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Standard Chartered Terbitkan Laporan  
Sustainability Review 2010 

 
Jakarta, 25 Maret 2011 – Standard Chartered menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi bank yang 

memberikan dampak secara sosial. Dalam Sustainability Review 2010 (ulasan program berkelanjutan) 

tahunan kelima yang diluncurkan hari ini, Standard Chartered memaparkan bagaimana bank telah berhasil 

melaksanakan strategi yang menghasilkan tingkat pengembalian yang baik bagi para pemegang saham, 

dan secara bersamaan tetap mampu menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat dimana Bank 

beroperasi.  

 

Pada tahun 2010, Standard Chartered telah berkontribusi pada sektor ekonomi riil dengan meningkatkan 

nilai pinjaman kepada nasabah dan klien menjadi USD45 miliar atau naik sekitar 22 persen. Hal ini 

termasuk kenaikan 32 persen untuk pinjaman bagi sektor usaha kecil dan menengah (SME), sebagai 

penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di pangsa pasar Standard 

Chartered di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Standard Chartered juga menyediakan kesempatan bagi ribuan 

orang untuk memiliki rumah sendiri melalui pinjaman hipotek yang jumlahnya meningkat sebesar 23 persen 

menjadi USD13 miliar di berbagai negara.  

 

Standard Chartered percaya bahwa dengan penyediaan sarana pembiayaan yang efisien dan bertanggung 

jawab akan berdampak positif dan berkelanjutan secara sosial ekonomi bagi pasar. Aspirasi ini tergambar 

pada brand promise Bank, Here for good yang diluncurkan tahun 2010 lalu.   

 

Salah satu hal yang menjadi prioritas Bank adalah memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi 

jutaan orang yang belum memiliki akses atau kurang memanfaatkan fasilitas perbankan. Pada tahun 2010, 

Standard Chartered telah menyediakan USD180 juta untuk penyaluran pembiayaan institusi keuangan 

mikro (microfinance institutions/ MFIs), menggarisbawahi strategi Bank untuk membantu institusi-institusi ini 

mengembangkan cakupan wilayah serta memperbesar dampak mereka. Sejak tahun 2005, Standard 

Chartered telah melampaui komitmen awalnya terhadap Clinton Global Initiative (CGI) untuk menyediakan 

pembiayaan bagi MFI sebesar USD500 juta hingga tahun 2011, kini jumlah total pinjaman bagi MFI 

meningkat menjadi USD720 juta. 

 

Di bidang pertanian, Standard Chartered juga telah menciptakan kemajuan yang signifikan. Berbasis di kota 

Johannesburg, Afrika Selatan, agribisnis Standard Chartered mengembangkan produk-produk dan layanan 

inovatif bagi petani-petani Afrika, memperluas akses mereka terhadap sektor pembiayaan dan berkontribusi 

pada keamanan pangan. Pada tahun 2010, Standard Chartered menjadi Mandated Lead Arranger dan 

pemberi modal utama untuk pinjaman di bidang pertanian dengan pinjaman dana hingga USD140 juta 
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dalam kerjasamanya dengan Food Reserve Agency Zambia. Kerjasama ini merupakan yang terbesar 

dengan memberi manfaat bagi sekitar 300.000 petani skala kecil yang memungkinkan mereka mendapat 

harga pasar yang layak bagi hasil panennya.  

 

Peter Sands, Group Chief Executive Officer, Standard Chartered, mengatakan, “Sebagai bank internasional 

yang universal, kami memiliki dampak lebih dari keuntungan yang kami peroleh. Dengan beroperasi sesuai 

dengan tata cara yang benar, kami dapat menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham, mendukung 

dan bermitra dengan klien dan nasabah kami, serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat luas. Brand 

kami berbicara mengenai komitmen (Here for good). Dan hal ini lebih dari sekedar filantropi, lebih dari 

tanggung jawab sosial perusahaan dan demi melindungi reputasi kami. Ini lebih kepada pengakuan 

terhadap peran penting bank terhadap perekonomian dan masyarakat dimana kami beroperasi.”  

 

Hal lain yang patut disoroti adalah komitmen Standard Chartered terhadap CGI yang mencapai USD4,98 

miliar untuk memobilisasi USD8-10 miliar pembiayaan terhadap pasar energi yang dapat diperbaharui. 

Standard Chartered memenuhi komitmen CGI untuk mengedukasi satu juta orang mengenai HIV dan AIDS 

pada bulan Maret 2010, 60 persen lebih tinggi dari target awal. Pada tahun 2010, Standard Chartered juga 

telah mencapai hampir 80 persen dari target CGI untuk menyediakan hingga USD20 juta untuk mencegah 

kebutaan, guna menjangkau 20 juta orang lagi hingga tahun 2014.  

 

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai 2010 Sustainability Review, silakan lihat di: 

http://sustainability.standardchartered.com/ 

-- Selesai – 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
Sonitha Poernomo 
Country Head of Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank 
Tel: 021- 57999000   Fax: 021-5719625 
CorporateAffairs_Indonesia@sc.com 
 
 
Catatan Redaksi: 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
Standard Chartered PLC adalah bank internasional terkemuka, terdaftar di bursa efek London, Hong Kong dan Mumbai 
. Bank ini telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di berbagai pasar yang paling berkembang pesat di dunia, dan 
sekitar 90 persen pendapatan serta keuntungannya diperoleh dari Asia, Afrika dan Timur Tengah.  Fokusnya pada 
wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk membina hubungan mendalam dengan para klien dan nasabah, telah 
mendorong pertumbuhan Bank ini dalam beberapa tahun terakhir.  

Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan karir internasional yang amat 
menarik dan menantang bagi 85.000 karyawannya. Standard Chartered memiliki komitmen untuk membangun bisnis 
berkelanjutan dalam jangka panjang, dan dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam hal tata 
kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap lingkungan, serta keragaman 
karyawannya. Warisan budaya dan nilai-nilai korporasi Standard Chartered diekspresikan melalui suatu komitmen 
brand, yaitu ‘Here for good’  

Sebagai salah satu dari bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki lebih dari 148 tahun sejarah di 
negeri ini sejak tahun 1863. Dengan 26 kantor cabang di delapan kota utama Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar, serta dukungan sekitar 23.000 lebih jaringan ATM 
Bersama, menjadikan Bank ini sebagai salah satu bank internasional yang memiliki jejak geografis terluas di Indonesia. 
Standard Chartered Bank juga merupakan investor utama di Permata Bank dan telah mengakuisisi penuh American 
Express Bank.  
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id. 
 


