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Awali Tahun 2015, Citi Indonesia Jalin Kemitraan dengan Manulife
Aset Manajemen Indonesia
Luncurkan produk reksa dana saham unggulan

Jakarta, 28 Januari 2015 – Citibank N.A. Indonesia (“Citi”) dan PT Manulife Aset Manajemen
Indonesia ("MAMI") hari ini mengumumkan kerja sama strategis untuk memberikan solusi
alternatif dalam berinvestasi. Produk ini akan didistribusikan melalui 20 cabang Citibank di 6
kota besar di Indonesia. Kerja sama terbaru ini juga merupakan wujud komitmen Citi sebagai
penasihat keuangan terpercaya, yang memberikan solusi keuangan bagi para nasabahnya.
“Kami sangat bangga dengan kemitraan baru ini yang terbentuk berdasarkan keyakinan bahwa
nasabah adalah prioritas utama," ujar Lauren Sulistiawati, Country Business Manager, Global
Consumer Banking, Citi Indonesia. "Kerja sama ini semakin memperkuat layanan Wealth
Advisory yang merupakan bagian dari layanan Citigold kami. Melalui kerja sama dengan
perusahaan-perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia, Citi dapat memberikan
fleksibilitas dan kesempatan diversifikasi yang semakin luas bagi para nasabah,” imbuhnya.
Legowo Kusumonegoro, President Director, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, juga
berpendapat, "Kerja sama ini merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara dua institusi
yang kuat: Citi, sebagai salah satu institusi keuangan terdepan yang menyediakan solusi
keuangan komprehensif untuk para nasabahnya, dan MAMI sebagai salah satu perusahaan
pengelola reksa dana yang terkemuka, terpercaya, dan inovatif di Indonesia. Secara bersamasama, Citi dan MAMI akan menyediakan produk yang inovatif dan layanan yang prima bagi
para nasabah."
Di tahap awal kemitraan ini, Citi dan MAMI meluncurkan sebuah produk reksa dana bernama
Manulife Saham Strategi Unggulan (MANSATU). Legowo Kusumonegoro menjelaskan,
"Reksa dana dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang baik bagi para investor, karena
tersedia dalam beragam kelas aset dan memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi
daripada deposito." Reksa dana MANSATU merupakan produk investasi untuk jangka panjang
yang melakukan investasi pada efek saham. Produk ini memiliki komposisi investasi 80%-100%
pada efek saham, 0%-20% efek pendapatan tetap, dan 0-20% efek pasar uang. Reksa dana ini
juga memiliki fleksibilitas dalam berinvestasi, baik pada saham berkapitalisasi besar (big cap)
maupun saham dengan kapitalisasi kecil dan menengah (small and mid-cap).
Menurut survei Citi FinQ (Financial Quotient) 2014, selain uang tunai dan properti, semakin
banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya diversifikasi guna mengembangkan
portofolio investasi mereka. Salah satu investasi yang semakin digemari adalah reksa dana.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 63% responden menganggap produk
keuangan sebagai salah satu kunci dalam memilih wealth management bank.

"Pengenalan produk MANSATU akan menambah daftar produk keuangan berkualitas tinggi
yang kami tawarkan melalui layanan wealth management," ujar Ivan Jaya, Head of Wealth
Management, Citi Indonesia. "Kami optimis bahwa produk ini dapat menjadi salah satu pilihan
yang tepat bagi nasabah kami. Khususnya bagi yang ingin memperluas portfolio investasi
mereka melalui reksa dana demi tercapainya tujuan finansial masing-masing nasabah,”
tambahnya.
###

Citi
Citi, perusahaan finansial terkemuka di dunia, memiliki sekitar 200 juta nasabah dan memiliki
transaksi bisnis di lebih dari 160 negara dan wilayah yurisdiksi. Citi menawarkan beragam
produk dan layanan finansial kepada konsumen, korporasi, pemerintahan dan institusi. Produkproduk tersebut, mencakup perbankan ritel dan kredit, perbankan korporasi dan investasi,
perdagangan sekuritas, jasa transaksi, serta wealth management.
Informasi lengkap dapat diperoleh di 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
Citigold
Citigold merupakan layanan khusus dan premium Citi untuk kalangan berpenghasilan tinggi
(kalangan atas), yang bertujuan memberikan layanan dan produk eksklusif perbankan kelas
dunia. Citigold menyediakan akses bagi nasabah untuk level layanan dan manfaat lebih tinggi
serta produk yang berfokus pada tiga pilar utama: pengelolaan kekayaan, perbankan global
serta keuntungan & hak-hak istimewa.
Melalui giro Citigold, nasabah berhak mendapatkan keuntungan lebih besar dan manfaat lebih
luas, mulai dari kapabilitas perbankan Citibank dan wawasan investasi global melalui
pengelolaan kekayaan pribadi Citi.
Tentang PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (“MAMI”), anggota Manulife,
menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa Dana di Indonesia. Sejak pertama
kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai
salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri Reksa Dana Indonesia,
dengan dana kelolaan mencapai Rp 48,57 triliun per 30 September 2014. Pada tahun 2014,
MAMI mendapat pengakuan sebagai Manajer Investasi Terbaik dalam Bisnis Indonesia
Awards 2014 dari Harian Bisnis Indonesia, sedangkan pada tahun 2013 MAMI mendapatkan
penghargaan Fund House of The Year dari AsianInvestor. MAMI memiliki 19 produk Reksa
Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana
Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uang dengan dukungan tim pengelola investasi yang
profesional dan berpengalaman. MAMI merupakan perusahaan Manajer Investasi pertama di
Indonesia yang meluncurkan reksa dana saham khusus untuk investor institusi di Indonesia
melalui produk reksa dana Manulife Institutional Equity Fund. Selain itu, MAMI juga merupakan
Manajer Investasi pertama di Indonesia yang meluncurkan reksa dana saham berdenominasi
US dollar yang diberi nama Manulife Greater Indonesia Fund. MAMI adalah bagian dari
Manulife Asset Management, perusahaan manajemen investasi global anggota Manulife.

Tentang Manulife Asset Management
Manulife Asset Management merupakan perusahaan aset manajemen global dari Manulife,
yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi investor institusi dan
investor reksa dana di pasar-pasar utama di seluruh dunia. Keahlian investasi ini meluas
hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Per 30 September 2014, dana
kelolaan Manulife Asset Management sekitar US$276 miliar. Unit layanan umum dari Manulife
Asset Management mempunyai keahlian investasi di berbagai kelas aset, termasuk saham
publik dan pendapatan tetap, dan juga strategi alokasi aset. Manulife Asset Management
memiliki kantor-kantor cabang dengan kemampuan investasi yang lengkap di Amerika Serikat,
Kanada, Inggris Raya, Jepang, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Indonesia, Thailand, Vietnam,
Malaysia, dan Filipina. Selain itu, Manulife Asset Management juga memiliki perusahaan
patungan di bidang pengelolaan dana yang berlokasi di Cina, yaitu Manulife TEDA. Manulife
Asset Management juga memberikan jasa manajemen investasi bagi nasabah ritel dari
afiliasinya melalui penawaran produk oleh Manulife dan John Hancock. John Hancock Asset
Management dan Declaration Management and Research juga merupakan bagian dari
Manulife Asset Management. Informasi lebih lanjut mengenai Manulife Asset Management bisa
didapatkan di www.ManulifeAM.com.
Tentang Manulife
Manulife merupakan perusahaan penyedia layanan keuangan terkemuka yang berbasis di
Kanada dan beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah memandang
Manulife sebagai perusahaan yang strong, reliable, trustworthy, dan forward-thinking dan hal ini
sangat berguna untuk pengambilan keputusan keuangan yang paling penting bagi para
nasabah. Jaringan internasional karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan
perlindungan keuangan dan produk serta jasa wealth management bagi jutaan nasabah. Kami
juga menyediakan jasa aset manajemen bagi nasabah institusi. Dana yang dikelola oleh
Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai US$591 miliar per 30
September 2014. Kami beroperasi dengan sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan
sebagai Manulife di negara-negara lain di dunia. Manulife Financial Corporation
diperdagangkan dengan kode 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di
SEHK. Manulife dapat ditemukan di internet pada manulife.com.
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