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Kantor Baru Standard Chartered Bank di Pasir Kaliki  
Relokasi cabang untuk perkuat kualitas layanan wealth management 

 

BANDUNG, 9 Oktober 2013 -- Standard Chartered Bank terus memperkuat layanannya untuk para 

nasabah dengan merelokasi kantor cabang Pasir Kaliki, ke gedung kantor yang baru yang juga 

berada di jalan Pasir Kaliki. Relokasi ini sekaligus merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas 

layanan wealth management-nya. Hadir dalam acara peresmian kantor baru, Pimpinan Bank 

Indonesia wilayah Jawa Barat dan Banten, Bapak Dian Ediana Rae, dan CEO Standard Chartered 

Bank Indonesia, Bapak Tom Aaker.  

 

Pada acara peresmian hari ini, CEO Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker berkata:  

“Kami bangga atas sejarah keberadaan kami yang tahun ini mencapai 150 tahun di Indonesia. Sejak 

pertama kali membuka cabang di kota Batavia pada tahun 1863, kami terus berkembang dan 

berinovasi hingga kini kami memiliki 27 cabang yang tersebar di delapan kota besar di Indonesia. 

Relokasi cabang Pasir Kaliki ini juga merupakan contoh nyata akan perkembangan bisnis kami 

terutama di wilayah Jawa Barat. Cabang Pasir Kaliki pertama kali dibuka pada tahun 2008 dengan 

jumlah staf 11 orang. Kini, cabang Pasir Kaliki dengan jumlah staf 28 orang resmi menempati gedung 

baru yang lebih luas untuk mengakomodir pesatnya perkembangan bisnis.” 

 

Sementara itu, Regional Head West and Central Java Standard Chartered Bank, Devianto 

Setiorahardjo mengemukakan: 

“Kantor baru Pasir Kaliki ini memiliki desain interior mewah kelas dunia dan yang terbaru di Indonesia. 

Dengan menempati kantor cabang baru ini, Standard Chartered Bank Pasir Kaliki diharapkan dapat 

memberi nuansa baru, semangat baru serta pelayanan terbaik bagi para nasabah yang sebagian 

besar merupakan nasabah segmen premium.” 

 

Standard Chartered menyadari bahwa pelayanan yang baik adalah kunci utama dalam menciptakan 

loyalitas nasabah. Oleh karena itu, Standard Chartered memposisikan diri sebagai mitra terpercaya 

(trusted partner) bagi para nasabah melalui layanan Priority Banking khusus untuk segmen premium. 

General Manager Wealth Management, Priority, International Banking And Country Head Marketing 

Lanny Hendra menjelaskan, “Kami ingin menjadi mitra terpercaya  yang membantu nasabah 
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mengelola keuangan dan kebutuhan finansialnya. Para nasabah dapat sepenuhnya mempercayakan 

segala kebutuhan finansialnya kepada kami dan fokus dengan prioritas hidup mereka lainnya.”  

 

“Selain menyediakan beragam produk perbankan seperti tabungan, deposito, investasi, mata uang 

asing, proteksi dan pembiayaan, nasabah akan dibantu merancang strategi investasi berdasarkan 

kebutuhannya, didukung dengan analisa pasar terkini secara lokal maupun global. Kami juga memiliki 

product specialist yang akan membantu nasabah memilih produk yang cocok sesuai tujuan dan profil 

masing-masing. Keuntungan lainnya adalah beragam fasilitas bagi nasabah yang berada di luar 

negeri, seperti transfer dana bebas biaya antar rekening Standard Chartered di mancanegara dan 

penarikan tunai dari ATM mancanegara. Dan terutama, kami menyediakan fasilitas emergency cash 

services sebesar USD5.000 dalam kondisi darurat di luar negeri,” tambah Lanny Hendra. 

 

Relokasi kantor cabang Pasir Kaliki ini merupakan kelanjutan atas pengembangan bisnis Standard 

Chartered di Indonesia. Bank juga berinvestasi untuk merekrut 400 orang karyawan baru hingga akhir 

tahun 2013 serta terus berinovasi memperkenalkan serangkaian produk dan layanan Consumer 

Banking baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. 

 

- SELESAI – 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 
Standard Chartered Bank 
A. Arno Kermaputra 
Country Head, Corporate Affairs 
Tel. : 2555-0000 
Email : CorporateAffairs.Indonesia@sc.com  
 
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 88.000 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 49.000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered 
sebagai salah satu bank internasional dengan jaringan geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered juga 
merupakan investor utama di Permata Bank. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau melalui face book 
di www.facebook.com/standardcharteredindonesia. 
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