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Siaran Pers                         Untuk Disiarkan Segera  
 

Citi Indonesia Dinobatkan Sebagai Best International Bank di Indonesia 

Jakarta, 2 Juni 2020 - Citi Indonesia (Citibank, N.A., Indonesia) baru saja dinobatkan sebagai “Best 

International Bank in Indonesia” dari salah satu publikasi keuangan terkemuka di Asia, yaitu Finance Asia, 

dalam ajang penghargaan tahunan Country Awards 2020. Ajang ini mengakui bank-bank terbaik, pialang, 

dan firma hukum di Asia, serta lembaga pemeringkat terbaik di wilayah Cina.  

Dalam situs resminya, Finance Asia menekankan bahwa kompetisi pada tahun ini tidak hanya ketat, namun 

juga terjadi dalam kondisi global yang belum pernah terjadi sebelumnya dikarenakan situasi COVID-19. 

Penghargaan ini juga melihat ketahanan serta kemampuan bank-bank dalam beradaptasi terhadap kondisi 

saat ini yang berubah secara cepat, termasuk memungkinkan keberhasilan dari sebagian besar karyawan 

untuk bekerja dari rumah.  

Mengomentari pencapaian ini, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyatakan , “ Ditengah situasi pasar 

yang volatile serta kompetitif, kami sangat berterima kasih dapat menerima penghargaan ini dari majalah 

Finance Asia. Prestasi ini menunjukkan fokus dan komitmen kami sebagai sebuah bank berskala global, 

yang menawarkan solusi finansial inovatif serta terintegrasi dalam lini bisnis utama kami, yaitu Institutional 

Banking dan Consumer Banking. Ditengah kekhawatiran yang terjadi saat ini terkait dengan situasi COVID -

19 di Indonesia, kami ingin agar para nasabah kami mengetahui bahwa kami berkomitmen untuk tetap 

melayani mereka secara prioritas, serta melalui masa-masa penuh tantangan ini secara bersama-sama”. 

Dalam hal performa keuangan, Citibank N.A., Indonesia telah mengumumkan hasil di triwulan pertama 

2020, dimana bank membukukan laba bersih sebesar Rp 1 triliun serta Return on Equity (ROE) sebesar 

22,5% dan Return on Assets (ROA) 5,6% di periode yang sama. Citibank N.A., Indonesia tetap memiliki 

tingkat kecukupan modal dan likuiditas yang sangat baik, dengan mencatatkan rasio Ke wajiban Penyediaan 

Modal Minimum (KPMM) sebesar 26,3% dan RIM sebesar 62,4%. Selain itu, Citibank N.A., Indonesia  

melaporkan NPL Gross dan Net masing-masing sebesar 2,3% dan 0,2%. 

Sejalan dengan arahan pemerintah, Citibank N.A., Indonesia juga mendukung kebijakan stimulus ekonomi 

nasional bagi para nasabah yang terkena dampak COVID-19. Nasabah dapat menghubungi kami di (021) 

751 9200 guna membahas situasi yang dialami serta menyetujui solusi terbaik secara bersama-sama.     

---Selesai--- 

 

Untuk informasi lebih lanjut, si lakan menghubungi:  

Ananta Wisesa  
Head of External Communications  
Citi  Indonesia  
corporateaffairs.indonesia@citi.com  
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Tentang Citibank Indonesia  
 

Citibank 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 terbes a r  
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 pemba ya ra n 

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.  

 
Di tahun 2019 Citibank Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best International Bank in Indonesia 
dari 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. Sementara di tahun 2018 Best 

International Bank in Indonesia dari Finance Asia, Best Bank-Global in Indonesia, Best Bond Adviser-Global in 
Indonesia, Best Digital Bank in Indonesia, Best Retail Mobile Banking Experience dari majalah the Asset, Digital 
Banking Initiative of the Year-Indonesia dari Asian Banking and Finance, serta Innovative Company in Digital 
Services di kategori Foreign Bank dari Warta Ekonomi berhasil  diraih oleh Citibank Indonesia. 

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, si lahkan 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. 

http://www.citibank.co.id/

