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Siaran Pers                      Untuk Disiarkan Segera  

 
 

IFC, McCormick & Company, dan Citi  

Menjalin Kemitraan Pembiayaan Berkelanjutan 

 

Washington, D.C, 6 Agustus 2021 – IFC hari ini mengumumkan kemitraannya dengan 
McCormick & Company, perusahaan produsen produk bumbu dan rasa terkemuka di dunia, dan 
Citi, untuk menawarkan insentif keuangan kepada pemasok produk bumbu dan rempah-rempah 
McCormick yang berhasil meningkatkan praktik langkah-langkah keberlanjutan sosial dan 
lingkungan. Program ini telah dimulai dengan pemasok di Indonesia dan Vietnam, dan akan 
segera diluncurkan di negara lain. 
                                                                                                                  
Melalui inisiatif tersebut, pemasok dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan 
modal kerja jangka pendek dengan bunga yang lebih rendah apabila memenuhi standar 
keberlanjutan yang ditetapkan oleh McCormick. Standar tersebut mencakup kinerja pada kondisi 
tenaga kerja, praktik kesehatan & keselamatan, pengelolaan tanaman, dampak lingkungan, 
ketahanan komunitas petani, dan pemberdayaan perempuan. Semakin baik kinerja pemasok 
dalam memenuhi standar tersebut, semakin besar yang mereka hemat. 
 
Kemitraan ini meliputi komponen layanan konsultasi di Vietnam, di mana IFC membantu 
McCormick membangun rantai pasokan lada yang lebih berkelanjutan, dapat terlacak, 
bersertifikat, dan berkualitas melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan petani 
perempuan, yang bertujuan untuk membantu mewujudkan perbaikan dampak lingkungan dan 
sosial bagi pemasok dan produsen lada. 
 
"Di McCormick, kami berkomitmen untuk melakukan apa yang tepat bagi masyarakat, komunitas, 
dan planet yang kita tinggali bersama. Melalui kemitraan kami dengan IFC dan Citi, kami 
membuka peluang bagi pemasok untuk mengambil bahan dasar untuk produk bumbu dan 
rempah-rempah kami secara berkelanjutan dengan lebih mudah, yang diharapkan dapat 
membawa kami semakin dekat untuk mencapai tujuan kami," ucap Michael Okoroafor, Wakil 
Presiden Keberlanjutan Global dan Inovasi Pengemasan, McCormick & Company. "Melalui 
pendekatan kinerja yang berorientasi pada tujuan (Purpose-Led Performance), kami melampaui 
standar industri untuk memastikan bahwa kami memperbaiki ketahanan dalam komunitas petani, 
meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan memberlakukan perilaku etis di setiap tingkat dari 
rantai pasokan kami." 
 
Kemitraan inovatif antara McCormick dan IFC ini memberdayakan penawaran global fasilitas 
Pembiayaan Pemasok (Supplier Finance) dari Citi.Fasilitas  Pembiayaan Pemasok dari Citi 
tersedia bagi pemasok McCormick yang memiliki kredensial lingkungan, sosial, dan tata kelola 
sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari likuiditas dengan tarif yang dapat disesuaikan 
dengan kinerja keberlanjutannya. 
 



 
 

 

 

 
 

 
Halaman 2 dari 3 

 
 

Adoniro Cestari, Global Head of Trade Product Management and Structuring di Treasury 
and Trade Solutions (TTS) Citi, mengatakan "Mewujudkan solusi pembiayaan yang 
berkelanjutan ini merupakan pencapaian besar bagi kami. Citi berkomitmen untuk membantu 
klien mewujudkan tujuan keberlanjutan mereka, terutama yang berkaitan dengan rantai pasokan 
dan masalah pada lingkungan. Kami bekerja bersama klien di seluruh dunia untuk membantu 
mereka menyeimbangkan antara kebutuhan lingkungan dan ekonomi, mematuhi standar yang 
ditetapkan, dan mengelola risiko dalam rantai pasokan mereka. Membantu mendukung 
keberlanjutan pada rantai pasokan dan membangkitkan arus perdagangan ekspor dan impor 
merupakan prioritas penting bagi kami." 
 
Infrastruktur fasilitas Pembiayaan Pemasok Citi baru saja ditingkatkan untuk membantu 
memenuhi persyaratan lingkungan, sosial, dan tata kelola klien, dan telah tersedia secara global. 
IFC sebelumnya telah menjalin kemitraan dengan Citi pada Juni 2020 untuk menyediakan 
fasilitas senilai US$800 juta yang ditujukan untuk meningkatkan pembiayaan kegiatan 
perdagangan di tengah pandemi COVID-19. 
 
"Memajukan bisnis yang berkelanjutan perlu dimulai dengan insentif yang jelas," ucap Rana 
Karadsheh, Direktur Manufaktur, Agribisnis, dan Layanan, IFC Asia dan Pasifik. "Maka dari 
itu, kami dengan bangga mendukung tujuan berkelanjutan McCormick dan akan terus 
mewujudkan tujuan keberlanjutan IFC, serta bekerja bersama mereka untuk meningkatkan 
penawaran fasilitas pembiayaan perdagangan IFC. Inisiatif semacam itu dapat membantu bisnis 
berkelanjutan menjadi bisnis yang baik bagi pemain di pasar negara berkembang." 
 
Kemitraan ini merupakan bagian dari program Global Trade Supplier Finance (GTSF) dari IFC, 
sebuah program investasi multivaluta dan layanan konsultasi senilai US$500 juta yang didirikan 
pada tahun 2010. GTSF menyediakan pembiayaan jangka pendek untuk pemasok kecil dan 
menengah di pasar negara berkembang yang menyediakan pasokan kepada pembeli domestik 
atau mengekspor pasokan ke pembeli internasional, dengan mendiskontokan faktur dagang yang 
telah disahkan oleh pembeli. Tarif pembiayaannya dapat dikaitkan dengan praktik langkah-
langkah keberlanjutan yang diterapkan dalam meminimalisasi dampak terhadap lingkungan dan 
mendukung praktik pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, dan pada saat bersamaan 
juga menghubungkan petani kecil ke pasar global. 
 
"Memberikan apresiasi kepada pemasok untuk mendorong kinerja berkelanjutan memungkinkan 
kami untuk mempercepat langkah kami mewujudkan komitmen pengambilan bahan dasar yang 
berorientasi pada tujuan," ucap Donald Pratt, Kepala Pembeli dan Direktur Pelaksana, 
McCormick Global Ingredients Limited. 
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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: +62 818 877 016 

 

 

Tentang Citibank N.A., Indonesia (Citi 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 2021 Citi Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Best International 

Bank in Indonesia dari Finance Asia dan juga Digital Bank of the Year pada ajang The Asset 

Triple A Digital Awards 2021. 

 

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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