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Standard Chartered Bank dukung Kementerian Perdagangan  

Adakan Seminar akan Tantangan dan Peluang MEA 2015 

 

bukti nyata kemitraan sektor publik dan swasta untuk tingkatkan ekonomi Indonesia 

 

 

DENPASAR, 31 Oktober 2014 – Kementerian Perdagangan RI didukung oleh Standard Chartered Bank hari ini 

menyelenggarakan seminar ASEAN di Denpasar, Bali yang bertajuk “Kiat Sukses Pelaku Bisnis di Era Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”. Seminar yang dibuka resmi oleh Walikota Denpasar yang diwakili Sekda, Drs. Anak 

Agung Ngurah Rai Iswara Msi. dan CEO Standard Chartered Bank Indonesia, Shee Tse Koon, ini merupakan suatu 

bentuk sosialisasi seputar MEA 2015 bagi pelaku usaha kecil menengah di Indonesia, Bali pada khususnya. Sebagai 

pembicara utama di seminar yang dihadiri lebih dari 100 orang pelaku bisnis di Bali, adalah Deputi Menteri Koperasi 

dan UKM RI, Wayan I. Dipta dan Direktur Kerjasama ASEAN, Kementerian Perdagangan, Donna Gultom.  

 

Terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan tahun depan, Shee Tse Koon, Chief Executive 

Officer Standard Chartered Bank Indonesia dalam sambutannya mengatakan, “Seminar Masyarakat Ekonomi ASEAN 

yang diadakan di Denpasar ini merupakan bagian dari misi dari Standard Chartered sebagai bank bagi masyarakat 

dan perusahaan yang mendorong investasi, perdagangan serta menciptakan kemakmuran. Seminar ini merupakan 

bentuk dukungan kami ke Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan para pelaku usaha, UKM pada khususnya, dalam 

menghadapai tantangan serta meraih kesempatan di MEA 2015.  

 

Adapun bidang kerjasama MEA sendiri meliputi pengembangan serta pembangunan kapasitas SDM, penyetaraan 

kualifikasi profesional, konsultasi akan kebijakan makroekonomi dan keuangan, penetapan ukuran-ukuran 

pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, pengembangan transaksi-transaksi 

elektronik melalui e-ASEAN, integrasi industri di seluruh wilayah untuk meningkatkan sumber daya daerah, serta 

meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA. Ringkasnya, MEA akan mentrasformasi ASEAN 

menjadi suatu wilayah dengan keleluasaan akan pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga ahli, serta pergerakan 

arus modal yang lebih bebas.  

 

Seminar ini sendiri terselenggara dengan adanya kemitraan Standard Chartered Bank dengan berbagai pihak, 

khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemda Bali. Untuk itu saya ucapkan 

terima kasih akan kemitraan yang solid antara sektor publik dan swasta ini,” demikian dijelaskan Tse Koon lebih lanjut. 
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Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian Indonesia, Standard Chartered Bank berupaya menjadi mitra handal 

bagi pengembangan bisnis. Agus Hely Setyono, Branch Manager Standard Chartered Bank Bali mengatakan, 

“Seminar ini merupakan suatu bentuk kepedulian Standard Chartered Bank bagi perkembangan usaha kecil 

menengah di Bali, khususnya yang dimiliki oleh para nasabah kami. Ini adalah manifestasi dari komitmen Here for 

good kami, yaitu kami berada di sini untuk suatu kebaikan dan untuk selamanya..” 

 

Seminar Masyarakat Ekonomi Asean yang diadakan di Denpasar ini merupakan kelanjutan dari rangkaian seminar 

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebelumnya telah diadakan di Jakarta dan selanjutnya akan diadakan di Surabaya 

dan Medan. Standard Chartered Bank memiliki komitmen yang tinggi di sektor UKM, yang merupakan kunci bagi 

pertumbuhan negeri dengan terus berinovasi dalam solusi perbankan guna mendukung pertumbuhan sektor UKM di 

Indonesia. 

 

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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