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UNTUK PEMUATAN SEGERA 
 
 

Standard Chartered dan Garuda Indonesia 
Selesaikan Pengiriman 6 Pesawat 

 
Singapura, 23 Oktober 2013 – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Garuda 
Indonesia”)  dan Standard Chartered Bank (“Standard Chartered”) telah menyelesaikan 
pengiriman enam pesawat Boeing 737-800 Next Generation (NG) yang tercantum 
dalam perjanjian penjualan dan penyewaan kembali (SLB). 
 
Pengiriman pesawat ini merupakan perjanjian penjualan dan penyewaan kembali yang 
kedua kali antara Standard Chartered Bank dan Garuda Indonesia, yang diawali 
dengan kesuksesan transaksi untuk empat pesawat Boeing 737-800 NG pada Februari 
2011. 
 
Selama dua tahun terakhir, Standard Chartered telah memberikan Garuda Indonesia 
dengan serangkaian produk dan layanan termasuk fasilitas SLB tambahan, penasehat 
Keuangan, pinjaman berjangka, fasilitas perdagangan serta manajemen risiko.  
 
Keseluruhan enam pesawat di bawah pengaturan SLB kedua disewakan kepada 
Garuda Indonesia oleh Pembroke Lease France SAS, yang merupakan anak 
perusahaan Standard Chartered. Fasilitas pembiayaan untuk pesawat telah diatur, 
ditanggung dan dibiayai secara eksklusif oleh Standard Chartered.  
 
Pembelian dan sewa jangka panjang selama 10 tahun itu terstruktur untuk kemudahan 
Garuda Indonesia dalam perencanaan armada bersama-sama dengan strategi 
penyewaan perusahaan. Ini merupakan bagian dari program pembaruan armada 
maskapai yang terdiri dari total 25 pesawat B737-800.   
 
President & CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar berterima kasih kepada Standard 
Chartered untuk kemitraan ini dan mengatakan bahwa perjanjian ini adalah tonggak 
penting bagi program transformasi Garuda Indonesia, "Quantum Leap 2011-2015", 
terutama dalam program pengembangan armada yang berkelanjutan.  
 
“Terlebih lagi, pengiriman pesawat B737-800NG ini sejalan dengan upaya Garuda 
Indonesia untuk memperluas dan memperkuat jaringan penerbangan di pasar domestik 
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dan regional, sementara pada saat yang sama meningkatkan layanan kepada 
pelanggan tawaran pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dengan armada modern 
kami,” Emir menambahkan.  
 
Mengomentari transaksi tersebut, Simon Perkins, Chief Commercial Officer of Aviation 
Finance untuk Standard Chartered mengatakan, “Transaksi ini bila dikombinasikan 
dengan pembiayaan yang telah diselesaikan oleh Garuda pada dua tahun terakhir, 
menunjukkan komitmen kami untuk bermitra dengan klien utama melalui siklus 
ekonomi. Ini merupakan bukti kuat kapabilitas kami serta mewujudkan brand promise 
kami untuk disini selamanya.” 
  

--- Selesai --- 
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
 
Standard Chartered Bank 
Valerie Tay 
Business Corporate Affairs 
Tel: +65 65969284 
Email: Valerie.Tay@sc.com 
 
A. Arno Kermaputra 
Country Head, Corporate Affairs 
Tel. : +62 21 2555-0000 
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 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 68 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’.  
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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 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/standardcharteredindonesia. 

 
Tentang Garuda Indonesia 
Garuda Indonesia adalah armada penerbangan Indonesia yang mengoperasikan 126 
pesawat (per H1-2013) melayani 39 tujuan domestik dan 20 tujuan internasional di 
kawasan Asia Tenggara (Kuala Lumpur, Penang, Singapura dan Bangkok), Timur 
Tengah (Jeddah dan Abu Dhabi), Asia (Tokyo, Osaka, Beijing, Shanghai, Guangzhou, 
Hong Kong, Taipei, dan Seoul), Australia (Sydney, Melbourne, Perth, dan Brisbane), 
dan Eropa (Amsterdam), diluar dari empat hub di Indonesia, yaitu Jakarta, Denpasar, 
Makassar, dan Medan.  
 
Sejalan dengan perbaikan yang dilakukan dalam berbagai aspek kinerja dan layanan, 
Garuda Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan dan pengakuan dari 
lembaga nasional dan internasional termasuk “The World’s Best Economy Class” dari 
Skytrax di bulan Juni 2013 dan “Best in Region: Asia and Australasia”, oleh “Airline 
Passenger Experience Association (APEX)”, pada September 2013. Untuk informasi 
lebih lanjut, kunjungi www.garuda-indonesia.com atau ikuti twitter @IndonesiaGaruda. 
 
Garuda Indonesia Press Contact 
Pujobroto  
VP Corporate Communications 
Tel.: +62 21 2560 1068 
E-mail: pujobroto@garuda-indonesia.com 
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