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Standard Chartered Bank Perkuat Tawaran Bagi Nasabah Untuk Solusi 
Perbankan UKM 

luncurkan solusi pinjaman properti komersial dan pinjaman dengan jaminan properti  
 

 

JAKARTA, 5 September 2013 -- Standard Chartered Bank Indonesia hari ini mengumumkan komitmennya 

dalam memperkuat penawaran solusi perbankan bagi para nasabahnya, yang ditujukan untuk menjawab 

tuntutan kebutuhan yang terus berubah dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang tengah 

berkembang dengan pesat. Hal ini juga merupakan manifestasi dari janji ‘Here for good’ -nya. Seiring dengan 

bertumbuhnya perekonomian Indonesia, Standard Chartered berupaya menjadi mitra handal bagi 

pengembangan bisnis dari nasabah UKM-nya, melalui peluncuran fasilitas baru berupa pinjaman properti 

komersial dan pinjaman dengan jaminan properti. 

 

Beroperasi di Indonesia lebih dari 150 tahun, Standard Chartered memiliki pengetahuan serta pengalaman 

yang tak tertandingi terkait pasar lokal, dan memahami pentingnya peran UKM bagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, serta melihat masih banyaknya kebutuhan perbankan mereka yang belum terpenuhi. Hal ini juga 

ditekankan oleh Sajidur Rahman, Country Head of Consumer Banking, Standard Chartered Bank 

Indonesia. “UKM merupakan tulang punggung ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Namun, meskipun 

UKM menjadi semakin penting, sektor ini masih belum digarap dengan baik oleh banyak bank. Indonesia 

yang saat ini memiliki populasi hampir 260 juta penduduk, memberikan kesempatan besar bagi kami untuk 

menawarkan solusi perbankan menyeluruh bagi UKM untuk mengembangkan usaha mereka.”  

 

Christopher Dalo, Standard Chartered Group Head of SME Sales Management and Customer Offerings 

mengemukakan perspektif global tentang peran UKM dalam perekonomian, “Segmen UKM telah tumbuh 

hampir dua kali laju PDB di sebagian besar pasar, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 10-12% setiap 

tahunnya di seluruh cabang Standard Chartered di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Melihat perubahan 

kebutuhan dari sektor UKM dan peran penting mereka dalam perekonomian, kami mengantisipasinya dengan 

memperkuat penawaran solusi perbankan bagi nasabah UKM kami. Ambisi kami adalah menjadi bank 

internasional terkemuka untuk sektor UKM, serta membangun segmen ini menjadi bisnis multi-miliar dolar 

dalam dua hingga tiga tahun kedepan.” 
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Standard Chartered terus berinovasi dalam penyediaan penawaran solusi perbankan yang inovatif bagi 

nasabah UKM-nya. Untuk kenyamanan dan kemudahan akses, Standard Chartered merupakan satu-satunya 

bank di Indonesia yang mengembangkan sebuah platform perbankan online yang dirancang khusus untuk 

UKM. Selain itu, Standard Chartered juga menjadi satu-satunya bank yang menyediakan tim spesialis yang 

didedikasikan untuk mendukung kebutuhan nasabah UKM dalam melakukan perdagangan, cash management, 

FX, asuransi dan investasi, dimana layanan seperti ini biasanya hanya disediakan untuk perusahaan yang lebih 

besar.  

 

Standard Chartered juga terus berupaya untuk menjadi mitra yang handal bagi para nasabah UKM seiring 

dengan berkembangnya bisnis mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Micha Tampubolon, General 

Manager of SME Banking Standard Chartered Bank Indonesia membahas komitmen Standard Chartered 

dalam memperkuat penawaran solusi perbankan bagi UKM di Indonesia, serta tentang peluncuran solusi 

pinjaman properti komersial dan Pinjaman dengan jaminan properti.  
 

“Kami terus menyediakan solusi-solusi inovatif untuk mendukung kebutuhan nasabah UKM kami yang selalu 

berubah. Kami adalah bank pertama yang merevolusi pasar pinjaman dengan menawarkan pinjaman bisnis 

tanpa agunan. Kini, kami dengan bangga meluncurkan fasilitas pinjaman properti komersial dan pinjaman 

dengan jaminan properti, sebagai solusi ekspansi bisnis yang lebih cepat dengan biaya lebih terjangkau bagi 

nasabah UKM kami yang lebih mapan. Fasilitas ini akan memberi para nasabah pilihan untuk membiayai 

pembelian properti bisnis baru mereka, atau menggunakan properti mereka yang ada sebagai jaminan untuk 

pinjaman. Kami juga menyertakan fitur overdraft di fasilitas pinjaman dengan jaminan properti, yang 

memberikan para nasabah kami keleluasaan, untuk melakukan penarikan atau pembayaran sesuai dengan 

kebutuhan spesifik mereka. Fasilitas baru ini melengkapi solusi perbankan menyeluruh yang kami tawarkan 

untuk memenuhi kebutuhan nasabah UKM kami.”  

 

Standard Chartered akan terus berinovasi dan memperkuat penawaran solusi perbankannya guna 

mendukung pertumbuhan sektor UKM. Standard Chartered memiliki komitmen yang tinggi di sektor UKM 

yang penting ini,  yang merupakan kunci bagi pertumbuhan negeri.  

 

- SELESAI – 
 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 
Standard Chartered Bank 
Aminarno Kermaputra 
Country Head, Corporate Affairs 
Tel. : 2555-51308 
Email : CorporateAffairs.Indonesia@sc.com  
 
 
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 
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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 89.000 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 28 kantor cabang di tujuh kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, 
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang 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 
merupakan investor utama 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. 
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