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Citi Dukung Peluncuran Perdana  
Tiga Reksadana Saham Syariah Pertama di Indonesia   

 

Citi ditunjuk sebagai administrator lokal reksadana dan bank kustodian global bagi 
Reksadana Saham Syariah pertama di Indonesia yang di kelola oleh tiga manajer investasi 
yaitu Schroders, BNP Paribas dan Manulife Asset Manajemen Indonesia.  

 
Peran yang dipercayakan mengoptimalkan kekuatan Citi di Indonesia dan pasar global 
dengan memberikan  manajer investasi kemampuan untuk mengakses jaringan global dan 
kemampuan Citi di bidang Markets and Securities Services     

 

 
Jakarta, 22 Februari 2016 –  Tiga reksadana yang memberikan kepercayaan kepada Citi sebagai  
administrasi lokal reksadana dan bank kustodian global adalah BNP Paribas Cakra Syariah USD, Schroder 
Global Sharia Equity Fund USD dan Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF).  
 
Melalui keberadaannya yang kuat di Indonesia, Citi secara strategis memiliki posisi untuk dapat 
memberikan dukungan pada reksadana berbasis efek syariah tersebut. Melalui layanan Global Window, 
Citi menawarkan layanan satu jendela untuk mendukung penyelesaian portfolio luar negeri. Sebagai 
Bank Kustodian yang ditunjuk, Citi akan berperan dalam mengadministrasi, mengamankan dan 
memfasilitasi penyelesaian transaksi portfolio investasi ketiga reksadana baik untuk investasi yang 
dilakukan di pasar modal domestik maupun luar negeri.  
 
David Russell, Regional Head of Securities Services Citi Asia Pacific menyatakan,”Citi sangat bangga 
menjadi bank kustodian pertama bagi Reksadana Global Syariah pertama yang diluncurkan di Indonesia. 
Kemitraan dengan PT. BNP Paribas Investment Partners, PT Schroder Investment Management 
Indonesia, dan PT Manulife Asset Management adalah sebuah teroboson di dalam perkembangan pasar 
modal di Indonesia. Produk-produk ini akan memberikan peluang baru bagi para investor lokal untuk 
dapat mengakses berbagai pasar modal di dunia dengan memanfaatkan jejak global dan kemampuan 
Citi di bidang Markets and Securities Services.” 
    
Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia mengungkapkan, “Kami merasa sangat senang 
dapat memilki peran penting dalam peluncuran Reksadana Global Syariah yang pertama di Indonesia. 
Peran sebagai Bank Kustodian sangatlah penting dalam mendukung produk-produk reksadana 
terobosan ini, khususnya dalam memberikan akses terhadap pasar modal global. Penunjukkan ini 
mengukuhkan posisi kuat Citi di pasar modal Indonesia.”  
 
Citi adalah mitra strategis bagi para manajer investasi di Indonesia yang semakin memperluas alternatif 
investasi  bagi investor di Indonesia. Berbagai alternatif solusi investasi yang ditawarkan tersebut 
merupakan hasil dari dikeluarkannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada kuartal ke-
empat tahun 2015.  Peraturan tersebut memberikan ijin kepada reksadana berbasis efek syariah untuk 
dapat berinvestasi minimal 51% pada portfolio investasi luar negeri.  



 
 
 
Melalui Reksadana Global Berbasis Syariah, investor Indonesia dapat mengakses pasar modal di luar 
negeri dan semakin memiliki kemampuan untuk mendiversifikasi portfolio investasinya.    
 
Sebagai salah satu pemain utama di industri keuangan, Citi memberikan layanan prima pada para 
manajer investasi termasuk dalam hal Jasa Valas, Penitipan Langsung dan Kliring, Layanan  
Dana Administrasi, Depository Receipts, Keuangan Sekuritas dan Agency and Trust Services.  
 
Citi telah hadir di Indonesia sejak 1968 dan memberikan layanan perbankan ritel dan korporat kepada 
para kliennya. Sesuai dengan ukuran aset, Citi adalah salah satu bank asing terbesar di Indonesia.  
 

Tentang Citi  

Citi, sebagai salah satu bank global terdepan, memiliki lebih dari 200 juta rekening nasabah dan menjalankan kegiatan bisnis di 
lebih dari 160 negara dan yuridiksi. Citi memberikan layanan kepada nasabah perorangan, korporasi, pemerintah dan institusi 
melalui berbagai layanan dan produk keuangan, termasuk perbankan dan kredit konsumen, perbankan korporasi dan investasi, 
perantara sekuritas, layanan transaksi dan pengelolaan kekayaan.  

Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di  www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: 
http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi  

 
Tentang Citi Indonesia 

Citi Indonesia adalah cabang yang dimiliki secara penuh oleh Citigroup, Inc – New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, Citi telah 
berdiri sejak tahun 1968 dan merupakan salah satu bank asing terbesar di negara ini. Citi mengoperasikan 14 cabang di enam 
kota besar – Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citi memiliki salah satu jaringan 
transaksi konsumen terbesar, dengan 50.000 titik pembayaran dan salah satu jaringan distribusi korporasi terbesar dengan 
4.800 lokasi di 34 provinsi. 
 
Citi juga memainkan peranan penting di bidang inisiatif jangkauan komunitas dan kemasyarakatan dibawah payung Citi Peka 
(Peduli dan Berkarya). Di tahun 2015 Citi Peka mendistribusikan dana hibah sebesar USD 900,000 dari Citi Foundation untuk 
menjalankan berbagai program yang berfokus pada: pendidikan finansial bagi anak-anak, wanita usia produktif serta kelompok 
petani; kewirausahaan muda dan kewirausahaan mikro. Lebih dari 1500 karyawan Citi melakukan kegiatan sukarela setiap 
tahunnya di berbagai program Citi Peka. 
 
Pada tahun 2014-2015 Citi telah menerima beragam penghargaan dan pengakuan, termasuk “Best Bank” dari Triple A Asset, 
“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 The Asset 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 Global Finance Magazine dan “Best Bank in Digital Services” dari Tempo Media. 
 
Untuk mendapatkan pengalaman perbankan digital, silakan kunjungi www.citibank.co.id. 
 

 
Untuk keterangan media, silahkan hubungi:  
 
Elvera N. Makki         
Country Head of Corporate Affairs        
Citi Indonesia         
corporateaffairs.indonesia@citi.com         
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Citi ditunjuk sebagai administrator lokal reksadana dan bank kustodian global bagi tiga reksadana 
saham syariah pertama di Indonesia yang diluncurkan oleh 3 manajer investasi ternama yaitu, BNP 

Paribas, Schroeders dan Manulife Asset Manajemen Indonesia. Penunjukkan ini mengukuhkan posisi 
kuat Citi di pasar modal Indonesia. Tampak pada foto CEO Citi Indonesia Batara Sianturi (kanan) dan 

Country Head Securities Services Citi Indonesia Imelda Sebayang (kiri) 
 


