
 

 
 

 

 

 

UNTUK DITERBITKAN SEGERA 

 

Standard Chartered Bank adakan Dialog Ekonomi dengan Perwakilan 
Negara-negara Sahabat 

  

Hari ini, Standard Chartered Bank mengadakan acara Dialog Ekonomi yang dihadiri oleh sejumlah 

duta besar dan konsul ekonomi/perdagangan dari sejumlah negara-negara sahabat. Acara yang 

bertajuk “Evening Dialogue: Economic Overview on the New Administrative” ini menghadirkan dua 

pembicara tamu, yaitu Deputi Gubernur Bank Indonesia, DR. Perry Warjiyo, dan mewakili Wakil 

Menteri Keuangan, DR. Andin Hadiyanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan. 

Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, juga tampil sebagai pembicara dalam acara 

yang dibuka oleh Shee Tse Koon, CEO Standard Chartered Bank Indonesia.  

 

Dalam sambutannya, CEO Standard Chartered Bank Indonesia, Shee Tse Koon, mengatakan “2014 

merupakan tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan PDB riil Indonesia 

diperkirakan melambat dari 5,8 % di tahun 2013 ke 5,3% di tahun ini. Sementara itu, defisit neraca 

transaksi berjalan akan tetap tinggi di angka 2,9% dari PDB nominal 2014, walaupun membaik 

dibandingkan 3,3% di tahun 2013.  Inflasi belum menjadi isu utama pada saat ini, selama pemerintah 

tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. Apabila harga BBM bersubsidi tidak naik tahun ini, 

kami memperkirakan inflasi dapat melambat ke angka 5% (year on year) di akhir 2014 dari 8,4% 

(year on year) di akhir tahun 2013 

Apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 40% di triwulan II tahun 2015, tim riset 

kami memperkirakan laju inflasi akan meningkat ke 8,0% (year on year) di akhir 2015. Namun, kami 

juga memperkirakan adanya perbaikan pada pertumbuhan PDB riil serta defisit neraca berjalan. Kami 

memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,5% di tahun 2015 sementara defisit 

neraca berjalan akan berkurang ke angka 1,9% dari PDB nominal.”  

  

Acara yang dihadiri oleh tidak kurang dari 30 kedutaan-besar di Jakarta ini, juga diikuti oleh sejumlah 

pejabat senior dari kantor organisasi-organisasi ekonomi, keuangan dan perdagangan nasional serta 

internasional. Tampak hadir pula sejumlah akademisi dari perguruan-perguruan tinggi di Jakarta. 



 

Para peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi tanya-jawab yang dimoderatori oleh Eric Sugandi, 

Ekonom Standard Chartered, seputar perkiraan kebijakan ekonomi dari pemerintahan yang baru.  

  

“Acara dialog ekonomi ini adalah yang pertama kami lakukan dengan melibatkan demikian banyak 

kantor perwakilan negara sahabat di Jakarta. Melalui acara ini kami berharap untuk tetap membina 

hubungan erat dengan berbagai kelompok pemangku-kepentingan kami, dalam upaya untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta pengembangan koridor perdagangan 

internasional. Ini merupakan bukti dari komitmen ‘Here for good’ Standard Chartered Bank,” ujar 

Shee Tse Koon menambahkan. 

 

-Selesai- 

 

Untuk informasi lebih lanjut: 

A. Arno Kermaputra     
Country Head, Corporate Affairs     

Standard Chartered Bank      
Tel.: 021- 25550000   Fax: 021-5719625             
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com   
 

Tentang 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 26 kantor cabang yang terletak di tujuh kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, 
Denpasar, Medan, 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 serta blog di ourviews.sc.com.  
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