
 
 
 
 

 
 

Standard & Poor’s naikkan peringkat Standard Chartered Bank menjadi AA-  
 

Satu-satunya bank internasional yang telah dinaikkan peringkatnya oleh tiga badan peringkat sejak 
krisis finansial 

 
JAKARTA, 6 Desember 2011 – Kekuatan neraca keuangan Standard Chartered didukung oleh pendekatan 

manajemen resiko dan posisi strategis di berbagai pasar-pasar dinamis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah merupakan 

hal-hal utama yang menjadikan badan peringkat terkemuka, Standard & Poor’s (S&P), untuk meningkatkan peringkat 

Standard Chartered Bank dari A+ menjadi AA- efektif sejak 1 Desember 2011. 

 
Peningkatan peringkat S&P tersebut jelas mendemonstrasikan posisi unik Standard Chartered Bank di antara bank 

internasional lainnya. Peningkatan peringkat ini juga memperkuat neraca keuangan Group Standard Chartered, 

meminimalisasikan persyaratan pendanaan wholesale, diversifikasi jalur pendapatan, serta kekuatan posisi dan 

likuiditas Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank merupakan salah satu di antara beberapa bank 

internasional lain yang mengalami peningkatan peringkat dari S&P dengan menggunakan metodologi baru – 

sementara sebagian besar institusi mengalami penurunan peringkat atau berada di peringkat yang sama. 

 
Standard Chartered juga merupakan satu-satunya bank internasional terdepan yang mengalami perbaikan peringkat 

oleh tiga badan peringkat sejak awal krisis finansial: oleh S&P menjadi AA-; oleh Fitch menjadi AA-; dan oleh Moody’s 

menjadi A1. 

 
Adapun pertimbangan S&P untuk meningkatkan peringkat Standard Chartered adalah berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut: 

 Kondisi likuiditas Bank yang kuat dan permodalan ‘di atas rata-rata’ – S&P menegaskan bahwa peningkatan 

peringkat terkait likuiditas hanya akan diberikan kepada bank yang memiliki kondisi ‘istimewa’. S&P menyebutkan 

bahwa Standard Chartered Bank memiliki ‘persediaan aset yang kaya dan likuid’ dan bahwa Standard Chartered 

Bank merupakan institusi yang berkualitas. 

 Posisi bisnis yang kuat – S&P menyebutkan bahwa Standard Chartered Bank berada di posisi pasar yang baik, 

memiliki fleksibilitas dalam berperan penting di berbagai pasar, memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat di 

seluruh pasar, serta memiliki pendapatan yang berasal dari beragam pasar geografis 

 Posisi manajemen resiko yang kuat – S&P menyebutkan bahwa Standard Chartered Bank memiliki manajemen 
resiko yang baik serta dengan tingkat resiko konservatif. 

 
Group Finance Director Standard Chartered Richard Meddings berkata: 
 
“S&P memahami bahwa Standard Chartered Bank memiliki posisi unik dibandingkan bank internasional lainnya. 

Standard Chartered Bank beroperasi di berbagai pasar dinamis, memiliki pengelolaan pendapatan yang baik, kondisi 

keuangan yang solid, dan didukung oleh manajemen yang kuat. Ini adalah ketiga kalinya kami menerima peningkatan 

peringkat sejak krisis finansial terjadi, dan kami terus membukukan kinerja yang baik dari tahun ke tahun.” 

--- 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 30.000 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  
 


