Lamiran, Head of Brand & Sponsorship,  
Corporate Affairs, Standard Chartered 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. Untuk informasi lebih lanjut terkait lomba, silakan hubungi situs http://www.standardchartered.co.id/schmi2013 serta laman Standard Chartered Indonesia di Facebook. 
Tentang Seeing is Believing (SiB) 
Seeing is Believing (SiB) merupakan inisiatif global Standard Chartered untuk membasmi kebutaan di dunia. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2003 sebagai salah satu inisiatif karyawan untuk 
merayakan ulang tahun Standard Chartered ke 150, SiB telah membantu 25 juta orang dan mengembalikan penglihatan ke lebih dari 2.7 juta orang penderita. Mengapa kami melakukan ini? Ada sekitar 39 
juta orang di dunia yang mengalami kebutaan dimana 90 persen di antaranya dapat disembuhkan dan berada di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Seorang anak mengalami kebutaan setiap 
menit dan 60 persen diantaranya akan menjadi buta dalam waktu satu tahun.  
Pada bulan September 2011, Standard Chartered Group berkomitmen untuk menggalang dana sebesar USD100 juta pada tahun 2020 dengan cara memberikan berbagai layanan kesehatan mata di wilayah 
Asia, Afrika dan Timur Tengah. Di Indonesia, Standard Chartered mengalokasikan dana sebesar USD2 juta untuk memberikan operasi katarak cuma-Cuma, pemeriksaan diabetic retinopathy serta pembagian 
kacamata gratis. Hingga saat ini, Standard Chartered Bank telah berkontribusi dalam penyediaan kaca mata gratis ke sekitar 15,276 siswa dan 4,498 pengajar di berbagai sekolah menengah di berbagai kota 
besar di Indonesia. Standard Chartered Bank juga telah mendanai lebih dari 3,400 operasi katarak bagi masyarakat yang memerlukan di berbagai kota di Indonesia. Melalui program SiB, Standard Chartered 
Bank mengajak seluruh staf dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai mitra untuk menurunkan tingkat kebutaan di Indonesia. 
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