
                                       

 

 
 

 

 
 
 

 

Standard Chartered Bank Cabang Pondok Indah Berikan  
Bantuan Kacamata Gratis Bagi Puluhan Pelajar  

“Kepala Cabang dan Karyawan adakan kegiatan kerja relawan dalam upaya pencegahan kebutaan dini” 
 
 
 

Jakarta, 28 Agustus 2015 - Standard Chartered Bank Indonesia hari ini mengadakan kegiatan kerja relawan dalam bidang kesehatan 

mata (Seeing is Believing Programme). Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian untuk memperingati kemerdekaan Republik 

Indonesia yang ke 70 ini diselenggarakan di kantor cabang Standard Chartered Bank Pondok Indah dan dipimpin secara langsung oleh 

Kepala Cabang Standard Chartered Bank Pondok Indah, Ratna Nurbaeni. Puluhan pelajar dari SMPN 218 diundang untuk memperoleh 

bantuan kacamata baca gratis dan juga mendapatkan pengetahuan tentang fungsi Bank. Para pelajar yang hadir tersebut merupakan 

pelajar pilihan dari 700 pelajar yang diperiksa kesehatan matanya. Pemeriksaan mata dilakukan langsung oleh karyawan Standard 

Chartered Bank Indonesia melalui kerja relawan, guna mengetahui tingkat akurasi dari kacamata baca yang akan diberikan.  

 

Ratna Nurbaeni, Kepala Cabang Standard Chartered Pondok Indah, Jakarta menjelaskan ”Program ini adalah salah satu komitmen kami 

terhadap masyarakat dan juga salah satu dari rangkaian acara untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, yang 

juga dilaksanakan di kota-kota lainnya di Indonesia dengan berbagai bentuk kegiatan, mulai dari edukasi keuangan, kampanye HIV/AIDS, 

sampai dengan kampanye kesehatan mata.” 

 

“Bidang Kesehatan Mata Seeing is Believing merupakan salah satu pilar kesehatan dari program keberlanjutan / sustainability programme 

yang dimiliki oleh Standard Chartered Bank. Salah satu target penerima manfaat program ini adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama, 

dimana tingkat kebutuhan kacamata baca minus di kalangan ini cukup tinggi. Di bulan Agustus 2015, kami telah melakukan pemeriksaan 

kepada lebih dari 1,500 pelajar, dengan bantuan kacamata yang diberikan lebih dari 400 buah. Di tahun 2015, sebanyak 2,736,930 orang 

telah memperoleh manfaat dari program kesehatan mata Seeing is Believing”, Ratna menambahkan. 

 

Program Seeing is Believing (SiB) merupakan inisiatif global dalam upaya pencegahan kebutaan yang dapat dihindari. Sejak tahun 2003 

sampai dengan 2015 telah terkumpul dana sebesar USD79,4 juta untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan 

di bidang kesehatan mata. Melalui kerjasama dengan lembaga kesehatan mata dunia – IAPB / International Agency for Preventable 

Blindness, program SiB dijalankan di 26 negara dimana Standard Chartered Bank beroperasi. Di Indonesia sendiri, SiB telah menjangkau 

berbagai kota, termasuk : Jakarta, Bandung, Surabaya, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Penerima manfaat program adalah mulai dari 

bayi  sampai dengan orang dewasa, dengan tingkat kebutuhan kesehatan mata seperti kacamata baca, operasi katarak, vitamin A, 

perawatan retina mata penderita diabetes (diabetic retinopathy), fasilitas kesehatan mata anak (paediatric ophthalmology) dan 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan mata melalui berbagai pelatihan. Pada pelaksanaan Program Seeing is Believing SiB, para 

karyawan selalu dilibatkan untuk mengambil bagian sebagai relawan dimana setiap karyawan Standard Chartered Bank Indonesia 

diharuskan untuk berkontribusi 3 hari setiap tahunnya untuk menjadi relawan.  

-Selesai- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                       

 

Untuk informasi lebih lanjut: 
Richie Daft     
Corporate Communication Manager, External Affairs     
Standard Chartered Bank Indonesia       
Tel.: 021- 25550000   Fax: 021-5719625             
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com 
 
Standard Chartered 
Standard Chartered Bank adalah grup bank internasional dengan lebih dari 86,000 karyawan dan telah mempunyai sejarah lebih dari 150 tahun di 
beberapa negara yang paling dinamis. Standard Chartered adalah bank untuk masyarakat dan korporasi, mendukung perdagangan, investasi dan 
kekayaan di Asia, Afrika dan Timur Tengah, 90 persen pemasukan dan keuntungan didapatkan dari wilayah ini. 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.  
 
Standard Chartered PLC terdaftar di bursa saham London dan Hong Kong Stock Exchanges, juga di Bombay dan National Stock Exchanges di India. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.sc.com/id atau blog www.sc.com/beyondborders, Twitter @StanChart, LinkedIn 
www.linkedin.com/company/standard-chartered-bank dan Facebook fanpage Standard Chartered Bank Indonesia. 
 
 
 
 

mailto:CorporateAffairs_Indonesia@standardchartered.com
http://www.sc.com/id
http://www.sc.com/beyondborders
http://www.linkedin.com/company/standard-chartered-bank

