
         
 

 
 

Standard Chartered Bank dan Asian Development Bank  

Berkolaborasi Dukung Microfinance di Asia 
 
 
Singapura, 7 Maret 2013 – Standard Chartered Bank dengan bangga mengumumkan 

kolaborasinya dengan Asian Development Bank (ADB) guna mendukung pertumbuhan sektor 

microfinance di Asia. Kolaborasi tingkat kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan akses 

layanan keuangan bagi masyarakat tidak mampu di negara-negara berkembang anggota ADB.  

 

Melalui program ini, Standard Chartered bertujuan untuk memulai dan layanan portofolio 

US$150 juta untuk pinjaman kelembagaan microfinance di seluruh Asia. ADB akan membagi 

resiko melalui program Risk Participation and Guarantee pada portofolio ini hingga US$75 juta. 

Program regional ini akan berlangsung hingga Desember 2018.  

 

Dukungan ADB akan memungkinkan Standard Chartered untuk memperpanjang kredit 

tambahan bagi lembaga microfinance yang akan menjangkau lebih banyak lagi komunitas yang 

belum mengenal perbankan serta membiayai semakin banyak lembaga-lembaga mikro.  

 

Mengomentari inisiatif kolaborasi ini, Peter Heidinger, Global Head, Financial Institutions Group 

Standard Chartered berkata, “Meningkatkan akses terhadap layanan keuangan merupakan inti 

dari pendekatan Bank terhadap kegiatan pembiayaan yang berkelanjutan. Kerjasama dengan 

ADB ini akan membuka jalan bagi lebih banyak lagi pembiayaan bagi microfinance dan 

mendukung sektor tersebut saat mulai bangkit dari siklus kesulitan ekonomi. Kami berharap 

program ini dapat bermanfaat bagi sekitar 30 lembaga microfinance di Asia.” 

 

Sementara itu, Philip Erquiaga, Director General ADB Private Sector Operations Department 

mengatakan, “Komitmen kami terhadap pengembangan dan pengentasan kemiskinan menjadi 

perhatian utama dalam Strategi Jangka Panjang 2020. Microfinance merupakan elemen utama 

dan kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen kami dalam menyediakan akses keuangan bagi 

masyarakat tidak mampu di negara-negara berkembang anggota ADB.” 

 



Standard Chartered telah mendukung sektor microfinance di belahan Asia, Afrika dan Timur 

Tengah sejak tahun 2005. Sejak Desember 2012, Bank telah mengeluarkan dana US$970 juta 

untuk membiayai 73 mitra lembaga microfinance yang tersebar di 17 negara serta memberi 

dampak terhadap 6,4 juta orang dengan mayoritas kaum perempuan. Standard Chartered 

percaya bahwa dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan merupakan kunci 

untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Sektor microfinance sendiri merupakan sebuah 

kesempatan komersial yang memiliki potensi untuk memperluas penyertaan sosial dan 

keuangan. Di berbagai pasar, Bank menyediakan beragam penawaran produk, termasuk 

pinjaman kredit, layanan transaction banking, manajemen resiko, dan akses ke utang pasar 

modal bagi semua stakeholder di industri microfinance. Standard Chartered juga berinvestasi di 

bidang bantuan teknis untuk membangun kapasitas lembaga microfinance dan mempengaruhi 

pemikiran utama untuk perubahan peraturan yang positif di sektor tersebut.  

 
- Selesai -  

 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Chor-Mui Lee 
Department of External Relations 
Asian Development Bank 
Tel: +63 2 683 1536 
Email: clee@adb.org 
 
Valerie Tay 
Business Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank 
Tel: +65 65969284 
Email: Valerie.Tay@sc.com 
 
 



Catatan Redaksi: 
 
Tentang ADB  
Berbasis di Manila, ADB didedikasikan untuk mengentaskan kemiskinan di Asia dan Pasifik 
melalui penyertaan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lingkungan yang berkelanjutan serta 
integrasi regional. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 67 anggota – 48 diantaranya dari 
kawasan Asia.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi www.adb.org atau melalui 
www.facebook.com/AsiaDevBank dan Twitter @ADB_HQ. 
 
 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
 
Standard Chartered PLC adalah grup bank internasional. 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. Standard Chartered Bank terdaftar di bursa saham di London, Hong Kong, Bombay 
serta Bursa Saham Nasional di India. 
 
Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan karir 
internasional yang amat menarik dan menantang bagi 87.000 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 bank tertua di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki sejarah selama 
150 tahun sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1863. Dengan dukungan jaringan yang 
tercakup di 27 kantor cabang di delapan kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang dan Makassar serta dukungan sekitar 
42,000 ATM Bersama, menjadikan Standard Chartered sebagai salah satu bank internasional 
dengan jaringan geografis terluas di Indonesia. Standard Chartered juga memiliki investasi di 
Permata Bank. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau melalui face 
book di www.facebook.com/standardchartered atau Twitter di @StanChart. 
 


