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DAPAT SEGERA DITERBITKAN

 
 

Kesepakatan Kerjasama Layanan Pembayaran Transaksi Online 
Standard Chartered Indonesia, PT BFI Finance Indonesia dan  

PT Artajasa Pembayaran Elektronis 
 
 

Jakarta, 20 Januari 2011 --- Dalam sebuah acara penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini, Standard 
Chartered Indonesia, PT BFI Finance Indonesia dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis, secara simbolis 
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk kerjasama layanan transaksi pembayaran online. Melalui 
kerjasama ini nasabah BFI bisa melakukan pembayaran di 3,700 outlet PT Pos Indonesia dan 5,395 ATM Bank 
Mandiri di seluruh Indonesia.  
 
Hadir pada acara penandatanganan ini antara lain Gurcharan Kadan selaku Managing Director, Head of OCC 
Standard Chartered Indonesia, Francis Lay selaku Presiden Direktur PT BFI Finance Indonesia dan Arya 
Damar selaku Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis. 
 
Di sela-sela acara penandatanganan, Managing Director, Head of OCC Standard Chartered Indonesia 
Gurcharan Kadan mengatakan: 
 
“Dengan disepakatinya kerjasama layanan transaksi pembayaran online ini, kami berharap bahwa BFI Finance 
selaku klien utama kami, akan dapat memudahkan nasabahnya melakukan pembayaran dan mengembangkan 
bisnis mereka lebih baik lagi dikemudian harinya. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung 
kemajuan para klien kami, dan bukti nyata dari added value yang kami berikan kepada seluruh klien kami.” 
 
Sementara itu, Presiden Direktur PT BFI Finance Indonesia Francis Lay menambahkan: 
 
“Kami menyambut baik atas direalisasikannya kerjasama layanan transaksi pembayaran online antara BFI 
Finance, Artajasa dan Standard Chartered Bank dan meyakini ini dapat menjadi salah satu layanan yang 
memberikan kemudahan kepada seluruh nasabah BFI  untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan 
kepada BFI melalui seluruh jaringan online dari outlet Kantor Pos dan Bank Mandiri.” 
 
Adapun Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis Arya Damar mengatakan: 
 
“Seiring dengan terjalinnya sinergi kerjasama antara BFI Finance, Artajasa dan Standard Chartered Bank untuk 
Layanan Transaksi Pembayaran Online , Artajasa sebagai penyedia sistem pembayaran telah menyiapkan dan 
mengoperasionalkan infrastruktur pembayaran secara online yang memungkinkan nasabah BFI Finance 
melakukan pembayaran tagihannya. Sehingga kini nasabah diberikan kemudahan untuk melakukan transaksi 
pembayaran dengan mendatangi titik-titik pembayaran, baik bank maupun non bank yang tersebar di berbagai 
wilayah.” 
 
 

--- SELESAI --- 
 
 
Keterangan untuk photo caption: Tampak dalam foto adalah (dari kiri ke kanan) Presiden Direktur PT BFI 
Finance Indonesia Francis Lay, Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis Arya Damar dan Managing 
Director, Head of OCC Standard Chartered Indonesia saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman 
Bersama yang telah berlangsung pada pagi hari ini. 
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Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi: 
Sonitha Poernomo 
Country Head of Corporate Affairs 
Standard Chartered Indonesia 
Email: CorporateAffairs_Indonesia@standardchartered.com 
 
 
Catatan bagi Redaksi: 
 
Standard Chartered – terdepan di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
 
Standard Chartered PLC, terdaftar di Bursa Efek London dan Bursa Efek Hong Kong termasuk dalam daftar top 25 FTSE-
100 korporasi berdasarkan kapitalisasi pasar. Group yang bermarkas di London ini telah memiliki pengalaman lebih dari 
150 tahun di dunia perbankan dan berada di berbagai pasar yang berkembang pesat di dunia, terdepan di Asia, Afrika dan 
Timur Tengah.  Pendapatan dan jumlah karyawannya telah mengganda lebih dari dua kali lipat selama lima tahun terakhir 
terutama yang diakibatkan oleh pertumbuhan organik dan didukung oleh akuisisi-akuisisi. 
 
Standard Chartered beraspirasi untuk menjadi bank internasional terbaik di masing-masing pasarnya dengan menjadi mitra 
yang tepat bagi para pemangku kepentingan. Lebih dari 90 persen dari keuntungan Bank berasal dari Asia, Afrika dan 
Timur Tengah, dengan pendapatan yang seimbang baik dari Wholesale dan Consumer Banking. Standard Chartered 
memiliki sekitar 1,600 cabang di lebih dari 70 negara di dunia. Pertumbuhan pasar-pasar dan usahanya yang luar biasa 
telah membuka berbagai kesempatan karir internasional yang menarik dan menantang. 
 
Memimpin melalui keteladanan untuk menjadi mitra yang tepat bagi para pemangku kepentingannya, Group Standard 
Chartered memiliki komitmen untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjangnya dan dipercayai di 
seluruh dunia dalam mempertahankan standard yang tinggi dalam hal tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab 
sosial, perlindungan terhadap lingkungan dan keragaman karyawannya. Standard Chartered memperkerjakan 75.000 
karyawan, hampir separuhnya adalah wanita. Para karyawan berasal dari 135 kebangsaan, dan 68 persen-nya terwakili di 
jajaran manajemen senior. 
 
Sebagai salah satu dari bank tertua di Indonesia Standard Chartered memiliki lebih dari 148 tahun sejarah di negeri ini 
sejak tahun 1863. Dengan 13 kantor cabang di enam kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, 
Denpasar dan Medan, serta dukungan 17.000 lebih jaringan ATM Bersama, menjadikan Bank ini sebagai salah satu bank 
internasional yang memiliki jejak geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered juga merupakan investor utama di 
Permata Bank dan telah mengakuisisi penuh American Express Bank.  
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id. 


