
 

 

 
  

Siaran Pers Untuk Disiarkan Segera 

 

Citi Indonesia Memperkenalkan “Gold Conversations” 

Layanan Perbankan Premium melalui Wealth Advisory dengan Metode Diversifikasi Aset 

 

Jakarta, 16 November 2015 – Hari ini Citi Indonesia memperkenalkan “Gold Conversations”, yaitu salah 

satu fitur layanan perbankan Wealth Management yang menitikberatkan pada wealth advisory dengan 

metode diversifikasi aset. Layanan ini sejalan dengan kondisi ekonomi yang kian dinamis dan penuh 

tantangan, dimana  segmen affluent dan emerging affluent (menengah ke atas) dapat mengoptimalkan 

investasi dalam mencapai tujuan keuangan mereka. 

Menurut Lauren Sulistiawati, Country Business Manager, Global Consumer Banking Citi 

Indonesia. “Citi Indonesia senantiasa berinovasi untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi 

nasabah Citigold. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan layanan Gold Conversations, yaitu layanan 

untuk nasabah Citigold berupa metode perancangan portofolio investasi berdasarkan tujuan keuangan 

dan profil risiko nasabah. Dengan layanan ini nasabah dapat memperoleh saran diversifikasi aset 

investasi yang terstandardisasi dan terukur sehingga dapat lebih mengoptimalkan hasil investasi 

mereka.” 

Dalam rangka mengoptimalkan “Gold Conversations”, Citi Indonesia mengadakan kelas jurnalis yang 

bertajuk “Pahami Asetmu, Optimalkan Investasimu” dimana para jurnalis diajak untuk memahami 

kombinasi produk investasi dalam beberapa kondisi pasar yang berbeda melalui simulasi yang interaktif 

dan atraktif. Simulasi ini dilanjutkan dengan pengenalan apakah investasi itu dan bagaimana peran 

wealth management dalam mencapai tujuan investasi. Acara serupa juga akan diadakan secara serentak 

bagi para nasabah Citigold di beberapa kota yaitu, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Puncak acara ini 

adalah Citi Market Outlook 2016, dimana  nasabah akan mendapatkan informasi terkini mengenai 

kondisi perekonomian sehingga para nasabah dapat memilih produk investasi yang lebih tepat.  

"Layanan Gold Conversations dari Citibank menawarkan kesempatan bagi nasabah untuk 

mengembangkan portofolio investasi mereka dengan lebih baik. Untuk mendukung peluncuran layanan 



 

 

 
  

ini, Mandiri Manajemen Investasi menyediakan berbagai produk unggulan yang disesuaikan dengan 

profil nasabah Citigold," ujar Muhammad Hanif, Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi. 

"Schroders telah menjadi partner Citi selama beberapa tahun. Produk eksklusif yang kami tawarkan 

kepada nasabah Citi telah menjadi salah satu produk unggulan yang diminati oleh nasabah Citigold. 

Kami berharap melalui layanan Gold Conversations, para nasabah Citigold dapat semakin menikmati 

layanan dan produk dari kami," ucap Michael Tjoajadi, CEO Schroders Indonesia. 

Rangkaian kegiatan selama satu minggu ini merupakan bagian dari tiga pilar utama layanan Citigold, 

yakni Global Banking, Wealth Advisory, dan Rewards & Privileges. Kegiatan ini merupakan hasil 

kerjasama Citi Indonesia dengan partner investasi berkelas dunia, PT Schroders Investment 

Management Indonesia dan PT Mandiri Manajemen Investasi.  Citi Market Outlook diadakan secara 

rutin untuk memberikan pandangan ekonomi serta politik nasional dan global kepada nasabah Citigold.  

### 

 

Tentang Citi Indonesia  

Citi Indonesia merupakan cabang yang 100% dimiliki oleh Citigroup,inc – New York, USA. Di Indonesia Citi telah 

berdiri sejak tahun 1968 dan telah menjadi salah satu bank asing terbesar di dalam negeri. Citi beroperasi di 20 

kantor cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denspasar. Citi memiliki 

salah satu jaringan pembayaran nasabah terbesar di dalam negeri dengan lebih dari 33.000 lokasi pembayaran 

dan salah satu jaringan distribusi korporasi terbesar di dalam negeri dengan 4.800 lokasi yang tersebar pada 34 

provinsi.  

Citi juga berperan penting pada kegiatan sosial dan berinisiatif menjangkau masyarakat dibawah nama Citi Peka 

(Peduli Dan Berkarya). Pada 2015, Citi Peka mengucurkan total dana hibah sebesar USD900.000 dari Citi 

Foundation untuk menjalankan berbagai program yang berfokus pada: pendidikan keuangan untuk anak-anak, 

perempuan berusia matang dan kelompok tani; wirausaha pemuda dan wirausaha mikro. Lebih dari 1.500 

karyawan setiap tahun ikut serta sebagai relawan dalam program Citi Peka.  

Di tahun 2014-2015 Citi telah menerima berbagai penghargaan termasuk “Best Foreign Bank in Indonesia” dari 

Global Banking & Finance Review, “Best Tax Payment Bank in Indonesia” dari KPPN VII Kantor Pajak Indonesia, 

“Best Service Provider - Transaction Bank” dari Aset Magazine, “Best Foreign Bank in Indonesia” dari Alpha 

Southeast Asia, “Best Wealth Management in Indonesia” dari The Asian Banker, “Best Consumer Digital Bank 

(Indonesia)” dari Majalah Global Finance dan “Best Bank in Digital Services” dari Tempo Media. 

Untuk pengalaman perbankan digital, silakan kunjungi : www.citibank.co.id 
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Untuk informasi media, silahkan hubungi:  

Elvera N. Makki  
Head of Country Corporate Affairs  
Citi Indonesia  
+62 21 529 08327  
elvera.makki@citi.com 

 

Tentang Schroders Indonesia 

Schroders Indonesia merupakan perusahaan internasional terkemuka yang bergerak di bidang manajemen aset. 

Mengandalkan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang jasa keuangan, aset yang dikelola oleh Schroders 

Indonesia periode October 2015 mencapai Rp65.11 triliun. 

Schroders Indonesia mengelola investasi di berbagai kelas aset, ekuitas, obligasi, dan pasar uang. Klien kami 

termasuk dana pensiun besar, badan pemerintah, institusi amal, perusahaan, dan investor individual 

dari berbagai belahan dunia. 

Schroders Indonesia memenangkan penghargaan-penghargaan seperti: 2015 Best Mutual Fund Award oleh 

Majalah Investor untuk kategori “The Most Favourite Fund House” survei diadakan oleh Infovesta, 

badan penelitian keuangan independen, terhadap 400 institusi maupun investor retail, 2014 Investor Award 

untuk  The Best Syariah Fund for Balanced Fund untuk kategori periode lima tahun, "Bisnis Indonesia Award 

2014" untuk kategori "Best Equity Mutual Fund" untuk Reksadana Schroder Dana Prestasi Plus, 2014 Asian 

Investment Performance Award for Fund House of the Year, 2013 Asia Asset Management Award untuk kategori 

Best Fund House in Indonesia, 2010 Investor Award untuk kategori The Best Mutual Fund for Equity Fund untuk 

kategori aset di atas 1 triliun, 2011 Investor Award for The Best Mutual Fund untuk kategori Balanced Fund 

[dengan porsi dalam saham lebih dari 50%], 2012 Investor Award untuk kategori The Best Syariah Fund for 

Balanced Fund category, 2012 Asia Asset Management Award untuk kategori best Islamic Product. 

 PT Schroder Investment Management Indonesia (PTSIMI) had received an investment manager license from, and 

is supervised by the Indonesian Financial Services Authority (OJK) 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.schroders.co.id  

Tentang PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI 

PT Mandiri Manajemen Investasi (“Mandiri Investasi”) merupakan Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia 

dengan Total dana kelolaan sebesar 27 T (Oktober 2015). Berdiri pada tanggal 26 Oktober 2004 sebagai hasil 

pemisahan kegiatan PT Mandiri Sekuritas. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 

48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan keputusan 

Ketua Bapepam-LK No.11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Mandiri Investasi menjadi salah satu bagian 
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terpenting dari grup Bank Mandiri untuk dapat memberikan “one stop financial service”kepada masyarakat 

Indonesia. 

Memiliki berbagai pilihan produk baik Reksa Dana Terbuka (33 produk pada tahun 2015) ataupun Reksa Dana 

Tertutup (lebih dari 20 produk pada tahun 2015), Mandiri Investasi memberikan pilihan produk yang lengkap yang 

dapat disesuaikan dengan karakter dan profil dari investor. Bersama Citi Bank Indonesia sebagai distribution 

partner, Mandiri Investasi senantiasa akan mendampingi dan  berusaha memenuhi kebutuhan dari nasabah Citi 

Bank Indonesia agar mendapat optimalisasi pada setiap pilihan investasi yang dilakukan. 

Mandiri Investasi memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakter pasar Indonesia dan memiliki 

kapasitas untuk tumbuh bersama investor dan pelaku industri jasa keuangan baik di Indonesia maupun kawasan 

Asia Pasifik. 

Budaya inovatif menjadi kunci utama dari bisnis kami dalam upaya untuk selalu memberikan solusi keuangan 

yang tepat untuk para investor sesuai dengan tujuan investasi didukung oleh keunggulan kami dalam mengelola 

dana dan portofolio. namun dengan tetap memastikan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dan 

manajemen risiko berdasarkan praktik terbaik international untuk menjaga kepercayaan dan pengelolaan dana 

yang maksimal bagi investor. 

Visi kami adalah menjadi perusahaan manajemen investasi terpercaya dengan layanan prima dan mampu 

menyediakan solusi inovatif bagi investor kami. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami senantiasa 

mengembangkan kualitas manusia, dan menciptakan produk yang inovatif yang maksimal bagi investor. 

PT Mandiri Manajemen Investasi memenangkan penghargaan-penghargaan seperti : Best Mutual Fund 2015 – 

Balanced Fund 1 Year Period Category “Mandiri Aktif” oleh Majalah Investor – Jakarta; Best Mutual Fund 2015 – 

Fixed Income Fund 5 Year Period Category “Mandiri Investa Dana Utama” oleh Majalah Investor – Jakarta; 

Indonesia Middle Class Brand Champion – Consumer Choice Award 2015 “Kategori Reksadana” oleh Majalah SWA 

& Inventure Indonesia ; Best Mutual Fund 2014 – 5 Year Period Category “Mandiri Investa Pasar Uang” oleh 

Majalah Investor – Jakarta; The Most Favorite Money Market Mutual Fund 2014 “Mandiri Investa Pasar Uang” 

oleh Majalah Investor – Jakarta; in 2012 oleh Asia Asset Management “Best Of The Best Awards” Category 

B/Indonesia/Most Innovative Product Winner: PT Mandiri Manajemen Investasi; Category B/Indonesia/CEO of the 

Year; Winner: Abiprayadi Riyanto, Mandiri Investasi Category/Indonesia/CIO of the Year; Winner: Priyo Santoso, 

Mandiri Investasi Category/Indonesia/Best Islamic Product; Winner: PT Mandiri Manajemen Investasi; Manajer 

Investasi Terbaik 2010 oleh Bisnis Indonesia Award, dan masih banyak penghargaan lain nya.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.mandiri-investasi.co.id 
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