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Siaran Pers                                                Untuk Disiarkan Segera 

 

Citi Lakukan Aksi Kepedulian terhadap Pemanasan Global 

 melalui Global Community Day 2016 
 

Mengusung tema “Keep it Cool!” lebih dari 2.500 karyawan Citi Indonesia dan keluarganya 

berkontribusi untuk upaya pelestarian terumbu karang  

di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur 

 

Jakarta, 29 Mei 2016 – Citi Indonesia hari ini kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Citi Global 

Community Day (GCD) 2016. Mengusung tema “Keep it Cool!” GCD kali ini  bertujuan untuk mendukung 

pemerintah dalam upaya pencegahan pemanasan global yang tertera dalam Undang-Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inisiatif global yang telah memasuki tahun ke-11 ini 

merupakan bentuk komitmen serta kepedulian Citi terhadap lingkungan dan masyarakat dimana Citi 

beroperasi. 

 

Pada GCD tahun ini, lebih dari 2.500 karyawan Citi dan keluarganya berpartisipasi dalam kegiatan Fun 

Walk dan Freeletics, dimana energi yang dihasilkan dari kegiatan ini dikonversikan dalam bentuk  

dukungan pada  upaya pelestarian  terumbu karang yang dilakukan oleh lembaga nirlaba lingkungan 

hidup, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia di daerah Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur.  

 

“Di Citi kami percaya bahwa kontribusi dan dampak yang nyata pada masyarakat hanya dapat terwujud 

apabila kita bekerjasama, khususnya dalam mendukung perubahan yang positif sejalan dengan misi 

kami, yaitu enabling growth and progress. Kegiatan hari ini juga merupakan cermin dari komitmen Citi 

dalam melawan perubahan iklim sesuai yang dijabarkan dalam Strategi Keberlanjutan Citi” ujar Chief 

Executive Officer Citi Indonesia, Batara Sianturi  “Kami berharap dukungan yang kami berikan dapat 

bermanfaat bagi keseimbangan ekosistem laut Kepulauan Derawan yang juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat sekitar,” ujarnya.   

 

Menurut data yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini hanya sekitar 5% 

terumbu karang di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat yang masih dalam 

kondisi sangat baik1. Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur dipilih sebagai wilayah konservasi  yang 

memiliki 500 jenis spesies koral dengan lebih dari 1.000 jenis ikan. Faktor inilah yang menyebabkan  

wilayah ini disebut sebagai perairan kedua setelah Raja Ampat, Papua Barat yang memiliki paling banyak 

keberagaman biota laut di Indonesia2.  

 

 
__________________________ 
 
1
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Inilah Status Terumbu Karang Terkini, 28 Februari 2016, 

http://lipi.go.id/berita/inilah-status-terumbu-karang-indonesia-terkini/15024 
 
2
 The Nature Conservatory, Partners in Conservation: Annual Report 2007, 2007, 

http://www.nature.or.id/en/publication/annual-report-and-general-conservation-issues/tnci-annual-report-english.pdf 

http://lipi.go.id/berita/inilah-status-terumbu-karang-indonesia-terkini/15024
http://www.nature.or.id/en/publication/annual-report-and-general-conservation-issues/tnci-annual-report-english.pdf
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“Kami mengapresiasi perhatian yang diberikan Citi Indonesia. Melalui dukungan yang diberikan,  kami 

dapat melanjutkan upaya pelestarian terumbu karang yang memiliki peran penting dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem laut. Hal ini merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan keterlibatan 

berbagai pihak, khususnya masyarakat sekitar, pemerintah dan pelaku bisnis. Dengan 25 tahun 

pengalaman menerapkan pelestarian mealui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan membangun 

keahlian dan pengetahuan dari masyarakat yang tinggal di daerah setempat, kita dapat membantu 

melindungi daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memastikan keseimbangan antara 

masyarakat dan lingkungan. Kami harap, ini bisa menjadi awal dari kerjasama jangka panjang yang saling 

menguntungkan antara Citi Indonesia dan TNC yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan” ungkap Country Director dari The Nature Conservancy Indonesia (TNC), Rizal Algamar.  

 
TNC adalah organisasi perlindungan alam yang bergerak di 69 negara di dunia, dengan melestarikan 

tanah dan air, yang merupakan sumber kehidupan. Di Indonesia, TNC telah bermitra dengan 

pemenrintah, komunitas, dan sektor swasta, dalam upaya pelestarian alam selama lebih dari 25 tahun, 

memberikan solusi mutakhir dalam upaya konservasi, pengelolaan sumber daya alam dan perubahan 

iklim sehingga bermanfaat bagi manusia dan alam. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

berbasis ilmu pengetahuan dan model pengelolaan terkini, TNC mentransformasi praktek dan kebijakan 

yang dapat meningkatkan tata ruang di darat maupun di laut melalui pengelolaan sumber daya alam 

yang lebih efektif di Indonesia.  

 
Global Community Day (GCD) merupakan inisiatif global yang menunjukkan kepedulian terhadap 

lingkungan dan komunitas dimana Citi beroperasi. Tahun lalu,  lebih dari 80.000 orang  di 93 negara,  

yang terdiri dari karyawan dan keluarganya telah mengambil bagian di GCD.  Tahun ini lebih dari 1.000 

kegiatan telah dipersiapkan di seluruh dunia guna memperingati GCD.  Di Indonesia sendiri, acara 

serupa juga dilaksanakan di Bandung, Denpasar, Medan, Semarang dan Surabaya dan diikuti oleh lebih 

dari 2.500 karyawan Citi Indonesia dan keluarganya.  

 

 

--o0o-- 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

  
Elvera N. Makki  
Country Head Corporate Affairs 

Citi Indonesia 
corporateaffairs.indonesia@citi.com  

  

mailto:corporateaffairs.indonesia@citi.com
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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 berjaringan internasional terbesar di 
negara ini. Citi mengoperasikan 11 cabang  di enam kota besar – Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, 
dan Denpasar. Di Indonesia, Citi memiliki salah satu jaringan transaksi konsumen terbesar, dengan 33.000 titik 
pembayaran dan salah satu jaringan distribusi korporasi terbesar dengan  4.800 lokasi di 34 provinsi.  
 
 
Citi Peka (Peduli dan BerKarya) merupakan payung untuk seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan Citi Indonesia 
yang didanai oleh Citi Foundation. Berdiri sejak tahun 1998, 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 di berbagai wilayah di 
Indonesia. Selama lebih dari 17 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 sekitar 90% karyawan Citi sebagai relawan dalam berbagai 
kegiatan sosial kemasyarakatan. 
 
Tahun 2016 ini Citi Indonesia mendapatkan penghargaan dari Triple-A Asset Awards sebagai The Best Digital Bank. 
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 dengan 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 
 

 

Untuk pengalaman perbankan digital, silahkan kunjungi www.citibank.co.id 

  

http://www.youtube.com/citi
http://new.citi.com/
http://www.facebook.com/citi
http://www.linkedin.com/company/citi
http://www.citibank.co.id/
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GALERI FOTO 

 

Foto 1 

 

 
Jakarta, 29 Mei 2016 –  Citi tunjukkan kepedulian terhadap pemanasan Global melalui kegiatan tahunan 

Global Community Day 2016, yang diselenggarakan hari ini (29/5) di South Quarter Building, Jakarta. 

Pada GCD tahun ini lebih dari 2.500 karyawan Citi turut berpartisipasi dalam kegiatan Fun Walk dan 

Freeletics, dimana energi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dikonversikan dalam bentuk dukungan 

pada upaya pelestarian terumbu karang yang dilakukan oleh The Nature Conservancy (TNC) Indonesia 

di daerah Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Tampak pada gambar (ki-ka) Kasubdit Bina Daerah 

Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 

Ir. Mirawati Soedjono MA, Country Head Corporate Affairs Citi Indonesia Elvera N. Makki, CEO Citi 

Indonesia Batara Sianturi, External Affairs Director The Nature Conservancy Indonesia Sapto 

Handoyo Sakti, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 

Bramantya Satyamurti dan Economic Officer United States Embassy David C. Hermann, pada saat 

pemberian dukungan Citi Indonesia kepada The Nature Conservancy Indonesia. 
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Foto 2 

 
Jakarta, 29 Mei 2016 – Hari ini Citi menggelar Global Community Day (GCD) 2016, inisiatif global yang 

menunjukkan kepedulian Citi terhadap lingkungan dan masyarakat dimana Citi beroperasi. Perayaan 

GCD kali ini merupakan cermin dan komitmen Citi dalam melawan perubahan iklim sesuai yang 

dijabarkan dalam Strategi Keberlanjutan Citi dengan mengusung tema “Stand for Progress - Keep it 

Cool!”, dimana sekitar 2.500 karyawan Citi Indonesia dan keluarganya berkontribusi untuk upaya 

pelestarian terumbu karang di Kepulauan Derawan. Citi percaya bahwa kontribusi dan dampak yang 

nyata pada masyarakat hanya dapat terwujud apabila kita bekerjasama, khususnya dalam mendukung 

perubahan positif yang sejalan dengan misi Citi, enabling growth and progress. Tampak pada gambar 

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, bersama Economic Officer United States Embassy David C. 

Hermann dan Country Head Corporate Affairs Citi Indonesia Elvera N. Makki beserta karyawan Citi 

Indonesia saat mengikuti Fun Walk, sebagai rangkaian dari aktivitas Global Community Day 2016. 

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di 5 kota lainnya, dimana Citi beroperasi yaitu, Medan, Bandung, 

Semarang, Surabaya dan Denpasar. 


