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Siaran Pers

Standard Chartered dukung Bank Indonesia tingkatkan pemahaman
keuangan berkelanjutan dan dampak perubahan iklim
Dalam workshop tiga hari yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, para pakar keuangan
berkelanjutan global dari Standard Chartered menyampaikan paparan kepada para pemangku
kepentingan dari Bank Indonesia dan berbagai lembaga negara.
25 Oktober 2021, Jakarta – Untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan
(Sustainable Finance), Bank Indonesia menggelar lokakarya (workshop) bertemakan “Keuangan
Berkelanjutan dan Dampak Perubahan Iklim” yang didukung oleh Standard Chartered.
Workshop yang diselenggarakan selama tiga hari (25-27 Oktober 2021) ini mengangkat berbagai
topik pembahasan seperti inisiatif Bank Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim,
komponen-komponen kunci kebijakan dan regulasi keuangan berkelanjutan, kesenjangan
pembiayaan keuangan berkelanjutan, struktur produk keuangan berkelanjutan, strategi
pembiayaan transisi ke nol karbon bersih (net zero), derivatif dan pasar uang, pasar karbon, serta
integrasi risiko iklim.

Saat membuka workshop tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti,
mengungkapkan bahwa “seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi, bersinergi dan
bekerjasama

mengimplementasikan

kerangka

kerja

yang

komprehensif

dari

kebijakan

berkelanjutan nasional.” dalam kata sambutan yang sekaligus membuka rangkaian kegiatan secara
resmi pada Senin, 25 Oktober 2021. Momentum sinergi dan kolaborasi antar otoritas perlu
disongsong sedini mungkin, sehingga tercipta ruang untuk memperkuat dan mengembangkan
aspek fundamental dan infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan, misalnya terkait
taksonomi, lembaga pendukung, regulasi, dan hal-hal lain guna mempercepat pembangunan
dengan konsep hijau dan berkelanjutan dengan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan
aspek lingkungan dan sosial guna menarik lebih banyak investor.

Andrew Chia, Cluster CEO for Indonesia and ASEAN Markets (Australia, Brunei and the Philippines),
Standard Chartered mengatakan “Standard Chartered menyambut baik upaya Bank Indonesia

untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang keuangan berkelanjutan di antara
para pemangku kepentingan utama dalam industri perbankan dan keuangan di Indonesia.
Dukungan kami kepada Bank Indonesia sejalan dengan ambisi kami untuk menjadi bank yang
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paling berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mencapai net zero merupakan upaya bersama yang
membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kami akan terus bekerja dengan
berbagai institusi, regulator, badan industri, dan akademisi untuk memperdalam pemahaman
tentang keuangan berkelanjutan dan membantu transisi klien kami ke nol bersih.”

Di tengah makin nyatanya dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem terhadap perekonomian,
tindakan nyata oleh para pelaku industri keuangan seperti pelaksanaan program pelatihan dan
sosialisasi keuangan berkelanjutan yang dilakukan secara berkala, terstruktur dan tepat sasaran,
sangat diperlukan.

Selain itu, peningkatan porsi pembiayaan terhadap proyek-proyek

pembangunan ramah lingkungan, serta peningkatan daya tahan dan daya saing lembaga jasa
keuangan dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian menjadi tidak
terelakkan mengingat makin nyatanya dampak perubahan iklim terhadap perekonomian dan
berbagai aspek kehidupan bangsa.

Standard Chartered sendiri merupakan salah satu bank internasional terdepan dalam bidang
keuangan berkelanjutan dan beraspirasi untuk membawa dampak sosial-lingkungan yang positif
di Indonesia. Sejak 1997, Standard Chartered adalah salah satu bank pertama yang
memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam kerangka manajemen risiko Bank.
Pada Februari 2020, Standard Chartered menjadi satu-satunya Bank yang berpartisipasi dalam
Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Cetak Biru Investasi Hijau untuk Papua dan Papua Barat
termasuk mengembangkan Struktur Pembiayaan Karbon. Pada Juni 2020, Standard Chartered
Bank Indonesia mengambil bagian sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners dalam
penerbitan sukuk hijau senilai 750 juta Dolar AS dari pemerintah Republik Indonesia. Di 2021,
Standard Chartered berpartisipasi sebagai salah satu bank yang berpartisipasi dalam proyek
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat, yang
merupakan PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara.

Sejumlah produk dan layanan yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan keberlanjutan juga telah
diluncurkan oleh Standard Chartered, seperti Deposito Berjangka Berkelanjutan USD pertama
yang memampukan investor Indonesia untuk berinvestasi dengan mudah demi masa depan yang
berkelanjutan, serta mendapatkan pengembalian dari investasi mereka tersebut. Produk ini
diluncurkan pertama di dunia oleh Standard Chartered di Mei 2019, dan telah diluncurkan pula di
beberapa negara, termasuk Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Hongkong.

Standard Chartered telah berkomitmen untuk mendanai dan memfasilitasi pembiayaan
infrastruktur berkelanjutan, teknologi bersih, dan energi terbarukan sebesar 75 miliar Dolar AS
antara tahun 2020 dan 2025, dengan mendatangkan modal dari seluruh sektor keuangan.
Standard Chartered pun berkomitmen untuk mencapai emisi nol karbon bersih dari operasinya
pada tahun 2030, dan dari pembiayaan pada tahun 2050. Standard Chartered akan terus
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berkolaborasi dengan berbagai mitra, nasabah dan para pemangku kepentingan untuk terus
mendorong kesadaran akan keuangan berkelanjutan dan aplikasinya dalam industri keuangan
dan ekonomi secara keseluruhan.

--- SELESAI ---

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Diana Mudadalam
Head of Corporate Affairs, Brand & Marketing, Indonesia & ASEAN Markets (AU, BN, PH)
Standard Chartered
corporateaffairs.indonesia@sc.com

Standard Chartered
Kami adalah grup perbankan internasional terdepan dengan kehadiran di 59 negara paling
dinamis di dunia, dengan melayani klien-klien di 85 negara lainnya. Kami memiliki tujuan untuk
mendorong perdagangan dan kemakmuran melalui keberagaman unik kami. Warisa n dan nilainilai kami tercermin di janji brand kami, yaitu here for good.
Standard Chartered PLC tercatat di Bursa Efek London dan Hongkong.
Untuk cerita-cerita dan pandangan dari para ahli, silakan kunjungi Insights di sc.com. Ikuti
Standard Chartered di Twitter, LinkedIn dan Facebook.
Standard Chartered Bank Indonesia adalah Lembaga Perbankan yang telah memiliki izin usaha,
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pembaruan brand kami
Di Standard Chartered kami selalu mencari cara untuk melayani para nasabah dengan lebih baik.
Baru-baru ini kami melakukan evolusi brand untuk merefleksikan kemajuan dan inovasi yang
menggerakkan bisnis ke depan. Logo Standard Chartered yang diperbarui untuk menggambarkan
kedinamisan, kelincahan dan adaptasi di dunia digital dengan tetap memegang warisan 160
tahun kami di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Dari Februari 2021, brand baru kami akan
diperkenalkan secara bertahap ke berbagai titik interaksi nasabah. Hal ini memaknai dimulainya
transisi global kami untuk memberikan pengalaman yang lebih untuk para nasabah. Untuk tahu
lebih lanjut, silakan kontak corporateaffairs.indonesia@sc.com.

