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Standard Chartered Terbitkan Laporan  
Sustainability Review 2011 

 
London, 05 April 2012 – Standard Chartered menerbitkan laporan tahunan Sustainability Review 

keenam yang menjabarkan bagaimana program sosial berkelanjutan Bank telah dijalankan sebagai 

bentuk pengembalian Standard Chartered kepada para pemangku kepentingan sekaligus menciptakan 

nilai ekonomi sosial di komunitas dimana Bank berada.  

 

Standard Chartered telah berkontribusi terhadap ekonomi riil dengan meningkatkan jumlah pinjaman 

kepada nasabah dan klien hingga lebih dari 75 persen sejak Juni 2007. Peningkatan ini termasuk 60 

persen kenaikan dalam hal pemberian kredit bagi usaha kecil menengah (SME) yang menjadi pendorong 

pertumbuhan bisnis serta terciptanya lapangan kerja di berbagai pasar di kawasan Asia, Afrika dan Timur 

Tengah. Standard Chartered juga menyediakan kesempatan bagi ribuan orang untuk membeli rumah 

mereka sendiri dengan meningkatkan penjaman kredit rumah hingga 40 persen menjadi USD69,5 miliar 

di seluruh wilayah operasional Bank.  

 

Standard Chartered secara terus menerus mendukung pengembangan clean technology. Bank telah 

menyediakan USD8,43 miliar untuk mendanai sektor clean technology secara global guna memenuhi 

janji yang telah dikemukakan pada 2007 Clinton Global Initiative. Hal ini merefleksikan USD6,4 miliar 

dalam bentuk pembiayaan utang dan USD1,9 miliar dalam bentuk pembiayaan saham, termasuk dua 

kesepakatan pembiayaan senilai lebih dari USD200 juta guna mendukung proyek teknologi tenaga angin 

di India. Standard Chartered juga berperan dalam penerbitan saham perdana milik operator pertanian 

tenaga angin China Huaneng Renwables Corporation dengan nilai investasi USD50 juta.  

 

Sebagai pemasok agrifinance terbesar di Afrika, Standard Chartered terus berupaya membuat suatu 

kemajuan yang signifikan pada sektor ini. Berbasis di Johannesburg, sektor agribisnis Bank 

mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk para petani di Afrika, memperluas akses terhadap 

keuangan serta berkontribusi pada keamanan pangan. Pada 2011, Bank memperbarui kerjasama 

dengan Food Reserve Agency Pemerintah Zambia dengan menyediakan struktur keuangan yang dapat 

menguntungkan 750.000 petani kecil. Struktur tersebut berperan sebagai penengah bagi petani, buruh 

pabrik, dan pedagang guna memastikan pergerakan pasar yang lebih transparan. Bank juga 

mengupayakan pengiriman lebih dari 45.000 ton jagung ke Somalia dan Kenya dengan memperbesar 

pembiayaan bagi Export Trading Group, salah satu pemasok terbesar untuk World Food Programme.  

 

Memberi kembali kepada komunitas tetap menjadi bagian dari agenda program keberlangsungan 

Standard Chartered. Bank telah membantu sekitar 19.000 remaja putri belajar untuk menumbuhkan rasa 
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percaya diri serta hal-hal yang perlu diketahui untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka 

melalui program Goal. Melalui olahraga, para remaja putri belajar untuk dapat bekerjasama dan percaya 

pada insting mereka. Program ini juga mengajarkan pentingnya kebersihan diri serta bagaimana 

mengelola keuangan mereka.  

 

Sejak 2003, Standard Chartered telah memperbarui akses terhadap perawatan mata bagi lebih dari 25 

juta orang di berbagai wilayah yang kekurangan melalui program Seeing is Believing, yaitu program 

sosial Bank untuk memerangi kebutaan. Pada 2011, Bank telah berkomitmen untuk menggalang dana 

USD100 juta untuk mendanai program Seeing is Believing hingga tahun 2020.  

 

Standard Chartered mendukung para karyawannya di seluruh dunia untuk aktif terlibat dalam program 

sosial bagi komunitas serta menawarkan ekstra cuti tiga hari setiap tahunnya sebagai pengganti kegiatan 

relawan. Para karyawan Bank merespon secara positif terhadap program ini, tercatat sekitar 66.000 hari 

yang digunakan tahun lalu untuk kegiatan sosial, dan angka ini meningkat sekitar 42 persen dari 2010. 

 

Peter Sands, Group Chief Executive Officer, Standard Chartered mengatakan, “Here for good sebagai 

brand promise kami merupakan komitmen Standard Chartered terhadap nasabah dan klien, kepada para 

karyawan dan komunitas di sekitar kami. Pada tahun 2011, dengan segala tantangan serta perubahan 

lingkungan global, kami tetap berdiri dan mempertahankan komitmen untuk menciptakan nilai jangka 

panjang bagi masyarakat dan juga para pemegang saham Bank.”  

 

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai 2011 Sustainability Review, silakan lihat di: 

http://reports.standardchartered.com/sr2011/ 

-- Selesai – 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
Dini Endiyani 
Manager, Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank 
Tel: 021- 57999000   Fax: 021-5719625 
CorporateAffairs_Indonesia@sc.com 
 
Catatan untuk Redaksi: 

Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 

Standard Chartered PLC adalah bank internasional terkemuka, terdaftar di bursa efek London dan Hong Kong. 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 75.000 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.com. 
 


