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UOB Group Menyelenggarakan “UOB Heartbeat Run/Walk 2011”  
Serentak di 4 Negara  

 
 

Jakarta, 27 Maret 2011 
 
Hari Minggu tanggal 27 Maret 2011, secara serentak, diselenggarakan kegiatan Corporate 
Social Responsibility (“CSR”) di 4 negara yaitu UOB Singapura, UOB Malaysia, UOB Thailand 
dan UOB Buana, Indonesia.  
 
Kegiatan yang diberi judul “UOB Heartbeat Run/Walk 2011” merupakan salah satu kegiatan 
CSR rutin tahunan dari Grup UOB, yang memiliki fokus pada 3 pilar yaitu, anak-anak, 
pendidikan dan seni.  
 
Dalam acara “UOB Heartbeat Run/Walk 2011”, selain dilakukan lomba jalan sehat dan lari 
oleh para karyawan dan keluarga, juga dilakukan penyerahan donasi kepada yayasan yang 
membutuhkan. Donasi tersebut merupakan hasil sumbangan dari seluruh karyawan Bank yang 
telah dikumpulkan dalam periode tertentu. 
 
Di Jakarta, lebih dari 4.000 peserta yang terdiri dari karyawan UOB Buana beserta keluarga 
masing-masing, berpartisipasi dalam Lomba Lari/Jalan “UOB Heartbeat Run/Walk 2011”. 
Lomba tersebut mengambil rute UOB Plaza – Bundaran HI – Universitas Atmajaya – UOB 
Plaza.  
 
Dalam sambutannya di acara tersebut, Bpk. Armand B. Arief, Direktur Utama UOB Buana 
mengatakan,”Tahun ini untuk kedua kalinya UOB Buana berpartisipasi dalam kegiatan CSR 
regional “UOB Heartbeat Run/Walk”. Acara ini selain sebagai ajang silahturahmi keluarga 
besar UOB Buana khususnya yang berada di Jabodetabek dan pengembangan team building 
yang efektif, juga memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk belajar berempati kepada 
sesama yang membutuhkan. Seperti tahun lalu, sumbangan yang telah dikumpulkan oleh 
seluruh karyawan UOB Buana didonasikan kepada para anak-anak dengan kebutuhan khusus 
di YPAC-Jakarta” 
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Dalam kesempatan yang sama, UOB Buana memberikan donasi sebesar Rp250 juta kepada 
Yayasan Pembinaan Anak Cacat-Jakarta (“YPAC-Jakarta”), sejalan dengan salah satu pilar 
CSR dari UOB. YPAC-Jakarta adalah sebuah yayasan yang konsisten memberikan pelayanan 
kepada anak-anak berkebutuhan khusus/ tuna daksa sejak tahun 1954. Pelayanan tersebut 
ditujukan untuk mendorong dan membantu anak-anak dengan keterbatasan agar mampu 
mengatasi kesulitannya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi manusia yang 
mandiri; 
 
Selain itu, seluruh karyawan dan keluarga UOB Buana yang berpartisipasi  dalam “UOB 
Heartbeat Run/Walk 2011”, berhasil memecahkan rekor MURI dengan membuat 60.000 
origami bentuk hati secara bersamaan.  
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Mengenai PT Bank UOB Buana 
 
Didirikan di Jakarta pada tahun 1956, UOB Buana merupakan salah satu bank terkemuka di 
Indonesia dengan jaringan pelayanan sebanyak 214 kantor dan 132 ATM yang tersebar di 30 
kota pada 18 provinsi diseluruh Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 2010, UOB Buana telah 
melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank UOB Indonesia dan bertindak sebagai Bank 
yang menerima penggabungan (surviving company). 
 
Per Desember 2010, UOB Buana mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik. Total Asset 
yang berhasil dibukukan UOB Buana per Desember 2010 adalah sebesar Rp38,3 triliun. 
 
UOB Buana juga mencatat penyalurkan kredit sebesar Rp27,4 triliun per Desember 2010. 
Pemberian kredit tersebut didominasi oleh kredit retail komersial dan korporasi. Namun 
demikian, UOB Buana juga terus meningkatkan pangsa pasar kredit konsumernya antara lain 
dengan melakukan meluncurkan produk dan program baru serta bekerja sama dengan 
developer-developer terkemuka di Indonesia. 
 
Total Dana Pihak Ketiga per Desember 2010 tercatat sebesar Rp28,27 triliun, yang terdiri dari 
Giro Rp3,21 triliun, Tabungan Rp7,31 triliun dan Deposito Berjangka Rp17,75 triliun.  
 
Rasio-Rasio Keuangan juga menunjukan tingkat kesehatan Bank yang baik. 
 
Selama tahun 2010, UOB Buana telah menerima berbagai penghargaan antara lain Platinum 
Trophy dari majalah InfoBank atas kinerja keuangan dengan predikat ”Sangat memuaskan” 
selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yaitu tahun 2000 hingga 2009. Bisnis Indonesia juga 
menganugerahkan penghargaan 2010 Banking Efficiency Award kepada UOB Buana. 
Penghargaan The Most Creative Consumer Bank untuk kategori KPR, Kartu Kredit dan 
Tabungan juga diberikan oleh Majalah Swa kepada UOB Buana. 
 


