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UNTUK SEGERA DIBERITAKAN

Kolaborasi KPP-PA dan Standard Chartered Bank
Dalam Kegiatan Sosial dan Lingkungan di Desa Nelayan Tanjung Benoa
Bersama para delegasi APEC Women and Economy Forum 2013

Tanjung Benoa, Bali – 7 September 2013, Sebagai rangkaian kegiatan APEC Women and Economy Forum (WEF)
2013, KPP-PA menjadi pihak penyelenggara bekerjasama dengan Standard Chartered Bank dalam melakukan aksi
sosial dan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan di desa nelayan Tanjung Benoa, mengikut sertakan para delegasi
APEC perempuan ditandai dengan kegiatan pelepasan tukik ke habitatnya, penanaman pohon, serta melihat langsung
kegiatan diskusi keuangan bagi perempuan ekonomi mikro dan penopang ekonomi keluarga yang dilakukan oleh
karyawan Standard Chartered Bank.

Dalam kesempatan tersebut, para delegasi APEC juga bersosialisasi dengan peserta pelatihan keuangan. Kolaborasi
kegiatan yang menggabungkan antara lingkungan dan sosial ini merupakan pertama kalinya dilakukan di desa nelayan
Tanjung Benoa, tidak terlepas dari kerja keras komunitas lokal setempat, dibawah bendera P3MP (Pusat Pemberdayaan
dan Pelayanan Masyarakat Pesisir) Kabupaten Badung, Tanjung Benoa - Bali.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, KPP-PA dan Standard Chartered Bank juga mengajak
masyarakat untuk gemar membaca. Kegiatan ini difasilitasi dalam bentuk pojok baca perempuan dan anak kepada
pembina komunitas lokal.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), Linda Amalia Sari Gumelar
mengungkapkan bahwa kegiatan sosial dan lingkungan saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan dan isu
strategis, karena melibatkan langsung para pemangku kepentingan dari berbagai negara delegasi APEC WEF 2013
untuk melihat secara konkrit peran perempuan pelaku usaha ekonomi mikro sebagai penopang ekonomi keluarga telah
mampu melakukan sinergi yang baik dengan pihak dunia usaha yaitu Standard Chartered Bank. “Hal ini membuktikan
bahwa minat dan partisipasi kaum perempuan dalam usaha ekonomi mikro telah terakomodir dengan baik oleh pihak
dunia usaha. Saya juga mengharapkan kegiatan ini mampu menginspirasi dan mendorong para kaum perempuan serta
pihak dunia usaha lainnya, untuk terus bersinergi memajukan perekonomian bangsa. Selain itu kegiatan pelestarian
lingkungan yang diterapkan pada kegiatan ini, diharapkan mampu membawa manfaat dan perbaikan lingkungan di masa
yang akan datang”.
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CEO Indonesia, Tom Aaker mengutarakan “Sebagai sebuah Bank yang berada di Indonesia selama 150 tahun, kami
terus berkomitmen menjadi bagian dari negeri yang luar biasa ini. Melalui pengembangan produk dan layanan, termasuk
digitalitas yang terus kami lakukan, serta dukungan berkelanjutan ke regulator dan masyarakat. Kami berkomitmen
menjalankan janji Here for good kami di Indonesia, dengan juga mengedepankan program kemasyarakatan yang kami
miliki secara berkelanjutan. Melalui program pelatihan keuangan kepada perempuan penopang ekonomi keluarga yang
juga merupakan pengusaha ekonomi mikro ini, diharapkan menambah kecerdasan perempuan sebagai pengelola
keuangan. Perempuan mempunyai peranan penting dalam pencapaian kesejahteraan bangsa. Program pelatihan dan
diskusi keuangan ini telah kami jalankan secara langsung kepada lebih dari 400 perempuan pengusaha mikro, termasuk
di Bali untuk yang kedua kalinya di tahun ini.”
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Catatan Editor
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
89.000 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 28 kantor cabang di delapan kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, Medan dan Makassar serta dukungan sekitar 49.000 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.
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