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UOB Indonesia menyediakan pusat pengasuhan anak untuk 

membantu orang tua mengelola urusan keluarga dan pekerjaan 

kantor mereka selama liburan Idul Fitri 

Jakarta, 13 Juni 2019 – Dengan banyaknya asisten rumah tangga yang mudik saat liburan 

Idul Fitri, PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) menyediakan fasilitas pusat pengasuhan 

anak sementara untuk membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan kantor dan tanggung 

jawab keluarga mereka. Lebih dari 40 anak-anak karyawan UOB dengan rentang usia tiga 

dan tujuh tahun disuguhi berbagai kegiatan di pusat tersebut, termasuk seni dan kerajinan 

serta dongeng, ketika orang tua mereka sedang fokus mengerjakan pekerjaan kantor mereka. 

Fasilitas pengasuhan anak ini diperkenalkan oleh UOB Indonesia pada tahun 2016 sebagai 

bagian dari komitmen Bank untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja. 

Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam, yang hadir pada waktu bermain anak-anak, 

mengatakan bahwa sama seperti UOB yang peduli terhadap pengembangan profesional 

karyawan, ia juga mendukung mereka dalam menyeimbangkan komitmen keluarga dan 

keterikatan dengan masyarakat sekitar. 

 

“Kami senantiasa berusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan menarik 

bagi karyawan kami. Sebagai bagian dari ini, kami menawarkan berbagai program dan 

kesejahteraan yang menciptakan dampak positif di antara orang-orang kami dan di seluruh 

tim kami, ”kata Kevin. 

 

Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam, yang hadir pada waktu bermain anak-anak, 

mengatakan bahwa sama seperti UOB yang peduli terhadap pengembangan profesional 

masyarakatnya, ia juga mencari cara untuk membantu menyeimbangkan komitmen keluarga 

dan masyarakat. 

 

“Kami senantiasa menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan menarik bagi karyawan. 

Sebagai bagian dari usaha tersebut, kami menawarkan berbagai program keberagaman dan 
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kesejahteraan yang menciptakan dampak positif kepada karyawan dan seluruh tim kami, ”kata 

Kevin. 

Selain membuka fasilitas pengasuhan anak selama liburan Idul Fitri, seri festival Ramadhan 

UOB Indonesia juga mencakup kegiatan karyawan seperti buka puasa bersama dengan lebih 

dari 800 anak-anak kurang beruntung, kompetisi dekorasi kantor, perayaan Idul Fitri dengan 

karyawan dan sajian takjil atau sajian buka puasa untuk karyawan yang berada di Jakarta  

Selain itu, UOB Indonesia juga menyediakan fasilitas mudik gratis dengan ke 21 kota di 

seluruh Jawa bagi karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan mudik. 

-selesai- 
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Presiden Direktur UOB Indonesia, Kevin Lam, mengunjungi anak-
anak karyawan di pusat pengasuhan anak UOB (UOB Day Care) 
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Tentang UOB Indonesia 

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) merupakan anak perusahaan United Overseas Bank Limited (UOB), 

bank terkemuka di Asia dengan jaringan global 500 kantor di 19 negara dan teritori di Asia Pasifik, Eropa Barat, 

dan Amerika Utara. 

 

UOB Indonesia was established in 1956. The Bank’s service network comprises 41 branch offices, 137 sub-branch 

offices and 185 ATMs across 30 cities in 18 provinces in Indonesia. UOB Indonesia’s banking services are 

accessible through its regional ATM network, the ATM Prima and Bersama networks and the Visa network. UOB 

Indonesia is rated AAA (idn) by Fitch Ratings. 

UOB Indonesia didirikan di tahun 1956 dengan jaringan layanan bank terdiri dari 41 kantor cabang, 137 kantor 

cabang pembantu disertai 185 ATM di 30 kota di 18 propinsi di seluruh Indonesia. Layanan perbankan UOB 

Indonesia dapat diakses melalui jaringan regional ATM UOB, ATM Prima, ATM Bersama dan jaringan ATM Visa. 

UOB Indonesia berperingkat AAA (idn) dari Fitch Ratings.  

 

UOB Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan produk dan layanan berkualitas. UOB Indonesia juga 

menawarkan berbagai produk dan layanan Retail Banking dan Wholesale Banking. 

 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel melalui penawaran produk yang lengkap mulai dari tabungan, Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR), kartu kredit di bawah Personal Financial Services dan produk untuk Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di bawah Business Banking. Dalam lingkup Wholsale Banking, UOB Indonesia melayani 

kebutuhan keuangan nasabah Commercial Banking, Corporate Banking, Global Markets and Investment 

Management. 

 

Dengan jaringan luas di Asia, UOB Indonesia menawarkan para nasabah rangkaian produk dan layanan treasuri 

dan cash management untuk membantu rencana perusahaan-perusahaan berekspansi secara regional. UOB 

Indonesia telah membantu perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi, pertambangan, real estate dan sektor jasa 

lainnya yang berekspansi ke Indonesia.  

 

Sebagai perusahaan penyedia layanan keuangan, UOB Indonesia berkomitmen untuk membuat perbedaan dalam 

hidup para pemangku kepentingan serta komunitas dimana UOB beroperasi. UOB  Indonesia memiliki dedikasi 

untuk membantu nasabah mengelola keuangan dengan bijak dan mengembangkan bisnis mereka. UOB Indonesia 

berkomitmen dalam mendukung perkembangan sosial, terutama dalam bidang-bidang seni, anak-anak, dan 

pendidikan 
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Sejak tahun 2011, UOB Indonesia mengadakan kompetisi tahunan UOB Painting of the Year, sebuah kompetisi 

seni regional yang berawal di UOB Group pada tahun 1982.  

 

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi www.uob.co.id 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Fatma Hapsari 

Assistant Vice President 

Strategic Communications and Cu2tomer Advocacy 

Tel: +62 21 2350 6000 ext. 31242 

Email: fatmatri@uob.co.id 

 

 

Maya Rizano 

Senior Vice President 

Strategic Communications and Customer Advocacy 

Tel: +62 21 2350 6000 

E-mail: mayarizano@uob.co.id 

 


