Standard Chartered sediakan rapid test COVID-19
senilai Rp 3 miliar bagi masyarakat melalui Halodoc
●
●

Standard Chartered telah mengalokasikan total Rp 7,6 Miliar 1 untuk bantuan
darurat COVID-19 di Indonesia dengan fokus di pendidikan dan kesehatan
Melalui Halodoc, Standard Chartered mendonasikan alat tes untuk identifikasi
awal COVID-19 bagi masyarakat umum di Jakarta, Kebumen dan Surabaya.

Jakarta, 20 Mei 2020 – Standard Chartered (“Bank”) hari ini mengumumkan inisiatif dukungan sosial
sebesar Rp 3 miliar untuk membantu penanganan COVID-19 dalam bentuk rapid test gratis. Dalam
pelaksanaan rapid test, Standard Chartered menggandeng Halodoc, sebagai platform layanan kesehatan
digital terdepan yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Kesehatan RI untuk membantu
melakukan skrining awal COVID-19 secara lebih luas. Layanan tes gratis ini akan diberikan untuk beberapa
komunitas tertentu dengan kemungkinan resiko terpapar yang tinggi seperti para pedagang di pasar umum,
kaum difabel, serta masyarakat dari golongan ekonomi kelas bawah di beberapa daerah dan kawasan
seperti Cipayung, Cakung dan Jatinegara di Jakarta Timur, Puri Kembangan, Cengkareng dan Grogol
Petamburan di Jakarta Barat, serta Kebumen, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur.
“Kami menyadari pentingnya upaya membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan tes untuk
membantu identifikasi dan pemetaan kasus yang lebih baik sehingga pandemi COVID-19 dapat lebih cepat
dilewati. Oleh karena itu, bagian ketiga dari total donasi Rp 7,6 miliar Standard Chartered untuk Indonesia
difokuskan pada pemberian alat tes gratis bagi masyarakat umum. Ini juga menjadi manifestasi janji brand
kami, ‘Here for good’ yang menggarisbawahi pentingnya kontribusi positif Standard Chartered bagi
masyarakat tempat Bank berada,” jelas Andrew Chia, Chief Executive Officer, Standard Chartered
Bank Indonesia.
CEO Halodoc, Jonathan Sudharta mengatakan, "Sebagai mitra resmi pemerintah dalam upaya
penanggulangan pandemi COVID-19, Halodoc terus aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak,
termasuk perbankan seperti Standard Chartered untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat
yang membutuhkan layanan rapid test COVID-19. Kami percaya, basis pengguna Standard Chartered
yang besar mampu memperluas pemanfaatan tes ini di masyarakat. Sejalan dengan upaya pemerintah,
kolaborasi ini menegaskan kembali komitmen Halodoc untuk membantu pemerintah memutus mata rantai
penyebaran COVID-19 di Indonesia lewat mekanisme skrining terarah yang lebih luas."
Pemeriksaan oleh Halodoc menggunakan metode rapid test dengan pengambilan sampel darah untuk
diuji. Rapid test ini berfungsi sebagai skrining tahap awal akan turut membantu beban para profesi medis
di rumah sakit sebelum melakukan tes PCR atau swab test.
Staf Khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia
Kesehatan, Dr. Mariya Mubarika mengatakan, "Kami mengapresiasi langkah Halodoc sebagai platform
kesehatan digital yang menyediakan layanan telemedicine yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam
membantu mitigasi pengentasan COVID-19 di Indonesia di masa pandemi ini melalui layanan konsultasi
dokter hingga beli obat yang dapat dilakukan dari rumah, sehingga masyarakat juga bisa menerapkan
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Angka total donasi mengalami penyesuaian nominal dari pengumuman sebelumnya (Rp 7,5 Miliar) dikarenakan penyesuaian kurs
tukar Dolar AS terhadap Rupiah atas total donasi Standard Chartered untuk Indonesia sebesar 500.000 Dolar AS.

physical distancing. Ini juga sebenernya sejalan dengan arahan pemerintah dan Kementerian Kesehatan
RI. Dengan adanya dukungan serta kolaborasi yang baik dari Standard Chartered, kami berharap
kedepannya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan akses ke layanan rapid test
COVID-19."
Sebelumnya, Standard Chartered telah mengumumkan pemberian donasi sebesar Rp 1,5 miliar untuk
siswa sekolah dalam bentuk home learning kit (laptop, modem, dan kuota internet), serta donasi sebesar
Rp 3,1 miliar dalam bentuk mesin PCR, reagen/bahan reaksi (reagent), dan fasilitas kapsul tidur (sleeping
pods) untuk sejumlah rumah sakit. Total donasi sekitar Rp 7,6 miliar khusus untuk Indonesia merupakan
komitmen global dari Standard Chartered untuk menyalurkan 50 Juta Dolar AS demi upaya
penanggulangan COVID-19 di 59 negara tempat Bank beroperasi, yang mana 25 Juta Dolar AS difokuskan
untuk bantuan darurat dan 25 Juta Dolar AS sisanya untuk pemulihan dan pembangunan pasca pandemi.
Dana bantuan darurat akan didistribusikan hingga Juli 2020. Untuk tahap pertama, 10 juta Dolar AS telah
didonasikan ke kantor pusat UNICEF dan Palang Merah Internasional untuk disalurkan ke negara-negara
yang terdampak pandemi. Selanjutnya, 15 juta Dolar AS akan didistribusikan ke sejumlah negara tempat
Bank beroperasi. Dana pemulihan pasca pandemi sendiri akan mulai didistribusikan dari Agustus 2020
hingga akhir 2021 untuk sejumlah program seperti pelatihan kerja, pelatihan tenaga medis baru,
pembiayaan UMKM dan pelatihan kaum muda.

--- SELESAI ---

Tentang Standard Chartered
Kami adalah grup perbankan internasional terdepan dengan kehadiran di 59 negara paling dinamis di
dunia, dengan melayani klien-klien di 85 negara lainnya. Kami memiliki tujuan untuk mendorong
perdagangan dan kemakmuran melalui keberagaman unik kami. Warisan dan nilai-nilai kami tercermin di
janji brand kami, yaitu Here for good.
Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Efek London dan Hongkong, serta juga di Bursa Efek Bombay
dan Nasional di India. Untuk cerita-cerita dan pandangan dari para ahli, silakan kunjungi Insights at sc.com.
Ikuti Standard Chartered di Twitter, LinkedIn dan Facebook.
Tentang Halodoc
Halodoc adalah aplikasi kesehatan terintegrasi berbasis online yang menyediakan solusi kesehatan
lengkap dan andal untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan. Aplikasi Halodoc dilengkapi
dengan empat fitur utama, yaitu; Bicara Dengan Dokter (Chat with a Doctor) yang memungkinkan pasien
untuk chat, video call, atau voice call dengan dokter berpengalaman dan terpercaya kapan pun di mana
pun dari HP. Beli Obat (Buy Medicines) sebuah layanan yang dapat membantu pengguna membeli
suplemen, vitamin, dan obat-obatan dengan cepat, aman & nyaman karena diantar langsung ke tempat
dengan ojek online. Pasien juga bisa upload resep fisik ke aplikasi. Kunjungi Rumah Sakit (Visit a Hospital)
memungkinkan pasien untuk membuat janji dengan dokter dari HP sehingga saat sampai rumah sakit
mereka tidak perlu mengurus administrasi dan langsung konsultasi dengan dokter tanpa antri lama, dan
Layanan Lab. Halodoc bekerja sama dengan Prodia dalam memberikan kemudahan bagi pengguna untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan, baik di rumah atau di kantor. Pada tahun 2018, Halodoc menerima
penghargaan “The Most Innovative Start Up” dari Galen Growth Asia dan dipilih langsung oleh Forbes
Indonesia sebagai “Choice Start Up” untuk tahun itu. Sementara itu pada 2019, Halodoc terpilih sebagai
“Startup Pilihan Tempo 2019” dalam kategori People's Choice.
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