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Siaran Pers                      Untuk Disiarkan Segera  

 
 

Citibank Ditunjuk Menjadi Mitra Distribusi oleh Kemenkeu untuk 
Pemasaran Sukuk Negara Ritel Seri SR014 

 
Sukuk Negara Ritel Seri SR014 merupakan sukuk seri ke-14 yang dijamin 100% oleh Pemerintah dan 

dengan imbalan tetap 5.47% per tahun. SR014 akan ditawarkan kepada investor individual WNI, dengan 
nilai minimum investasi yang sangat terjangkau, mulai dari Rp 1 juta. 

 

Jakarta, 8 Maret 2021 ― Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia) telah menerima mandat dari 

pemerintah Indonesia untuk berperan sebagai Mitra Distribusi (Midis) dalam penyaluran Sukuk 

Negara Ritel Seri SR014 kepada masyarakat Indonesia. Penerbitan Seri Sukuk Negara Ritel 

sendiri telah dilakukan sejak 2009 untuk mendukung upaya pengembangan pasar keuangan 

Syariah dan inklusivitas sektor keuangan di tanah air, khusus untuk investor individu yang 

merupakan warga negara Indonesia. 

 

Citi Indonesia Retail Banking Head Steven Suryana menyatakan, “Citi Indonesia ikut bangga 

dapat menjadi Mitra Distribusi untuk pemasaran SR014 dan mengajak seluruh warga negara 

Indonesia untuk memanfaatkan instrumen keuangan ini. Kami sekaligus mengajak saudara-

saudara yang khususnya berdomisili di Indonesia bagian timur untuk lebih mengenal SR014 

melalui acara Marketing Webinar yang bertajuk “Bangkitkan Ekonomi Negeri Lewat Investasi 

SR014.” 

 

Sukuk Negara Ritel Seri SR014 sudah dapat dipesan oleh masyarakat melalui Citi Indonesia 

mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2021. Masyarakat dapat berpartisipasi menjadi investor 

SR014 dengan menjadi nasabah Citibank dan memanfaatkan fitur eBonds yang tersedia di 

Citibank Online. Partisipasi dalam pemasaran Sukuk Ritel seperti SR014 ini juga menjadi bentuk 

komitmen Citi Indonesia dalam memaksimalkan platform digital untuk memberikan kemudahan 

bertransaksi bagi nasabah. 

 

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menjalankan 

transaksi. Selain itu, peluncuran fitur eBonds melalui Citibank Online juga sejalan dengan visi 

kami untuk memperlengkap layanan Wealth Management kami. Hingga Februari 2021, penetrasi 

digital Citi untuk transaksi investasi di bawah layanan Wealth Management berada di angka 

59.1% atau  meningkat sebesar 43.6% secara year-on-year (YoY),” ungkap Steven Suryana. 
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Manfaat Sukuk SR014 

 

Dibandingkan produk investasi seperti deposito, imbalan SR014 memiliki jenis imbalan fixed 

coupon sebesar 5,47% dengan pembayaran periodik setiap bulan dan besaran pajak di angka 

15%, yang lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas bunga deposito. Selain itu, seperti 

Sukuk Negara Ritel lainnya, SR014 juga dijamin oleh pemerintah dengan Undang-undang No. 

19/2008. 

 

Bagi seluruh masyarakat Indonesia, SR014 merupakan pilihan instrumen investasi yang menarik 

dengan imbal hasil yang kompetitif di tengah tren penurunan suku bunga. Dengan minimum 

pembelian yang terjangkau mulai dari Rp 1 juta, SR014 dapat menjadi pilihan investasi yang 

cocok bagi berbagai tipe investor, termasuk investor pemula. 

 

 

---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, 

Best Corporate/Institutional Digital Bank in Indonesia dari Global Finance serta Wealth 

Management Platform of the Year di Indonesia dari Asian Banking and Finance. 
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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. 
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