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Citi Foundation Berikan Bantuan Senilai Lebih Dari Rp 2 Miliar (US$150.000)
Untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia
Jakarta, 13 Juli 2020 – Citi Foundation menyalurkan bantuan untuk penanganan COVID-19 senilai lebih
dari Rp 2 miliar (US$150,000)1. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui HOPE worldwide Indonesia ke
beberapa wilayah di Indonesia yaitu, Jakarta, Tangerang, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan dan
Denpasar.
CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan, “Citi memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk
melayani masyarakat. Di masa yang penuh tantangan ini, kami ingin mengambil peran aktif dalam turut
mengatasi pandemi ini, khususnya bagi masyarakat rentan dan pra sejahtera, serta para pekerja kesehatan
yang berada di garda depan. Kami akan terus menunjukkan nilai-nilai Citi melalui upaya filantropis dan
kegiatan bisnis inti kami, sehingga dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi mereka yang
membutuhkan”
Dipilih sebagai pihak yang menyalurkan bantuan adalah HOPE worldwide Indonesia. Anggota dari HOPE
worldwide, lembaga ini berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
serta berbagai upaya penanganan pascabencana. Bantuan dari Citibank akan disalurkan dalam bentuk
3.000 paket bahan pangan dan nutrisi, 1.000 paket Alat Pelindung Diri (APD) dan 8 unit cuci tangan keliling.
Selain itu juga, akan ada serangkaian pelatihan gaya hidup sehat dan bersih untuk meminimalisir dampak
penyebaran COVID-19.
Country Director HOPE worldwide Indonesia Lily Salim mengatakan, “Pandemi COVID-19 yang terjadi di
seluruh dunia, termasuk di Indonesia telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap masyakarat.
Oleh karena itu, kami mengapresiasi kesempatan kerja sama dengan Citi Indonesia sebagai upaya kolektif
antara berbagai pihak agar dapat mengatasi pandemi ini dengan baik.”
Ini merupakan donasi kedua yang diberikan Citi Indonesia untuk penanganan COVID-19. Sebelumnya Citi
Indonesia dan PT. BNP Paribas Asset Management (PT BNP Paribas AM) menyalurkan bantuan sebesar
Rp 500 juta, yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia dan UNICEF Indonesia. Donasi ini merupakan
penyaluran dana sosial dari Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX30 Filantropi, sebagai salah satu Reksa
Dana dengan tema investasi berkelanjutan (Social Responsible Investment atau SRI) yang dikelola oleh PT.
BNP Paribas AM. Dana ini selanjutnya dipergunakan untuk mendukung penanganan COVID-19 dengan
menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), program pendidikan kesehatan, sanitasi, perlindungan dan
pendidikan untuk anak-anak, serta layanan kesehatan darurat. Selain itu, karyawan Citi Indonesia juga
mendapatkan kesempatan berbagi kebaikan (act of kindness) dengan berdonasi melalui HOPE worldwide
Indonesia, untuk merayakan inisiatif tahunan perusahaan yang bernama Global Community Day.
Secara global, Citi dan Citi Foundation telah berkomitmen untuk menyalurkan lebih dari Rp 1 trilliun (US$
100 juta) dalam bentuk upaya bantuan terhadap komunitas serta pemulihan ekonomi secara global terkait
dengan penanganan pandemi COVID-19. Donasi ini juga termasuk kontribusi senilai lebih dari Rp 29 miliar
(US$ 2 juta) yang dikumpulkan oleh para karyawan Citi dimana perusahaan juga kemudian menyumbangkan
donasi dengan nilai yang sama. Donasi tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada sejumlah organisasi
nirlaba/ Non-Governmental Organization, antara lain United Nationals Development Programme,
International Rescue Committee, International Organization for Migration and Direct Relief.
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Tentang Citi Indonesia
Citibank N.A.,Indonesia (Citi Indonesia) adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York,
Amerika Serikat. Di Indonesia, Citibank telah berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank berjaringan
internasional terbesar di negara ini. Citibank mengoperasikan 10 cabang di enam kota besar – Jakarta, Bandung,
Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citibank memiliki jaringan transaksi konsumen sekitar
33.000 titik pembayaran dan jaringan distribusi korporasi sekitar 6.000 lokasi di 34 provinsi. Citibank N.A., Indonesia
tersambung dalam jaringan ATM Bersama dengan lebih dari 70.000 terminal ATM yang tersebar di berbagai lokasi di
seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun 2020 Citibank mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best International Bank in Indonesia dari
Finance Asia, sementara di tahun 2019, Citibank berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain sebagai
Best International Bank in Indonesia dari majalah Asiamoney, Best Corporate/Institutional Digital Bank in Indonesia
dari Global Finance serta Wealth Management Platform of the Year di Indonesia dari Asian Banking and Finance.
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
Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang berlisensi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
(OJK). Citibank N.A., Indonesia merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Tentang Citi Foundation
Citi Foundation bekerja guna mempromosikan kemajuan ekonomi serta meningkatkan kehidupan masyarakat di
komunitas berpenghasilan rendah di seluruh dunia. Kami berinvestasi dalam upaya guna meningkatkan inklus
keuangan, mengatalisasi kesempatan kerja bagi generasi muda serta menata kembali pendekatan guna membangun
komunitas yang memiliki semangat dalam meraih kesempatan ekonomi. Melalui pendekatan “Lebih dari Sekedar
Filantropi” dari Citi Foundation, kami membantu melalui keahlian yang dimiliki oleh Citi beserta karyawan kami. Hal ini
kami lakukan guna memenuhi misi kami serta mendorong thought leadership dan inovasi.
Tentang HOPE worldwide Indonesia
HOPE worldwide adalah NGO kemanusiaan global yang membawa harapan dan mengubah kehidupan orang orang
miskin dan rentan di 60 negara. Dibentuk di 1991, diberikan status “special consultative” oleh Dewan Ekonomi & Sosial
PBB sejak 1996 dalam usaha memberdayakan masyarakat melalui program program kesehatan, pendidikan, dan
kebencanaan. Kami telah melayani masyarakat Indonesia di 15 propinsi sejak 1994 dalam membantu kebutuhan
masyarakat akar rumput dan mendukung pemerintah setempat.
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