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Citi Indonesia Memberikan Penghargaan Distinguished Alumni Award
Terhadap (Alm.) Bapak Robby Djohan dan Bapak Peter F. Gontha di Acara
"Citi Indonesia Alumni Network"
Jakarta, 14 Juli 2017 – Citi Indonesia kembali mengadakan acara Citi Indonesia Alumni Network
dengan tema “A Leadership Evening with Francisco Aristeguieta, Citi CEO Asia Pacific” yang
bertujuan untuk membangun kembali koneksi dan membina hubungan jangka panjang dengan para
alumnus atau karyawan Citi terdahulu. Acara yang diadakan untuk kedua kalinya ini dibuka oleh CEO
Citi Indonesia Batara Sianturi dan dihadiri oleh tamu kehormatan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Republik Indonesia yang memberikan sambutannya
secara khusus kepada para alumnus. Dalam acara tahun ini, lebih dari 150 alumni, dimana sebagian
besar adalah pemimpin di sektor swasta dan publik, berkumpul dan menikmati sesi networking
bersama karyawan Citi.
"Alumni Citi terus mengungkapkan kebanggaannya terhadap almamater mereka karena DNA Citi
yang ada di dalam mereka. Seperti kata pepatah, ‘You might leave Citi, but Citi will never leave you.
Once Citi Always Citi!' "ujar Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi dalam kata
sambutannya.
Citi Alumni Network didirikan sebagai sebuah platform global pada tahun 2012 di mana para
anggota dapat membaca berita dan penelitian yang baru saja dirilis tentang Citi, informasi
kesempatan kerja di Citi, mengetahui acara alumni menarik di Indonesia, bergabung dengan rekan
Citi untuk menjadi relawan (Citi Volunteers) dalam berbagai aksi kepedulian sosial, serta menikmati
berbagai penawaran dan keuntungan yang ditawarkan.
Keanggotaan Citi Alumni Network terbuka untuk semua mantan karyawan yang bekerja di Citi atau
salah satu dari anak perusahaannya selama minimal satu tahun dan meninggalkan perusahaan
dengan baik. Di Indonesia, Citi Alumni Network diluncurkan tahun lalu dalam sebuah seremoni yang
dihadiri ratusan alumnus yang sebagian besar saat ini menduduki berbagai posisi kepemimpinan baik
di korporasi maupun sektor publik.
Tahun ini, Citi Indonesia Alumni Network kembali memberikan penghargaan kepada para alumni
yang telah berhasil meraih prestasi dalam bisnis ataupun usaha mereka yang didapat melalui hasil
kepemimpinan yang luar biasa (Leadership & Ingenuity) dan juga bagi mereka yang telah
memberikan kontribusi penting kepada masyarakat (Community Involvement) di ajang "Citi
Distinguished Alumni Award". Dari total 25 penghargaan yang diberikan kepada alumnus terpilih di
seluruh dunia, Indonesia berhasil meraih 2 (dua) penghargaan yang diberikan kepada Alm. Bapak
Robby Djohan untuk kategori Leadership & Ingenuity dan Bapak Peter F. Gontha untuk kategori
Community Involvement. Selain penghargaan, mereka juga mendapatkan sertifikat khusus yang
ditandatangani langsung oleh Michael Corbat, CEO of Citigroup.
(Alm.) Bapak Robby Djohan dikenal sebagai seorang bankir handal dengan lebih dari 30 tahun
pengalaman di dunia perbankan. Beliau didaulat sebagai pemimpin nasional yang menginspirasi dan
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berkontribusi dalam membantu negara mengatasi krisis ekonomi di tahun 1998. Beliau bergabung
dengan Citi pada tahun 1968, di tahun awal pendirian Citi Indonesia, sebagai general staff hingga
akhirnya mencapai jenjang karir sebagai Group Head pada tahun 1972 – 1976, serta kemudian
menjadi CEO Bank Niaga.
Sebagai seorang alumnus Citi, beliau sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia berkat “sense of
business” yang sangat kuat dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan kuat yang dimiliki. Beliau
kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, lalu menjadi Direktur Utama Bank
Mandiri.
Sementara Bapak Peter F. Gontha saat ini merupakan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, yang
ditunjuk pada tahun 2014. Beliau bergabung dengan Citi Indonesia pada tahun 1975 melalui
program Executive Development Program (EDP). Beliau kemudian memulai karirnya di Citi di
berbagai departmen, dengan penugasan ke berbagai kota seperti New York, Jeddah, Singapore,
Kuala Lumpur, serta Athena – Yunani. Beliau juga ditunjuk sebagai tim penyambutan Citi Indonesia
dalam kunjungan Citibank Board ke Indonesia pada tahun 1978. Selepas berkarir di Citi, berbekal
kemampuan wirausaha, integritas serta kegigihan yang tinggi, beliau membentuk beberapa
perusahaan yang hingga saat ini berhasil meraih sukses.
Beliau juga menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap perkembangan musik di Indonesia,
dengan mendirikan komunitas bagi para pecinta music jazz. Di tahun 2005, beliau menyelenggarakan
“Jakarta International Java Jazz Festival”, yang kemudian menjadi salah satu festival jazz terbesar di
dunia. Festival ini yang dihadiri rata-rata mencapai 50.000 pengunjung, telah memberikan
kesempatan kepada para musisi jazz lokal untuk berkembang dan menampilkan keahlian
bermusiknya serta membawa kemajuan ekonomi ke usaha kecil yang mendapat dampak positif dari
acara tersebut.
“Di mana pun karir para Citi Alumni, jaringan ini memberikan kesempatan untuk berhubungan
kembali dengan Citi atau untuk memperkuat hubungan yang ada dengan para karyawan Citi dan
alumni. Kami berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang dengan semua alumni
kami, "tutup Batara.
---oo00oo---

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Ananta Wisesa
Head of External Communication
Citi Indonesia
corporateaffairs.indonesia@citi.com
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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 10 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. Citibank N.A., Indonesia tergabung dalam jaringan
ATM Bersama dengan lebih dari 70.000 terminal ATM yang tersebar di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
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 18 tahun,
Citi Peka telah bermitra dengan lebih dari 57 organisasi untuk melaksanakan 35 program dengan kucuran dana lebih dari
USD 10 juta yang menjangkau lebih dari satu juta penerima manfaat. Dengan prinsip “Lebih dari Filantropi”, Citi Peka
melibatkan sekitar 90% karyawan Citi sebagai relawan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Di tahun 2017, Citi Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi dari The Asset Asian Triple-A Awards sebagai Best eBank in Indonesia, Best Bank – Global in Indonesia, Best Corporate and Institutional Bank – Global in Indonesia, Best
Corporate Bond in Indonesia, dan Best Liability Management in Indonesia serta Best Perform in Custodian Bank dari
majalah Warta Ekonomi. Tahun 2016 Citi Indonesia mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Triple-A Asset
Awards dan dari Global Finance sebagai The Best Digital Bank, dari Finance Asia dan dari Alpha Southeast Asia sebagai Best
Foreign Bank in Indonesia, dari majalah SWA sebagai Best Companies in Creating Leaders from Within, dari majalah
Warta Ekonomi sebagai Best Digital Innovation Awards for Banking in the Category of Top 1 Foregin Bank, dari Global
Finance sebagai Best Digital Corporate/Institutional Bank, dari Euromoney di tingkat Asia sebagai Best Bank for
Transaction Services in Asia, serta dari majalah Mix dalam Best Corporate Social Initiative 2016 sebagai Best Employee
Volunteering. Sepanjang tahun 2015 Citi Indonesia telah menerima beragam penghargaan termasuk Best Bank dari TripleA 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://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citiindonesia | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi
Untuk mendapatkan pengalaman perbankan digital, silahkan kunjungi www.citibank.co.id.
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GALERI FOTO

Keterangan foto: (ki-ka) Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi bersama dengan Ibu
Nanan Hadiretna selaku perwakilan keluarga Alm. Bapak Robby Djohan dan Bapak Peter F. Gontha
serta Citi Chief Executive Officer Asia Pacific Francisco Aristeguieta dalam penyerahan Citi
Distinguished Alumni Award yang berlangsung Senin (11/7) di Jakarta.
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