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DAPAT SEGERA DITERBITKAN 
 

Standard Chartered Berikan Pinjaman Microfinance Kepada  

Bank Andara Untuk Kembangkan Sektor Usaha Mikro 
 
 
Denpasar, 25 Juni 2013 -- Standard Chartered Bank dan Bank Andara hari ini menandatangani perjanjian 

kerjasama fasilitas kredit sebesar Rp57 miliar yang akan digunakan untuk mendukung pendanaan lembaga 

keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Bank Andara merupakan satu-satunya bank umum dengan model bisnis 

wholesale di Indonesia yang bekerjasama dengan LKM untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan 

inovasi dan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat miskin. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan 

oleh CEO Standard Chartered Bank, Bapak Tom Aaker dan Direktur Utama Bank Andara, Bapak David H.L. Yong, 

disaksikan oleh pejabat Bank Indonesia wilayah Bali, Dr. I Gde Made Sadguna. Sebagai bagian dari pendekatan 

holistik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di usaha mikro, pada hari yang sama sejumlah 

staff relawan Standard Chartered Bank juga memberikan pelatihan pengelolaan keuangan bagi perempuan 

pengusaha mikro, sehingga diharapkan mereka dapat mengelola keuangan secara lebih efektif lagi untuk 

meningkatkan nilai ekonomi keluarga dan usahanya.  

 

Pemberian fasilitas pinjaman dana untuk industri microfinance ini telah dimulai Standard Chartered sejak 2009, 

bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan mikro, antara lain Mitra Bisnis Keluarga Ventura dan Koperasi 

Mitra Dhuafa selain Bank Andara. Tahun ini adalah kali kedua Standard Chartered memberikan fasilitas pinjaman 

microfinance kepada Bank Andara. Pada tahun 2011, Standard Chartered menyalurkan pinjaman dana kepada 

Bank Andara sebesar Rp30 miliar.  

 

Dalam kesempatan tersebut CEO Standard Chartered Bank Indonesia, Tom Aaker mengatakan: “Selaras dengan 

brand promise ‘Here for good’, kami berkomitmen untuk memberi dukungan terhadap perubahan yang baik di 

berbagai pasar dimana kami beroperasi. Indonesia merupakan salah satu pasar utama Standard Chartered, 

terutama di kawasan Asia. Dan kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada industri usaha mikro, kecil dan 

menengah. Fasilitas pinjaman microfinance yang kami berikan kepada Bank Andara merupakan salah satu contoh 

upaya nyata kami dalam memajukan pertumbuhan usaha mikro di Indonesia. Kami berharap pinjaman dana ini 

dapat menjangkau lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.”   
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Sejak memulai operasinya pada tahun 2009, Bank Andara telah menjadi mitra usaha bagi lebih dari 737 LKM per 

Desember 2012, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi, yang tersebar di wilayah Jawa, Bali, 

Sulawesi dan Sumatera dan telah menjangkau lebih dari 1,2 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Saat ini, Bank 

Andara telah memiliki komunitas yaitu Andara Bersama BPR (ABB) untuk BPR di wilayah Bali, NTB dan 

Jabodetabek. 

  

Sementara itu, David H. L. Yong, Direktur Utama Bank Andara mengatakan, "Perjanjian fasilitas kredit ini 

menunjukkan adanya dukungan dan kepercayaan yang kuat dari Standard Chartered Bank Indonesia kepada Bank 

Andara dalam penerapan Penyertaan Keuangan (financial inclusions) sebagai bagian dari fokus dan strategi bisnis 

perusahaan melalui kerjasama dengan LKM secara eksklusif. Dengan memposisikan diri sebagai pionir dalam 

mendukung LKM di Indonesia, Bank Andara memiliki alur bisnis yang unik, yaitu menyediakan jangkauan yang 

lebih luas kepada masyarakat melalui layanan AndaraLink yang membantu LKM melayani masyarakat dalam 

melakukan pengiriman uang, melakukan setoran, maupun melakukan pembayaran atas tagihan bulanan (Telkom 

dan PLN); transfer ilmu pengetahuan; di samping menyediakan akses pendanaan serta penyimpanan dana untuk 

LKM.” 

  

David menambahkan, “Kami terus mencari tambahan dana melalui jaringan dalam maupun luar negeri, termasuk 

lembaga, yayasan dan high network individual. Sampai akhir tahun 2012, kami telah menyelesaikan fasilitas kredit 

lain dari lembaga keuangan asing dan juga memperoleh tambahan modal dari pemegang saham. Kinerja Bank 

Andara sendiri juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dengan total aset Rp1,2 triliun dengan 

outstanding pinjaman sebesar Rp980,331 miliar hingga akhir 2012. Adanya fasilitas pinjaman dari Standard 

Chartered Bank Indonesia ini sebagian besar akan digunakan untuk meningkatkan penyaluran pemberian 

pinjaman kepada LKM yang menekankan dukungan pada pengentasan kemiskinan, sejalan dengan fokus strategi 

bisnis kami. Dengan sistem dan perangkat yang kami miliki, dapat membedakan profil risiko dari berbagai LKM dan 

portofolio kami cukup rinci baik secara geografis maupun dalam jenis nasabah. Kami percaya bahwa keunikan 

bisnis dan kepercayaan dari berbagai institusi keuangan dalam maupun luar negeri akan memperkuat Bank 

Andara sebagai mitra bisnis terpercaya bagi LKM di Indonesia.” 

 

Bali merupakan salah satu basis terbesar bagi nasabah LKM Bank Andara yang sebagian besar merupakan 

pedagang/pengusaha mikro. Oleh karena itu, pelaksanaan penandatanganan kerjasama kali ini dilakukan di 

Denpasar dimana  Standard Chartered sekaligus memberikan pelatihan pengelolaan keuangan keluarga (Financial 

Literacy) kepada sekitar 100 pedagang/pengusaha mikro perempuan di wilayah Denpasar dan sekitarnya.  

Pelatihan ini diberikan langsung oleh para staf Standard Chartered cabang Denpasar, Bali. Pelatihan Financial 

Literacy merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility Standard Chartered Bank yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 2011. Sebanyak lebih dari 400 pengusaha mikro perempuan telah menerima pelatihan 

Financial Literacy yang menjabarkan cara-cara pengelolaan keuangan keluarga secara sederhana.  
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Bagi Standard Chartered Bank Indonesia, ini merupakan fasilitas pinjaman microfinance yang ketujuh kalinya 

dalam empat tahun terakhir. Selain Bank Andara, Standard Chartered juga menyediakan menyediakan pinjaman 

dana senilai total Rp36 milyar kepada Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK), sebuah lembaga microfinance (MFI) 

terkemuka di Indonesia dan kepada Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) sebesar Rp14 milyar. Standard Chartered 

Bank secara global telah menyalurkan dana senilai USD1 miliar kepada berbagai industri microfinance di Asia dan 

Afrika dimana lebih dari 6,5 juta orang telah merasakan manfaatnya secara langsung. 

 

- SELESAI – 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 
Standard Chartered Bank 
Aminarno Kermaputra 
Country Head, Corporate Affairs 
Tel. : 2555-51308 
Email : CorporateAffairs.Indonesia@sc.com  
 
PT Bank Andara 
Tengku Ilyana Habsjah  
Corporate Communication Head 
Email    : ilyana.habsjah@bankandara.co.id 
 

 
Catatan Editor 
 
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 tujuh 
kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Makassar serta 
dukungan sekitar 49.000 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. 
 
 
 
 



 4

Mengenai Bank Andara 
Bank Andara didirikan pada tahun 2009 oleh pemegang saham yang dikenal memiliki komitmen yang kuat untuk 
mengembangkan sektor ekonomi mikro di Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan. Saat ini pemegang 
saham Bank adalah: Mercy Corps, International Finance Corporation (IFC), KfW, Stichting Hivos-Triodos Funds 
(HTF), Developing World Market Fund S.C.A – SICAV SIF (DWM), dan I Wayan Gatha. Bank Andara telah 
menjalin kerja sama dengan sekitar 737 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan telah menjangkau 1,2 juta 
masyarakat di seluruh Indonesia. Bank Andara berencana untuk mencapai 1.200 LKM dalam tiga tahun ke depan. 
Sebagai sebuah bank umum, Bank Andara menyediakan beragam instrumen pembiayaan yang dapat disesuikan 
dengan kebutuhan mitra serta memberikan layanan jasa pembayaran berbasis teknologi – AndaraLink yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat luas. Mitra LKM yang menjadi nasabah Bank, akan memperoleh akses pendanaan 
untuk mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan. Model bisnis Bank Andara memberikan perputaran 
pendanaan yang lebih efisien dan mekanisme yang lebih baik untuk penyaluran produk dan jasa perbankan yang 
berkesinambungan, inovatif, dan mudah diakses bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia melalui LKM. 
Pada akhirnya, hal ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Untuk 
informasi lebih lanjut kunjungi www.bankandara.co.id. 
 


