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Standard Chartered Menangkan Penghargaan The Banker 

Financial Inclusion Award  

London, 6 Desember 2011 - Standard Chartered baru-baru ini menerima penghargaan 

Financial Inclusion Award pada acara The Banker’s 2011 ‘Bank of the Year’ Awards atas 

kepemimpinannya dalam mengembangkan akses terhadap keuangan. Penghargaan tahunan 

yang diadakan oleh majalah dari grup Financial Times ini dipandang sebagai tolok ukur 

keunggulan di industri perbankan.  

 

Standard Chartered menerima Financial Inclusion Award atas keberadaan operasionalnya yang 

kuat di level internasional serta besarnya cakupan proyek Bank untuk memperluas akses 

terhadap keuangan.  Proyek yang dimaksud mencakup inovasi struktur keuangan untuk para 

petani di Afrika yang memungkinkan mereka meminjam dana dengan agunan non tradisional, 

seperti hewan ternak dibanding jenis harta lainnya. Struktur semacam ini dapat 

memberdayakan petani untuk memaksimalkan penggunaan modal mereka, sebagai contoh 

untuk mendapatkan akses penyimpanan dan mekanisasi.  

 

Proyek lain yang menjadi perhatian adalah model microfinance unik yang diluncurkan oleh 

Standard Chartered di Thailand. Standard Chartered bekerja sama dengan Population and 

Community Development Association (PDA) di Thailand menciptakan Village Development 

Bank (Bank Pembangunan Desa) di Desa Ban Nong Pruek untuk membantu penduduk desa 

yang tidak memiliki tanah atau agunan lainnya untuk mendapatkan kredit. Bank desa tersebut 

telah mendapatkan 70 anggota yang tabungannya telah berkembang mencapai hampir 

USD2.850. Bank desa yang dimiliki oleh para anggota masyarakat desa tersebut, menyediakan 

pinjaman mulai dari USD200 hingga USD1.000 dengan pembayaran cicilan hingga jangka 

waktu dua tahun. Sebagian besar pinjaman adalah untuk pertanian, termasuk menanam hasil 

panen untuk dijual kembali. Sebagai hasil dari bank desa, tingkat pendapatan rata-rata 

bertumbuh hampir 11 persen dari 2010, sementara tingkat utang rata-rata telah menurun 

sebesar 12 persen. 

 

Standard Chartered secara terus-menerus memperkenalkan produk-produk baru guna 

meningkatkan akses terhadap keuangan bagi para nasabahnya. Baru-baru ini, Standard 
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Chartered meluncurkan ‘Talking ATM’ di Indonesia, Cina, Korea dan India. ‘Talking ATM’ 

diperuntukkan bagi nasabah tuna netra untuk melakukan transaksi rutin perbankan, seperti 

menarik uang tunai, mengganti PIN serta mengecek sisa saldo melalui sistem suara aktif. 

Kebutaan merupakan isu kesehatan yang sangat dekat dengan Standard Chartered karena 

Bank telah berkomitmen untuk menggalang dana USD100 juta hingga tahun 2020 yang akan 

dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan mata di berbagai pasar di 

kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah. 

 

Peter Sands, Group Chief Executive Standard Chartered mengatakan, “Kami sangat bangga 

bahwa Standard Chartered diakui oleh The Banker atas usaha kami untuk meningkatkan akses 

terhadap keuangan. Produk-produk inovatif, seperti microfinance untuk para petani di Thailand 

atau kehadiran Talking ATM di Indonesia, mengilustrasikan bagaimana kami dapat 

menggunakan keahlian kami untuk membuat suatu perubahan positif di negara-negara dimana 

Standard Chartered beroperasi.” 

- 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. 
 


