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Citi Merilis Laporan Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (ESG) 2020 

 

Jakarta, 29 April 2021 –Citi baru saja merilis Laporan tentang Lingkungan, Sosial dan Tata 

Kelola (Environmental, Social and Governance - ESG) 2020, yaitu laporan tahunan yang 

menyoroti cara-cara Citi mendorong kemajuan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam 

masyarakat di seluruh dunia. Laporan ini dan ringkasan terkait tidak hanya merinci 

perkembangan yang telah dicapai Citi dalam prioritas ESG selama setahun terakhir, tetapi juga 

upayanya untuk menyesuaikan dan mengatasi tantangan langsung dan jangka panjang yang 

ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang sudah menyebar di seluruh dunia. 

 

“Peristiwa-peristiwa di tahun 2020 adalah peringatan yang nyata bahwa perusahaan seperti kami 

memiliki peran dalam membantu mengatasi masalah-masalah terberat dunia — dan rasa 

tanggung jawab inilah yang mendorong agenda ESG kami,” jelas Citi CEO Jane Fraser. “Kami 

tidak melihat ESG sebagai upaya terpisah. Sebaliknya, ini tertanam dalam kegiatan sehari-hari 

kami untuk mendukung klien, kolega, dan komunitas kami, serta pekerjaan kami sebagai sebuah 

bank. Kami sangat bangga dengan pekerjaan kami dan dengan senang hati berbagi dengan 

semua pemangku kepentingan kami dalam laporan ini.” 

 

Di antara banyak area fokus yang dicakup laporan ini, sejumlah poin-poin penting dari tahun lalu 

meliputi: 

● Bantuan untuk Pemulihan COVID-19: Citi dan Citi Foundation memberikan komitmen 

lebih dari $100 juta untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi terkait COVID-19 secara 

global. Citi juga dipilih oleh Gavi, Global Vaccine Alliance, sebagai penasihat keuangan 

tunggal Fasilitas COVAX untuk mendukung distribusi vaksin yang adil dan merata. 

 

● Transisi Rendah Karbon: Musim panas lalu, Citi meluncurkan Strategi Kemajuan 

Berkelanjutan 2025 (Sustainable Progress Strategy) untuk memainkan peran utama 

dalam mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon. Inti dari strategi baru ini adalah 

komitmen kami untuk membiayai dan memfasilitasi $250 miliar dalam solusi lingkungan 

secara global selama lima tahun ke depan, dan $500 miliar pada tahun 2030, serta 

mengurangi risiko dan dampak iklim dari portofolio para klien kami. Berdasarkan upaya 

ini, pada awal tahun 2021, Citi berkomitmen untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca 

pada tahun 2050, yang mencakup emisi yang terkait dengan pembiayaannya serta 

mencapai nol bersih untuk operasinya pada tahun 2030.  

 

● Pengangguran Kaum Muda/ Youth Unemployement: Citi dan Citi Foundation memperluas 

inisiatif pengembangan keterampilan kerja Pathways to Progress secara global, yang 

dipimpin oleh investasi tiga tahun senilai $100 juta dari Citi Foundation, untuk 
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meningkatkan kemampuan kerja dan peluang ekonomi bagi kaum muda dari komunitas 

yang kurang mampu di seluruh dunia. 

 

“Komitmen kami baru-baru ini sebesar $1 triliun untuk keuangan berkelanjutan pada tahun 2030 

menunjukkan bagaimana kami memfokuskan sumber daya keuangan kami—dari yang 

mendukung keuangan lingkungan dan perumahan yang terjangkau, hingga kesetaraan ras dan 

inklusi ekonomi—untuk membantu memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil,” 

jelas Citi Head of Global Public Affairs dan Citi Foundation Chair Ed Skyler. "Kami akan 

terus mencari cara untuk menggunakan neraca keuangan kami untuk memecahkan masalah, 

dan menggunakan kemampuan kami untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang." 

 

Laporan ESG tahunan Citi, yang kini memasuki tahun kedua, disusun berdasarkan Global 

Citizenship Report Citi yang telah diterbitkan Citi sejak 2001. Untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang upaya LST Citi dan untuk melihat laporan secara lengkap, kunjungi 

www.citigroup.com/citi/about/esg/. 

---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 

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, 

http://www.citigroup.com/citi/about/esg/
mailto:puni.anjungsari@citi.com
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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/

