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DAPAT SEGERA DITERBITKAN 

 

Standard Chartered Bank Salurkan Pinjaman Modal Kerja 
IDR25 Miliar untuk Pengusaha Perempuan Mikro di Indonesia 

 
 
19 Januari 2012, JAKARTA -- Standard Chartered Bank pada hari ini kembali menegaskan 

komitmennya untuk mendukung penuh perkembangan bisnis microfinance melalui penyaluran pinjaman 

dana senilai IDR 25 miliar kepada PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) untuk selanjutnya digunakan 

sebagai modal kerja pengusaha perempuan mikro di Indonesia. Kerjasama antara Standard Chartered 

Bank dan MBK merupakan kali kedua sejak tahun 2010 lalu, dimana pada tahun tersebut telah diberikan 

dana sebesar IDR 15 miliar. 

 
MBK merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terkemuka di Indonesia, dan merupakan lembaga 

teratas dalam kategori LKM menurut MIXMarket Global Composite Ranking (Bank Dunia / CGAP) untuk 

tahun 2009 dan tahun 2008. Sejak memulai operasinya pada tahun 2003, MBK telah menjadi lembaga 

keuangan mikro seperti ‘Grameen’-nya Indonesia. Saat ini MBK melayani sekitar 280,000 nasabah yang 

seluruhnya adalah perempuan, dan merencanakan untuk melayani sejuta klien selama tiga tahun 

mendatang. 

 
Pada acara seremoni kerjasama ini, turut hadir Dr. Shafiq Dhanani selaku Presiden Direktur MBK serta 

Prashant Takker selaku Global Business Head of Microfinance, Standard Chartered Bank.  

 
Chesna Fizetty Anwar selaku Direksi Standard Chartered Bank Indonesia berkata: 

 
“Sejak awal kami beroperasi 149 tahun lalu, Standard Chartered Bank selalu berkomitmen untuk 

memberi kekuatan yang baik di berbagai pasar kami beroperasi. Selain berkontribusi atas pertumbuhan 

ekonomi bisnis yang berkelanjutan di wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah, kami juga berkomitmen 

untuk memberikan dampak positif yang luas pada masyarakat di wilayah kami tinggal dan bekerja. 

Bantuan dana yang kami salurkan melalui MBK pada hari ini merupakan salah satu bentuk upaya nyata 

kami untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih mandiri.” 
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Sementara itu, Head of Non-Bank Financial Institutions Standard Chartered Bank Indonesia Siti M. 

Daeng Parani berkata:  

 
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor microfinance terbesar dan kami berharap dapat 

terus memberikan dukungan serupa di masa datang di berbagai daerah di Indonesia, dimana saat ini 

kami telah memberikan berbagai produk dan layanan perbankan ke berbagai lembaga microfinance di 

Indonesia. Untuk itu, kami bangga dapat kembali bekerjasama kembali dengan MBK sebagai salah satu 

lembaga microfinance terkemuka di Indonesia.” 

 
Transaksi ini merupakan yang ke-empat di Indonesia, sementara Group Standard Chartered sendiri telah 

memberikan berbagai produk dan layanan perbankan ke berbagai lembaga microfinance di 23 negara. 

 
Global Head of Microfinance Standard Chartered Bank Prashant Thakker menambahkan:  

 
“Pada tahun 2006, Standard Chartered berkomitmen menyalurkan dana USD 500 juta dalam bentuk 

kredit maupun instrumen keuangan kepada berbagai organisasi dan fund managers, serta bantuan teknis 

untuk mendanai berbagai LKM di Afrika dan Asia hingga tahun 2011. Pada bulan Desember 2009, 

Standard Chartered Bank telah melampaui target tersebut dengan menyalurkan dana senilai USD 540 

juta kepada berbagai industri microfinance di Asia dan Afrika, dimana lebih dari 4 juta orang telah 

merasakan manfaatnya secara langsung.” 

 
Selain acara penandatanganan kerjasama ini, Standard Chartered juga menggelar sesi edukasi 

perencanaan keuangan keluarga kepada masyarakat di Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Seluruh 

upaya ini merupakan bagian dari brand promise Standard Chartered Bank, yaitu Here for good. 

 
- 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  


