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Optimalkan Momentum, Citi Indonesia Positif Reksa Dana Syariah
Global Akan Kian Berkembang di Indonesia
 Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi untuk
menjadi hub perdagangan produk keuangan syariah termasuk reksa dana syariah global.
 Citi Indonesia turut berperan dalam mendukung perkembangan pasar modal dengan
menjadi bank administrator lokal dan bank kustodian global bagi tiga produk pelopor
reksa dana berbasis syariah.
Jakarta, 14 Juni 2016 – Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia
memiliki posisi bersaing yang kuat untuk dapat menjadi hub perdagangan produk keuangan syariah
termasuk reksa dana syariah global. Produk reksa dana syariah sendiri telah ada sejak tahun 1997,
namun hingga saat ini nilai aktiva bersih bagi reksa dana syariah di Indonesia baru mencapai 7% dari
Malaysia. Indonesia telah beberapa kali menjadi penerbit sovereign sukuk namun penjualan secara
korporat juga masih relatif kecil. Dari sisi pertumbuhan Islamic Banking, Indonesia masih pada
kisaran 5%, dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai 20%.
Melihat potensi ini dan dalam rangka meningkatkan daya tarik pasar investasi reksadana di
Indonesia, khususnya terhadap produk syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan
peraturan mengenai Penerbitan dan Persyaratan Syariah. Peraturan ini membuka pintu bagi reksa
dana berbasis efek syariah global yang mana investasi pada portofolio luar negeri diperbolehkan
pada minimal 51%, bahkan maksimal 100%. Inisiatif ini disambut secara positif oleh para pelaku
pasar modal di Indonesia, dimana pada bulan Februari telah diluncurkan 3 produk reksadana syariah
global yaitu BNP Paribas Cakra Syariah USD, Manulife Saham Syariah Asia Pacific Dolar (MANSYAF)
dan Schroder Global Sharia Equity Fund USD.
Di sela-sela acara sosialisasi dan buka bersama yang diadakan oleh Citi Indonesia bertema “Global
Sharia Fund: Leading the Momentum”, Anggota Dewan Komisioner selaku Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Ir.Nurhaida, MBA menyatakan,”OJK memandang
peluncuran reksa dana global berbasis syariah di Indonesia sebagai gebrakan positif yang
memperkaya pilihan produk investasi berbasis syariah bagi para investor. Selain itu dukungan dari
manajer investasi, bank kustodian dan agen penjual dalam peluncuran reksa dana menjadi bukti
sinergi yang positif antara OJK dan para pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan
pasar modal di Indonesia. Kami memandang hal ini sangat penting dalam era globalisasi yang
menuntut Indonesia untuk senantiasa melakukan inovasi dalam persaingan dengan pasar modal
internasional lainnya.”
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Berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada April 2016 terdapat 101
reksa dana syariah dengan jumlah nilai aktiva bersih (NAB) sebesar Rp. 9,3 triliun, dimana pada 2011
jumlahnya hanya mencapai 50 reksa dana dengan NAB sebesar Rp. 5,5 triliun1. Data tersebut
memperlihatkan jumlah reksa dana syariah di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang,
dengan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli akan produk investasi
syariah, khususnya reksa dana.
Melalui jaringan global di lebih dari 100 negara serta keberadaan kuat di Indonesia, Citi dipercaya
untuk menjadi administrator lokal dan bank kustodian global bagi ketiga produk pelopor reksa dana
berbasis syariah tersebut. Menurut Chief Executive Officer Citi Indonesia, Batara Sianturi ,”Kami
sangat bangga dapat menjadi bagian dari terobosan yang menawarkan berbagai peluang baru bagi
investor lokal untuk dapat mengakses pasar modal di seluruh dunia. Sesuai dengan prinsip Citi yaitu
enabling growth and progress, kami mendukung penuh perkembangan pasar modal di Indonesia,
melalui inovasi dan layanan yang terintegrasi serta jaringan global yang kami miliki.”
Sebagai salah satu pemain utama di industri keuangan, Citi memberikan layanan prima pada para
manajer investasi termasuk dalam hal Jasa Valas, penitipan Langsung dan Kliring. Dengan AUM di
Market & Securities Services Indonesia yang mencapai USD40 miliar, ditunjang dengan inovasi dan
layanan yang terintegrasi serta jaringan global yang dimiliki, Citi memiliki kemampuan untuk menjadi
mitra strategis dalam penyediaan jasa agen penjual, jasa bank kustodian dan jasa treasury yang
sesuai dengan perkembangan industri pasar modal lokal maupun internasional.
Country Head Securities Services Citi Indonesia Imelda Sebayang, mengungkapkan “Kami yakin
bahwa kedepannya produk ini akan menjadi alternatif investasi yang lucrative. Dengan kekuatan Citi
dalam memberikan solusi terintegrasi berskala global dengan akses pasar modal internasional, Citi
akan terus berkomitmen untuk menjadi rekan strategis OJK dan para pemangku kepentingan dan
pelaku usaha dalam memajukan pasar modal Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam
kompetisi di pasar modal internasional.”
Kemampuan dan rekam jejak Citi di bidang layanan bank kustodian, baru-baru ini mendapatkan
penghargaan dari majalah The Asset dengan diperolehnya Marquee Awards untuk dua kategori
sekaligus, yaitu Global Kustodian Terbaik dan juga Asset Servicing Terbaik. Penghargaan ini
merupakan wujud atas komitmen Citi sebagai sebuah insitusi yang secara konsisten memiliki layanan
berkualitas tinggi bagi nasabah dan menunjukkan posisi yang kuat dalam hal inovasi produk, akusisi,
dan penggunaan teknologi terkini.
Acara Indonesia Global Sharia Fund: Leading the Momentum merupakan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Citi Indonesia khusus bagi pemangku kepentingan dengan menghadirkan
keynote speaker terkemuka serta regulator dan pakar ekonomi yang mumpuni dari Citi.

***
1

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Reksa Dana Syariah - April 2016, 21 Mei 2016,
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Documents/Pages/StatistikReksa-Dana-Syariah-April-2016/Statistik%20Reksa%20april%202016.pdf
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Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Elvera N. Makki
Country Head Corporate Affairs
Citi Indonesia
corporateaffairs.indonesia@citi.com
Tentang Citi Indonesia
Citi Indonesia adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York, Amerika Serikat. Di
Indonesia, Citi telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank berjaringan internasional
terbesar di negara ini. Citi mengoperasikan 11 cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung, Surabaya,
Semarang, Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citi memiliki salah satu jaringan transaksi konsumen terbesar,
dengan 33.000 titik pembayaran dan salah satu jaringan distribusi korporasi terbesar dengan 4.800 lokasi di
34 provinsi.
Citi Peka (Peduli dan BerKarya) merupakan payung untuk seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan Citi
Indonesia yang didanai oleh Citi Foundation. Berdiri sejak tahun 1998, Citi Peka berfokus pada program
pemberdayaan dan penghargaan terhadap pengusaha dan lembaga keuangan mikro; peningkatan kemampuan
kewirausahaan muda; serta pembangunan kapasitas keuangan bagi anak usia sekolah, petani dan wanita di
berbagai wilayah di Indonesia. Selama lebih dari 17 tahun, Citi Peka telah bermitra dengan lebih dari 31
organisasi untuk melaksanakan 23 program dengan kucuran dana lebih dari USD 8 juta yang menjangkau lebih
dari 800.000 individu. Dengan prinsip “Lebih dari Filantropi”, Citi Peka melibatkan sekitar 90% karyawan Citi
sebagai relawan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Tahun 2016 ini Citi Indonesia mendapatkan penghargaan dari Triple-A Asset Awards sebagai The Best Digital
Bank dan dari Finance Asia sebagai Best Foreign Bank. Sepanjang tahun 2015 Citi telah menerima beragam
penghargaan termasuk Best Foreign Bank dari Triple-A Asset Awards, Best Tax Payment Bank in Indonesia dari
KPPN VII Kantor Pajak Indonesia, Best Service Provider - Transaction Bank dari The Asset Magazine, Service
Quality Awards 2015 dari Service Excellence Magazine bekerjasama dengan Carre – Center for Customer
Satisfaction & Loyalty (Carre CCSL), Best Foreign Bank in Indonesia dari Global Banking & Finance Review, Best
Consumer Digital Bank 2015 (Indonesia) dari Global Finance Magazine. Informasi lebih lengkap dapat diperoleh
di: Website: www.citigroup.com | Twitter: @citi |Youtube: www.youtube.com/citi |Blog: http://new.citi.com
|Facebook: www.facebook.com/citi |LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
Untuk mendapatkan pengalaman perbankan digital, silahkan kunjungi www.citibank.co.id.
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GALERI FOTO
Foto 1

Citi Indonesia turut berperan dalam mendukung perkembangan pasar modal dengan menjadi bank
administrator lokal dan bank kustodian global bagi tiga produk pelopor reksa dana berbasis syariah.
Sebagai bentuk komitmen Citi sebagai bank kustodian, Citi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi
dan buka bersama dengan mengagkat tema Indonesia Global Sharia Fund: Leading the Momentum.
Tampak pada gambar, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi ketika membuka acara yang berlangsung
hari ini Selasa (14/6) di The Residence OnFive, Grand Hyatt Hotel Jakarta. Citi mendukung penuh
perkembangan pasar modal di Indonesia, melalui inovasi dan layanan yang terintegrasi serta
jaringan global yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan prinsip Citi yaitu enabling growth and progress.
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Foto 2

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi bersaing yang
kuat untuk dapat menjadi hub perdagangan produk keuangan syariah termasuk reksa dana syariah
global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang peluncuran reksa dana global berbasis syariah di
Indonesia sebagai gebrakan positif yang memperkaya pilihan produk investasi berbasis syariah bagi
para investor. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner selaku Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Ir.Nurhaida, MBA pada acara Indonesia Global
Sharia Fund: Leading the Momentum yang diselenggarakan Citi Indonesia hari ini Selasa (14/6).
Dengan kekuatan Citi dalam memberikan solusi terintegrasi berskala global melalui akses pasar
modal internasional, Citi terus berkomitmen untuk menjadi rekan strategis OJK dan para pemangku
kepentingan dan pelaku usaha dalam memajukan pasar modal Indonesia untuk menjadi yang
terdepan dalam kompetisi di pasar modal internasional.
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Foto 3

Citi Indonesia hari ini, menggelar acara Indonesia Global Sharia Fund: Leading the Momentum, yang
diselenggarakan khusus bagi pemangku kepentingan dengan menghadirkan pembicara terkemuka
yang terdiri dari regulator dan pakar ekonomi yang mumpuni dari Citi. Tampak pada gambar CEO Citi
Indonesia Batara Sianturi menyerahkan cenderamata kepada keynote speaker pada acara ini,
Anggota Dewan Komisioner selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa
Keuangan Ir.Nurhaida, MBA dan disaksikan oleh Country Head Securities Services Citi Indonesia
Imelda Sebayang pada acara yang berlangsung di di The Residence OnFive, Grand Hyatt Hotel
Jakarta. Dengan kekuatan Citi dalam memberikan solusi terintegrasi berskala global melalui akses
pasar modal internasional, Citi terus berkomitmen untuk menjadi rekan strategis OJK dan para
pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam memajukan pasar modal Indonesia untuk menjadi
yang terdepan dalam kompetisi di pasar modal internasional.
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Foto 4

Sebagai salah satu pemain utama di industri keuangan, Citi memberikan layanan prima pada para
manajer investasi termasuk dalam hal Jasa Valas, penitipan Langsung dan Kliring. Citi memiliki
kemampuan untuk menjadi mitra strategis dalam penyediaan jasa agen penjual, jasa bank kustodian
dan jasa treasury yang sesuai dengan perkembangan industri pasar modal lokal maupun
internasional. Tampak pada gambar (ki-ka) Retail Bank Head Citi Indonesia Harsya Prasetyo,
Country Head Securities Services Citi Indonesia Imelda Sebayang, Anggota Dewan Komisioner
selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Ir.Nurhaida, MBA dan CEO
Citi Indonesia Batara Sianturi di sela-sela acara Indonesia Global Sharia Fund: Leading the
Momentum yang membahas mengenai perkembangan reksa dana syariah di Indonesia dan
diselenggarakan Citi Indonesia hari ini Selasa (14/6). Acara ini merupakan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Citi Indonesia khusus bagi pemangku kepentingan dengan menghadirkan
keynote speaker terkemuka serta regulator dan pakar ekonomi yang mumpuni dari Citi.
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