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UOB meluncurkan fasilitas Sustainability-Linked Trade dengan 

Chandra Asri 

Fasilitas kredit senilai US$100 juta ini akan meningkatkan ketangguhan rantai 

pasok Chandra Asri seiring dengan upayanya memenuhi komitmen terhadap 

prioritas ESG 

 

Jakarta, 25 Juli 2022 – UOB telah menjalin kemitraan dengan PT Chandra Asri Petrochemical, 

Tbk (Chandra Asri) untuk meluncurkan fasilitas Sustainability-Linked Trade yang pertama kali 

dilakukan UOB di Indonesia. Fasilitas senilai US$100 juta ini tersedia dalam Green and 

Sustainable Trade Finance and Working Capital Framework UOB yang memberikan dukungan 

terhadap tujuan keberlanjutan jangka panjang klien. 

 

Melalui fasilitas ini, Chandra Asri dapat memanfaatkan pendanaan UOB dengan tarif khusus yang 

sesuai dengan nilai keberlanjutannya, berdasarkan penilaian dari sebuah badan independen 

global dalam bidang penilaian keberlanjutan. Program ini akan mengedepankan prioritas 

Environmental, Social and Governance (ESG) Chandra Asri serta meningkatkan ketahanan rantai 

pasok perusahaan. Diharapkan langkah ini akan mendorong kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi permintaan untuk industri petrokimia di Indonesia.  

 

Harapman Kasan, Wholesale Banking Director, UOB Indonesia, mengatakan, “Kami bangga 

dapat bermitra dengan Chandra Asri dalam menyediakan solusi pendanaan Sustainability-Linked 

Trade yang pertama kali diluncurkan UOB di Indonesia. Sebagai bank, kami memiliki tanggung 

jawab dalam mendukung nasabah untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Kami akan terus 

menyediakan akses yang sederhana dan cepat kepada nasabah dalam memperoleh solusi 

pendanaan berkelanjutan yang dapat mendukung pemerintah dan masyarakat luas untuk 

membangun masa depan yang berkelanjutan bersama-sama.” 

 

Andre Khor, Chief Financial Officer, Chandra Asri, mengatakan, “Chandra Asri bangga dapat 

berkolaborasi dengan UOB dalam fasilitas yang luar biasa ini. Kedua Perusahaan memiliki 

komitmen yang sama terhadap pencapaian ESG dan merupakan unsur penting dari DNA kedua 

Perusahaan kami. Fasilitas pendanaan dagang yang terkait dengan keberlanjutan ini sejalan 
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dengan tujuan keberlanjutan berdasarkan Corporate Sustainability Framework yang dimiliki 

Chandra Asri dan sangat terkait erat dengan keputusan strategis jangka pendek, menengah, dan 

panjang perusahaan.” 

 

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), kerangka pendanaan 

berkelanjutan UOB ini memungkinkan perusahaan-perusahaan mengajukan produk perbankan 

hijau atau yang terkait dengan keberlanjutan tanpa harus mengembangkan kerangka pendanaan 

mereka sendiri. Selain Green and Sustainable Trade Finance and Working Capital Framework ini, 

UOB juga memiliki kerangka untuk kota pintar, pengembang dan pemilik bangunan hijau, serta 

ekonomi sirkular.  

 

Chandra Asri merupakan produsen petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia yang 

mengoperasikan satu-satunya pabrik Naphtha cracker di Indonesia. Komitmen terhadap 

pendanaan dagang yang terkait dengan keberlanjutan ini merupakan komitmen dan fokus 

perusahaan yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan, sebagai bagian dari Sustainability 

Framework yang holistik serta fokus terhadap prinsip-prinsip ESG. Perusahaan juga membangun 

kompleks petrokimia berskala global kedua (CAP2), yang akan berkontribusi terhadap 

pengembangan dunia industri di Indonesia. 

 

– Selesai – 

Mengenai UOB Indonesia 

UOB Indonesia merupakan anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, sebuah bank ternama di 
Asia dengan jaringan global yang terdiri dari lebih 500 kantor di 19 negara dan wilayah di Asia Pasifik, 
Eropa, dan Amerika Utara. PT Bank UOB Indonesia didirikan pada tahun 1956 melalui PT Bank Buana 
Indonesia dan didirikan setelah dilakukan merger dengan PT Bank UOB Buana. Hal ini menjadi awal kiprah 
UOB Indonesia selama lebih dari satu dekade di Indonesia. 

Jaringan layanan UOB Indonesia terdiri atas 41 kantor cabang, 107 kantor sub-cabang serta 150 ATM di 
30 kota di 18 provinsi di seluruh Tanah Air. Layanan perbankan UOB dapat dinikmati melalui jaringan ATM 
regional, ATM Prima, jaringan Bersama serta jaringan Visa.   
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UOB Indonesia berkomitmen menghadirkan produk berkualitas dan layanan prima bagi nasabah. UOB 
Indonesia menghadirkan beragam produk perbankan dan layanan, termasuk layanan keuangan pribadi, 
perbankan untuk dunia usaha, perbankan komersial, perbankan perusahaan, pasar global, serta 
pengelolaan investasi. UOB Indonesia memperoleh peringkat AAA (udn) dari Fitch Ratings. 

UOB Indonesia memiliki basis nasabah ritel yang kuat melalui sejumlah produk tabungan, layanan hipotek 
serta kartu kredit. Layanan perbankan yang dihadirkan UOB Indonesia juga dapat diakses di Indonesia, 
Singapura, Malaysia, dan Thailand melalui ratusan ATM UOB.   

TMRW, yakni bank digital UOB yang telah memenangkan penghargaan, melayani generasi nasabah 
Indonesia yang cakap digital dengan memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dan personal 
melalui penggunaan data dan umpan balik nasabah. Melalui TMRW, UOB berkomitmen membantu 
nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dalam membangun hari esok yang lebih baik. 

UOB Indonesia juga menghadirkan berbagai produk komersial/korporat, termasuk produk dan layanan 
pengelolaan kas dan perbendaharaan.  UOB Indonesia terus berupaya membantu perusahaan-perusahaan 
dengan rencana ekspansi mereka dan telah mendukung banyak perusahaan dari sejumlah industri seperti 
konstruksi, pertambangan, real estate, dan sektor-sektor layanan yang berekspansi di Indonesia. 

UOB Indonesia berkomitmen menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan membawa 
perubahan bagi kehidupan pemangku kepentingan kami serta bagi masyarakat tempat kami berada.  Kami 
tidak hanya berdedikasi membantu pelanggan mengelola keuangan mereka secara bijaksana dan 
mengembangkan usaha mereka, tetapi juga terus teguh dalam mendukung pembangunan sosial, terutama 
di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UOB Indonesia, silakan kunjungi www.uob.co.id  

Sekilas Chandra Asri 

 

Chandra Asri merupakan perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini 
memproduksi Olefins dan Polyolefin. Dengan kiprah perusahaan selama hampir 30 tahun dengan 2000 
pegawai yang berdedikasi tinggi, Chandra Asri terus memadukan teknologi terkini dan fasilitas-fasilitas 
pendukung yang bertempat di lokasi strategis di pusat petrokimia Indonesia di Cilegon dan Serang. 
 
Sebagai Growth Partner, Chandra Asri berkomitmen menciptakan lapangan pekerjaan yang bernilai tinggi, 
meningkatkan rantai nilai petrokimia domestik serta memenuhi kebutuhan dari permintaan pasar Indonesia 
yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.chandra-asri.com. 
 
Untuk pertanyaan media, silakan hubungi: 
 
Fatma Tri Hapsari 
Vice President, Strategic Communications 
UOB Indonesia  
Email: fatmatri.hapsari@uob.co.id   

 
 
Maya Rizano 
Head of Strategic Communications and Brand 
UOB Indonesia  
E-mail: maya.rizano@uob.co.id  

 
Suryandi 
Director of Corporate Affairs and HR 
PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk 
Tel: (62-21) 530 7950 
Email: suryandi@capcx.com   

 
Chrysanthi Tarigan  
Head of Corporate Communications  
PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk 
Tel: 0818-400-319  
chrysanthi.tarigan@capcx.com  
corporate.comm@capcx.com 
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