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Standard Chartered: 2014 Tahun yang Dinamis 
 

Gelar Seminar Edukasi Keuangan “Wealth-on-Wealth (WOW)” bagi  
Para Nasabah di Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya 

 
 

JAKARTA, 11 Februari 2014 – Standard Chartered Bank Indonesia kembali 

menyelenggarakan seminar edukasi keuangan “Wealth on Wealth (WOW)” bagi para 

nasabahnya untuk mempersiapkan mereka melakukan investasi keuangan secara bijaksana 

di tahun 2014. Ini merupakan tahun yang kesepuluh Standard Chartered Bank secara 

konsisten menggelar WOW, dimana tahun ini mengambil tema “2014: A Year to be Agile” 

atau “2014: Tahun yang Dinamis”. Selain di Jakarta, Standard Chartered Bank juga akan 

menyelenggarakan seminar edukasi keuangan WOW 2014 di Bandung tanggal 18 Februari 

2014, Medan tanggal 20 Februari 2014 dan Surabaya tanggal 25 Februari 2014. 

 

Kegiatan seminar keuangan WOW 2014 dan program edukasi rutin lainnya kepada para 

nasabah merupakan bagian dari komitmen Standard Chartered Bank, sesuai dengan 

komitmen brand “Here for good”. Ini juga merupakan realisasi dari komitmen Priority 

Banking Standard Chartered Bank sebagai “Trusted Partner” melalui salah satu pilarnya 

yaitu “Wealth Solutions”, dan sejalan dengan kampanye “Gerakan Indonesia Menabung” 

yang dicanangkan oleh Bank Indonesia serta program “Inklusi Keuangan” dari Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

Tom Aaker, Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia, disela-sela acara 

pembukaan seminar mengatakan, “Kami sangat bangga dapat menyelenggarakan seminar 

edukasi keuangan “Wealth on Wealth (WOW)” selama sepuluh tahun berturut-turut dan 

menjadi salah satu pemain utama di bisnis Wealth Management di Indonesia. Kami terus  

berkomitmen menjadi penasihat keuangan nasabah yang terpercaya (trusted advisor), 



 

dimana salah satunya adalah dengan memberikan edukasi akan pentingnya berinvestasi 

kepada masyarakat dan nasabah Standard Chartered Bank pada khususnya”.  

  

Tampil sebagai pembicara utama dalam seminar tahun ini adalah Fauzi Ichsan, Managing 

Director, Senior Economist and Government Relations Head Standard Chartered Bank 

Indonesia yang membahas perkembangan dan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia, serta 

peluang dan prediksi ekonomi Indonesia di tahun 2014. Sementara itu, pengamat politik Eep 

Saifulloh Fatah memaparkan perkembangan serta prediksi peta politik di Indonesia, 

terutama terkait dengan pemilihan umum legislatif dan presiden yang akan diadakan di 

tahun 2014 ini.  

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

mengatakan, “Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 ini diperkirakan akan lebih 

baik dari tahun 2013. Untuk itu, dalam acara WOW ini kami menghadirkan berbagai solusi 

berinvestasi terbaik bagi para nasabah untuk mendukung perencanaan keuangan keluarga 

mereka sesuai profil resiko dan kebutuhan masing-masing.”  

 

Pada kesempatan WOW event kali ini, Standard Chartered Bank Indonesia juga 

meluncurkan fitur tambahan terbaru untuk produk Bancassurance, yaitu CI 100, 

bekerjasama dengan Allianz Life Indonesia. Selanjutnya Lanny Hendra menyampaikan, “CI 

100 merupakan perluasan produk asuransi yang memberikan perlindungan tambahan atas 

resiko 100 kondisi penyakit kritis, mulai dari kondisi awal (early stage) sampai kondisi 

terparah (catastrophic), dengan masa perlindungan hingga 100 tahun”.  

 
Dalam event ini, mitra bisnis Standard Chartered Bank dalam bidang investasi yaitu PT. 

Manulife Aset Manajemen Indonesia,  PT. Eastpring Investments Indonesia, PT. BNP 

Paribas Investment Partners, PT. Mandiri Investasi Indonesia, PT. Schroder Investment 

Management Indonesia dan PT. First State Investments Indonesia serta PT. Allianz Life 

Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

sebagai mitra bisnis dalam bidang bancassurance berpartisipasi aktif dan mendukung penuh 

penyelenggaraan seminar edukasi WOW ini.  

 

 
- SELESAI - 

 
 
 
 
 
 
 



 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 
A. Arno Kermaputra 
Country Head, 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 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’.  

Sebagai salah satu bank internasional tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank telah beroperasi 
lebih dari 150 tahun sejak tahun 1863. Dengan dukungan 27 kantor cabang yang terletak di delapan 
kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, 
Palembang dan Makassar serta jaringan di lebih dari 50,000 ATM Bersama, Standard Chartered 
merupakan salah satu bank internasional dengan jaringan geografis terluas di Indonesia. Standard 
Chartered juga memiliki investasi berupa saham di Permata Bank.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.sc.com/id atau laman Facebook 
Standard Chartered Indonesia atau Twitter @StanChart. 
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