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Siaran Pers                      Untuk Disiarkan Segera  

 
 

CITI CEO MICHAEL CORBAT UMUMKAN RENCANA PENSIUN DI 
BULAN FEBRUARI 2021 – DEWAN DIREKSI PILIH JANE FRASER 

UNTUK GANTIKAN CORBAT SEBAGAI CEO 
 

 

New York, Amerika Serikat - CEO Citi Michael Corbat telah mengumumkan bahwa, setelah 

37 tahun bekerja di Citi, termasuk delapan tahun terakhir sebagai CEO, dirinya berencana untuk 

pensiun dari Citi dan mundur dari Dewan Direksi di bulan Februari 2021. Dewan Direksi Citi 

kemudian memilih Jane Fraser, yang saat ini menjabat sebagai Presiden dan CEO Global 

Consumer Banking Citi, untuk menggantikan Michael sebagai CEO di bulan Februari. Jane 

sendiri sudah terlebih dahulu terpilih menjadi Dewan Direksi, dan akan langsung memulai 

perannya. Jane Fraser telah bekerja di Citi selama 16 tahun dan telah menjalankan perannya 

saat ini sejak tahun 2019. 

 

Michael Corbat menjelaskan, “Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai dalam 

delapan tahun terakhir. Kami menyelesaikan transformasi kami dari krisis keuangan menjadi 

sebuah institusi yang lebih sederhana, lebih aman dan lebih kuat. Di seluruh bisnis Citi, kami 

melakukan investasi pada produk di mana kami melihat peluang untuk tumbuh dan Citi telah 

mendapatkan kembali tempatnya sebagai pemimpin dalam perbankan. Kami telah 

menggandakan jaringan global kami, menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat diperlukan 

oleh klien kami dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan di seluruh pasar dan jaringan 

perbankan kami. Dalam hal consumer banking, kami merasionalisasi langkah dan melakukan 

transisi ke arah digital. Kedua hal ini menjadi pusat dari langkah kami yang tidak lagi berfokus 

pada operasional kantor cabang kami dan kini kami dapat memberikan produk dan pengalaman 

terbaik di kelasnya kepada nasabah dan klien kami. 

 

“Kinerja keuangan kami meningkat secara kuat dan signifikan selama delapan tahun sebelum 

COVID-19, karena kami menjaga komitmen kami untuk meningkatkan laba dan modal kami 

kepada para pemegang saham. Dari tahun 2012 hingga 2019, laba bersih Citi meningkat dari 

USD 7 miliar menjadi hampir USD 20 miliar dan Laba atas Ekuitas Umum Berwujud (Return on 

Tangible Common Equity) kami meningkat dari 5% menjadi lebih dari 12%, menutup kesenjangan 

dengan perusahaan sejenis. Kami berhasil beralih dari pengembalian modal yang sedikit menjadi 

pengembalian modal hampir USD 80 miliar kepada para pemegang saham kami selama enam 

tahun terakhir. 
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“Melalui itu semua, kami juga menunjukkan karakter karyawan dan perusahaan kami, dimana 

kami memilih mengambil peran yang besar dalam memerangi perubahan iklim dan perjuangan 

mencapai kesetaraan gender. Kinerja Citi melalui COVID-19 telah menunjukkan kekuatan dan 

ketahanan kami, dan saya yakin Citi akan terus menjadi mitra yang berharga bagi klien dan 

nasabah kami. 

 

“Tentu saja, selalu ada banyak hal yang harus dilakukan dan saya yakin inilah waktu yang tepat 

bagi penerus saya untuk memimpin Citi melalui tahap pengembangan ini. Kami tahu masih 

terdapat produk  lainnya di mana kami masih bisa menjadi bagian; kami tahu bahwa ekspektasi 

nasabah dan klien kami terus meningkat dan kami harus bekerja lebih keras untuk memenuhinya. 

Dan sebagai bank berskala global terbesar di dunia, kesehatan dan kekokohan dari institusi kami 

harus selalu terjaga. Kami telah meluncurkan investasi yang signifikan dalam pembangunan 

infrastruktur sebagai bagian dari usaha kami untuk menjadikan penguatan risiko dan 

pengendalian lingkungan sebagai prioritas strategis bagi perusahaan. 

 

“Saya telah bekerja dengan Jane selama bertahun-tahun dan saya bangga bahwa Jane terpilih 

untuk menggantikan saya. Dengan kepemimpinan, pengalaman, dan nilai-nilainya, saya percaya 

dia akan menjadi CEO yang luar biasa, ”tutup Michael. 

 

John C. Dugan, Ketua Dewan Direksi Citi, menambahkan, “Dewan Direksi sangat menghargai 

banyak kontribusi Mike kepada Citi dan dia akan meninggalkan perusahaan dalam posisi yang 

jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia memimpin dengan integritas dan telah berdedikasi tidak 

hanya untuk kinerja perusahaan, tetapi juga untuk kesejahteraan dan pertumbuhan karyawan 

kami. Dia telah membantu menjadikan Citi tempat di tempat kerja yang membanggakan. 

 

“Kami yakin Jane adalah orang yang tepat untuk mengembangkan rekor Mike dan membawa Citi 

ke tingkat berikutnya. Dia memiliki pengalaman yang mendalam di seluruh lini bisnis dan wilayah 

kami dan kami sangat yakin padanya. Kemampuan Jane untuk berpikir secara strategis dan juga 

menjalankan bisnis adalah kombinasi unik yang akan membantu kinerja perusahaan kita, ”tutup 

John Dugan. 

 

Sementara Jane Fraser menjelaskan, "Saya merasa terhormat atas keputusan Dewan Direksi 

dan berterima kasih kepada Mike atas kepemimpinan dan dukungannya. Cara tim kami bersatu 

selama pandemi ini menunjukkan kekuatan Citi. Neraca kamidalam posisi kuat dan komitmen 

kami untuk melayani klien dan komunitas kami semakin kuat. Saya akan melakukan semua yang 

saya bisa untuk membuat semua pemangku kepentingan kami bangga dengan perusahaan kami 

karena kami terus membangun dan meningkatkan laba kami. Kami akan berinvestasi dalam 

infrastruktur, manajemen risiko, dan kontrol kami untuk memastikan bahwa kami beroperasi 

dengan cara yang aman dan sehat serta melayani klien dan nasabah kami dengan baik. Citi 
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adalah institusi luar biasa dengan sejarah yang membanggakan dan masa depan yang cerah. 

Saya senang bisa bergabung dengan kolega saya dalam menulis bab berikutnya. " 

 

Jane Fraser saat ini adalah Presiden Citi dan Chief Executive Officer of Global Consumer 

Banking. Tanggung jawab yang diembannya mencakup semua bisnis consumer di 19 negara, 

termasuk Perbankan Ritel dan Wealth Management, Kartu Kredit, Mortgages, serta Operasional 

dan Teknologi yang terkait. 

 

Sebelum peran ini, dia adalah Chief Executive Officer Citi di wilayah Amerika Latin dari tahun 

2015 hingga 2019. Dari tahun 2013 hingga 2015, dia adalah Chief Executive Officer di U.S. 

Consumer and Commercial Banking dan CitiMortgage. Sejak tahun 2009 hingga 2013, Jane 

menjabat sebagai Chief Executive Officer di Citi's Private Bank. Sebelumnya, Jane juga menjabat 

sebagai Global Head of Strategy and Merger & Acquisitions untuk Citi dari tahun 2007 hingga 

2009. Ia bergabung dengan Citi pada tahun 2004 di divisi Corporate and Investment Banking. 

Sebelum bergabung dengan Citi, Jane adalah Partner di McKinsey & Company. Dia memulai 

karirnya di Goldman Sachs di departemen Mergers & Acquisitions di London dan kemudian 

bekerja untuk Asesores Bursátiles di Madrid, Spanyol. 

 

Jane Fraser adalah anggota Dewan Penasihat Dekan di Harvard Business School, menjabat di 

Dewan Penasihat Global Universitas Stanford dan merupakan anggota Dewan Hubungan Luar 

Negeri. Jane memiliki gelar M.B.A. dari Harvard Business School dan M.A. di bidang Ekonomi 

dari Cambridge University. Dirinya berkeluarga dan memiliki dua anak. 

 

Citi akan menunjuk CEO baru Global Consumer Banking  dalam beberapa minggu mendatang. 

 

 
---Selesai--- 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  
 
Puni A. Anjungsari  
Country Head of Corporate Affairs 
Citi Indonesia (Citibank N.A., Indonesia) 
Email : puni.anjungsari@citi.com  
Phone: +628119788996  
 
 
Tentang Citibank N.A., 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 

mailto:puni.anjungsari@citi.com


 
 

 
Halaman 4 dari 4 

 
 

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. 

 

Di 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. 

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

