
 

 

SIARAN PERS                                  

Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) 2015 

Dorong Perkembangan Usaha Mikro, Citi Beri Penghargaan kepada  

10 Wirausaha Mikro Terbaik Indonesia 

 

Jakarta, 14 Januari 2016 – Citi Indonesia melalui payung kegiatan kemasyarakatannya, 

Citi Peka (Peduli dan Berkarya), bersama dengan mitra pelaksana program UKM Center 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kembali menyelenggarakan Citi 

Microentrepreneurship Awards (CMA), yaitu ajang pemberian penghargaan bagi 10 

wirausaha mikro terbaik  di Indonesia.  
 

Acara yang telah memasuki tahun ke 11 ini merupakan inisiatif Citi global yang didanai 

oleh Citi Foundation. Menurut Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia 

“Merupakan komitmen Citi untuk turut mengembangkan dan memberikan penghargaan 

terhadap usaha mikro agar tercipta semangat kewirausahaan sebagai upaya 

pemberantasan kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan.” Hingga saat ini CMA 

telah dilaksanakan di lebih dari 30 negara di dunia dengan total jumlah pemenang 

mencapai 5,500 pengusaha.   

“Inklusi keuangan merupakan program yang penting untuk diupayakan guna 

memperluas dan meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan formal. 

Upaya membuka akses keuangan ke masyarakat tersebut perlu diikuti dengan program 

literasi keuangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas secara finansial, 

sekaligus disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat 

yang produktif.  Citi merupakan salah satu institusi yang memiliki kepedulian dan 

komitmen yang tinggi terhadap hal ini. Oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi 

berbagai upaya yang telah dilakukan Citi Indonesia melalui Citi Peka, khususnya dalam 

memberikan penghargaan bagi para pengusaha mikro yang telah berhasil berkembang 

dan berprestasi berkat dukungan dari berbagai institusi keuangan,” ujar Kusumaningtuti 

S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 

 

Pada 21 Agustus 2015 yang lalu, Citi Microentrepreneurship Awards 2015 telah dibuka 

dengan menghadirkan lebih dari 100 alumninya dari seluruh pelosok Indonesia ke 

Yogyakarta. Jumlah pendaftar pada acara CMA ke-11 ini mencapai 400 pengusaha mikro 

yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Para pendaftar tersebut kemudian 

diseleksi menjadi 53 semifinalis hingga kemudia terpilih 16 pengusaha mikro terbaik 

yang berhak menjadi finalis dan berpeluang menerima penghargaan.  



 

 

“Pengusaha mikro memiliki potensi untuk dapat menjadi tulang punggung 

perekonomian bangsa. Melalui CMA, mereka dapat menjadi contoh bagi pengusaha 

mikro lainnya mengenai potensi dan peluang yang ada. Selain itu, melalui ajang ini 

mereka berkesempatan untuk memperluas jejaring, memperoleh pembekalan dan 

bimbingan guna mengembangkan usaha mereka kedepannya,” ungkap Dr. Eugenia 

Mardanugraha, Kepala UKM Center FEB UI.   

 

Penghargaan CMA 2015 diberikan kepada para pemenang yang terbagi ke dalam 4 

(empat) kategori kompetisi, yakni (1) Wirausaha Mikro Perempuan, (2) Wirausaha Mikro 

Sosial, (3) Wirausaha Mikro Berwawasan Lingkungan, dan (4) Wirausaha Mikro 

Pelestarian Budaya. Selain itu terdapat pula 3 (tiga) penghargaan khusus yang akan 

diberikan, yakni (1) Wirausaha Mikro Terbaik, (2) Lembaga Keuangan Mikro Terbaik, dan 

(3) Wirausaha Muda Terbaik. Proses penjurian CMA 2015 dilakukan oleh dewan juri dari 

berbagai kalangan termasuk dari kalangan akademisi, perbankan, media, pengusaha, 

serta pemerintah.  

 

Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kepedulian Citi Indonesia 

dan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam penumbuhan 

dan pengembangan wirausaha di Indonesia dengan menyelenggarakan penghargaan 

acara Citi Microentrepreneurship Awards. Komitmen seperti ini diharapkan dapat 

memotivasi lembaga-lembaga lain untuk melaksanakan hal yang serupa. Selanjutnya 

kami mengharapkan dapat meningkatkan daya saing pengusaha miro, kecil dan 

menengah dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana lebih dari 

60% perekonomian Indonesia dikuasai oleh UMKM,”ujar Anak Agung Gede Ngurah 

Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.   

 

Program CMA dapat diikuti oleh wirausahawan mikro yang kreatif, memiliki kepedulian 

sosial, berdaya juang tinggi, serta menerima pinjaman dari lembaga keuangan mikro. 

Selain memberikan penghargaan, program CMA juga memberikan pelatihan dan 

pembinaan kepada para pelaku usaha mikro agar usaha mereka semakin berkembang 

dan memiliki daya saing tinggi. 

 

“Harapan kami, para pemenang dan finalis CMA dapat kembali ke daerahnya masing-

masing untuk menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup mereka. Penyelenggaraan CMA selama lebih dari satu dasawarsa ini 

menjadi bukti komitmen Citi, bersama UKM Center, dalam memberikan kontribusi bagi 

perekonomian Indonesia melalui pemberdayaan para pengusaha mikro.” ujar Batara 

Sianturi menutup kata sambutannya. 



 

*** 

 

Tentang Citi 

Citi, perusahaan finansial terkemuka di dunia, memiliki sekitar 200 juta nasabah dan memiliki 

transaksi bisnis di lebih dari 140 negara. Citi menawarkan beragam produk dan layanan finansial 

kepada individu, korporasi, pemerintahan dan institusi. Produk-produk tersebut mencakup 

perbankan ritel dan kredit, perbankan korporasi dan investasi, perdagangan sekuritas, jasa 

transaksi, serta wealth management. Citi telah berada di Indonesia sejak 1968. Citi memiliki 18 

kantor cabang yang tersebar di enam (6) kota-kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Semarang, Medan dan Denpasar. Citi juga memiliki jaringan transaksi konsumen 

dengan 33.000 titik pembayaran dan jaringan distribusi korporasi yang mencapai 4.800 lokasi di 

34 provinsi. 

 

Sepanjang tahun 2015 Citi telah menerima beragam penghargaan termasuk Best Foreign Bank 

dari Triple A 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 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://new.citi.com |Facebook: www.facebook.com/citi 

|LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 

 

Tentang Citi Peka 

Berdiri sejak tahun 1998, Citi Peka (Peduli dan BerKarya) merupakan payung untuk seluruh 

kegiatan kemasyarakatan Citi Indonesia yang didanai oleh Citi Foundation. 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 usia matang di wilayah operasional Citi Indonesia. 

 

Selama lebih dari 15 tahun, Citi Peka telah bermitra dengan lebih dari 31 organisasi untuk 

melaksanakan 23 program dengan kucuran dana lebih dari USD 8 juta yang menjangkau lebih 

dari 800.000 individu. Dengan prinsip “Lebih dari Filantropi”, Citi Peka melibatkan lebih dari 90% 

karyawan Citi sebagai relawan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tentang UKM Center FEB UI 

Berdiri pada tahun 2005, UKM Center FEB UI berdiri dalam rangka mendukung program 

pemerintah untuk penanggulanan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil. 

Lembaga ini fokus pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan pendorongan semangat 

kewirausahaan. Dengan mengusung moto “Bersama kita membangun ekonomi kerakyatan”, 

UKM Center FEB UI aktif bersinergi dengan berbagai kalangan, baik pemerintah, bisnis, 

perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan 

perannya dan memperluas jangkauan layanannya. Sampai saat ini kegiatan UKM Center FEB UI 

mencakup penelitian, advokasi kebijakan, pelatihan, pembinaan (mentoring usaha), inkubasi 

bisnis, pemberian penghargaan, sampai penyaluran kredit. 

 

Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi: 

 

Eko Budi W.      Elvera N. Makki 

Public Relations      SVP, Head of Country Corporate Affairs 

UKM Center FEB UI     Citi Indonesia 

+62 856 9155 7625     021 – 52908327/29 

Telp. (021) 788890402                                                           elvera.makki@citi.com    

mailto:elvera.makki@citi.com
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Citi Indonesia kembali menyelenggarakan Citi Microentrepreneurship Awards, yang ke-11 melalui payung 

kegiatan kemasyarakan, Citi Peka. Bekerjasama dengan UKM Center Universitas Indonesia, Citi Indonesia 

memberikan penghargaan bagi pengusaha mikro berprestasi di tanah air. Tampak pada gambar (ki-ka) 

Batara Sianturi (CEO Citi Indonesia), Sajunita (Pemenang Wirausaha Mikro Terbaik), bersama dengan Ir. 

Agus Muharam, MSP (Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM RI) pada prosesi pemberian penghargaan 

CMA tahun ini 



 

 

 

 

 

 
Citi Indonesia kembali menyelenggarakan Citi Microentrepreneuship Awards, yang ke-11. Tampak pada 

gambar (ki-ka) Batara Sianturi (CEO Citi Indonesia) menyerahkan penghargaan kepada Sajunita 

(Pemenang Wirausaha Mikro Terbaik), yang mengenakan pakaian khas daerahnya. Ia berhasil 

memproduksi teh gelugur, minuman herbal lokal, serta memberdayakan perempuan di daerah Sijunjung, 

Sumatera Barat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Citi Indonesia kembali menyelenggarakan Citi Microentrepreneuship Awards, yang ke-11. Tampak pada 

gambar (ki-ka) Edwin Nurhadi (Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Inklusi Keuangan OJK), Prof. 

Ari Kuncoro, SE, MA. PhD (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia),  Batara Sianturi (CEO Citi 

Indonesia), Sajunita (Pemenang Wirausaha Mikro Terbaik), Indri Suryani (Pembina Lembaga Keuangan 

Mikro Terbaik), Andi Asdar Abuhaerah (Wirausaha Mikro Muda Terbaik), Ir. Agus Muharam, MSP 

(Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM), serta Dr. Nining I. Soesilo (Pembina dan pendiri UKM Center 

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia). Acara ini merupakan bentuk komitmen Citi untuk turut 

mengembangkan dan memberikan penghargaan terhadap usaha mikro di Indonesia, agar tercipta 

semangat kewirausahaan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan. 


