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DAPAT SEGERA DITERBITKAN 
 
 

Tim BIGREDS INDONESIA Indonesia Resmi Wakili Indonesia  
dalam Standard Chartered Trophy 2015 Final  

 

Taklukan tim futsal PT Bank Permata Tbk. dengan skor 4-2, BIGREDS Indonesia  

melaju berhadapan dengan tim futsal dari 9 negara lain di Anfield  

 
 

JAKARTA, 10 Maret 2015 --- Standard Chartered Bank Indonesia rampungkan turnamen futsal tahunan bertajuk ‘Standard 

Chartered Trophy: Road to Anfield 2015’ kualifikasi Indonesia dimana pada tahun ini diikuti oleh 26 tim futsal dari empat 

segmen yaitu nasabah/bisnis, komunitas, staff, dan media. Turnamen futsal ‘Standard Chartered Trophy: Road to Anfield 

2015’ ini merupakan turnamen tahunan yang diikuti oleh Indonesia untuk keempat kalinya sejak pertama kali dibesut pada 

tahun 2012 lalu.  

 
Dalam turnamen futsal kualifikasi lokal yang telah berlangsung pada hari Sabtu lalu (7 Maret 2015), tim futsal putra BIGREDS 

Indonesia Tim 1 berhasil keluar sebagai juara pertama mengalahkan tim futsal putra PT Bank Permata Tbk. dengan skor 4-2. 

Adapun tim futsal putra BIGREDS Indonesia Tim 2 keluar sebagai juara ketiga. Untuk kategori pemenang individu, pemenang 

Pemain Terbaik (Best Player) diraih oleh Astino Taufik dari BIGREDS Indonesia Tim 1, Pencetak Gol Terbaik (Top Scorer) 

dimenangkan oleh Syahbudin dari PT Bank Permata Tbk., dan Penjaga Gawang Terbaik (Best Goalkeeper) dimenangkan 

oleh Rizky Aulia dari BIGREDS Indonesia Tim 2. 

 
Direktur Sumberdaya Manusia Standard Chartered Bank Indonesia Suryantoro Waluyo berkata, “Pertandingan pada tahun 

ini cukup seru dimana masing-masing tim memiliki keunggulan dan kekompakkan antar tim sehingga babak demi babak 

pertandingan berlangsung berimbang. Secara umum kami amat sangat senang mengingat pertandingan berlangsung dengan 

sangat baik, dan seluruh peserta menunjukkan semangat sportivitas. Turnamen ini merupakan ajang dimana seluruh pihak 

terkait bersama-sama bersatu untuk bekerjasama demi kemenangan bersama sesuai tajuk permainan tahun ini, “Play 

Together, Win Together”. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, dan kepada para pemenang yang telah 

beruntung pada turnamen kualifikasi pada tahun ini. Kami harap, dapat kembali memberikan kesempatan yang sama di tahun 

penyelenggaraan berikutnya.” 

 
Sementara itu, Dewan Penasihat BIGREDS Indonesia Andhika Suksmana berkata, “Kemenangan ini merupakan 

kebanggaan luar biasa bagi kami, para Liverpudlians. Bagi kami, kegiatan ini bukan sekedar pertandingan belaka, namun 

merupakan mimpi yang akhirnya terwujud dan menjadi pengalaman istimewa (money-can’t-buy experience) dimana kami 

dapat bermain secara langsung di kampung halaman Liverpool di Anfield. Tim kami amat bersemangat untuk menyajikan 

kinerja terbaik untuk bertanding di sana.” 
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Atas kemenangan tersebut, maka tim futsal putra BIGREDS Indonesia Tim 1 berhak menjadi perwakilan resmi Indonesia 

untuk mengikuti turnamen final Standard Chartered Trophy dan berkesempatan memenangkan piala khusus ‘Standard 

Chartered Trophy’ yang akan dilangsungkan di Anfield pada tanggal 8 Mei 2015. Selain itu, seluruh anggota delegasi juga 

akan mendapatkan kesempatan untuk bermain secara langsung di Anfield termasuk perjalanan dan akomodasi selama empat 

hari, menerima sesi pelatihan profesional bersama para pemain legenda LFC dan berlatih untuk menghadapi turnamen Final, 

serta tur di sekitar Anfield.  

 
Ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan Standard Chartered Trophy dan Indonesia telah berpartisipasi sejak 2012. 

Dalam penyelenggaraan turnamen tahun ini. Indonesia akan berkompetisi dengan 18 negara lain dari negara-negara Asia, 

ASEAN, dan Afrika. Negara-negara lain yang turut serta adalah Bostwana, Brunei, Ghana, Gambia, Hong Kong, India, Kenya, 

Korea Selatan, Malaysia, Nigeria, Singapura, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Zambia, dan Zimbabwe, 

dimana mereka akan berkompetisi dalam turnamen kuallifikasi lokal dan/atau regional sebelum sepuluh negara yang terpilih 

akan bertemu dalam turnamen Final di Inggris. Indonesia merupakan salah satu negara dimana tim pemenang turnamen 

kualifikasi lokal akan langsung berkompetisi di turnamen Final tanpa melalui turnamen regional. 

 
Keterangan lengkap atas seluruh pemenang adalah sebagai berikut: 

Kategori Nama Hadiah 

Kategori Tim 

 Pemenang I BIGREDS INDONESIA Tim 1 IDR5,000,000 dan kesempatan bermain di Anfield 

 Pemenang II PT Bank Permata Tbk.. IDR3,000,000 

 Pemenang III BIGREDS INDONESIA Tim 2 IDR2,000,000 

Kategori Khusus 

 Pemain Terbaik  Astino Taufik IDR1,000,000 

 Pencetak Gol Terbaik Syahbudin IDR1,000,000 

 Penjaga Gawang Terbaik Rizky Aulia IDR1,000,000 

 
Seluruh anggota tim futsal – baik pada saat kualifikasi media cetak maupun kualifikasi karyawan – menerima Medali Peserta 

atas keikutsertaan mereka sebagai peserta dalam turnamen futsal tersebut selain berbagai merchandise resmi Liverpool FC.  

 
- SELESAI - 

 
Keterangan lebih lanjut harap hubungi:  
Mita Sampaguita Lamiran 
Head of Community Engagement, Corporate Affairs 
Email : CorporateAffairs.Indonesia@sc.com 
 
Catatan Redaksi: 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
Standard Chartered merupakan grup perbankan internasional terdepan yang didukung oleh 86,000 orang staf dan sejarah perbankan lebih dari 150 tahun di 
beberapa pasar dinamis di dunia. Standard Chartered berkomitmen terhadap seluruh staff maupun berbagai perusahaan menggiatkan investasi, 
perdagangan, dan penciptaan kekayaan di Asia, Afrika dan Timur Tengah, dimana kami mendapatkan sekitar 90 persen pendapatan dan profit. Warisan dan 
nilai-nilai yang kami emban tercermin dalam janji merek kami, yaitu Here for good. Standard Chartered PLC terdaftar di Bursa Efek London dan Hong Kong, 
serta di Bursa Efek Bombay dan Kantor Bursa Nasional di India. 
 
Sebagai salah satu bank tertua di Indonesia, Standard Chartered memiliki sejarah lebih dari 150 tahun sejak awal beroperasi pada tahun 1863. Dengan 
dukungan 27 kantor cabang yang tersebar di tujuh kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan 
Makassar serta jaringan lebih dari 30,000 ATM Bersama, Standard Chartered merupakan salah satu bank internasional dengan rekam geografis terlebar di 
Indonesia. Standard Chartered memiliki investasi berupa saham di Permata Bank. Untuk informasi lebih lanjut harap kunjungi www.sc.com. Kunjungi pula 
blog terbaru kami yaitu, BeyondBorders serta ikuti berita-berita kami melalui Twitter, LinkedIn dan Facebook. 
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