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Citi Indonesia Donasikan 200 Juta Rupiah untuk  

Warga Nusa Tenggara Timur dalam Rangka  
Global Community Day 2021 

  

Jakarta, 22 Juli 2021 ― Citi Indonesia kembali menyelenggarakan Citi Global Community Day 

2021 kali ke-16 tahun ini, sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility/CSR) kepada masyarakat. Menggandeng Yayasan Wahana Visi 

Indonesia (WVI), Citi mendonasikan dana sebesar 200 juta rupiah kepada petani di Nusa 

Tenggara Timur untuk pembelian alat pertanian, benih dan pupuk, sehingga diharapkan kegiatan 

pertanian kembali pulih dan ketahanan pangan tercapai. 

Citi Global Community Day merupakan kegiatan tahunan Citi Indonesia di seluruh dunia, 

termasuk juga di Indonesia. Tahun ini, Citi Indonesia mengusung tema “Reimagined Special 

Focus: Food Insecurity”. Acara penyerahan donasi ini digelar secara virtual, pada Kamis 22 

Juli 2021. Turut hadir dalam acara, Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, Puni Ayu 

Anjungsari, Digital, Pertnership & Innovation Director WVI Asteria Aritonang, perwakilan dari 

Pemerintah Daerah NTT yaitu, Kepala Dinas Pertanian Sumba Timur, Oktavianus, Mb. Muku, 

dan Kepala Pelaksana BPDP Sumba Timur, Ir. Mikail Jaka, serta tiga orang petani yang 

menerima donasi secara simbolis. 

Tema food insecurity yang diusung oleh Citi Indonesia, berfokus pada permasalahan kerawanan 

pangan dan kelaparan. Berdasarkan data statistik, tercatat tingkat kelaparan di Indonesia masih 

cukup tinggi meskipun pada 2020 lalu sempat terjadi penurunan. Data Global Hunger Index (GHI) 

2020 menunjukkan tingkat kelaparan di Indonesia meraih skor 19,1 atau turun 1 poin dari skor 

20,1 pada 2019. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah yang rentan akan krisis pangan 

dan kelaparan. Data dari Kementerian Sosial sejak 2018 lalu, menunjukkan bahwa faktor curah 

hujan yang minim merupakan salah satu penyebab kekeringan berkepanjangan. Kekeringan 

tersebut, berimbas kepada kegiatan panen hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. 

Pemerintah pun mencanangkan program Food Estate, atau lumbung pangan, yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, demi menciptakan ketahanan pangan 

jangka panjang. Provinsi NTT merupakan salah satu wilayah yang dipilih dalam implementasi 

program Food Estate, dengan rencana pengembangan lahan seluas 10.000 hektar di wilayah 

Sumba Tengah. Hal ini dikarenakan NTT merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling 

tertinggal dengan 34% dari total penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat 

stunting dan gizi buruk tertinggi pada anak-anak. 

Program Food Estate yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, selaras dengan tema 

kerawanan pangan yang diusung oleh Citi Indonesia. Berkolaborasi dengan program “Back to 
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Farm” yang diinisiasi oleh Wahana Visi Indonesia, Citi menargetkan donasi kepada 168 keluarga 

di NTT yang telah didata sebelumnya. Nantinya, donasi sebesar 200 juta rupiah dari Citi 

Indonesia, akan didistribusikan sebagai bantuan langsung untuk membantu petani membeli 

produk-produk pertanian, seperti alat pertanian, benih dan pupuk, sehingga secara tidak 

langsung mendorong pemulihan kegiatan pertanian dengan meningkatkan mata pencaharian dan 

menyediakan pangan bagi masyarakat Sumba Timur. Sedangkan, untuk target jangka panjang, 

diharapkan program ini dapat membantu mengamankan akses dan ketersediaan pangan yang 

cukup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini akan dilaksanakan mulai minggu ketiga Juli 

dan berakhir pada bulan September 2021. Penyaluran bantuan dilakukan melalui toko-toko lokal 

yang telah bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia. 

Puni A. Anjungsari, Country Head of Corporate Affairs, Citi Indonesia menyatakan bahwa 

Global Community Day 2021 menjadi momentum bagi Citi untuk mengambil peran dalam 

percepatan pemulihan ketersediaan pangan bagi warga di Nusa Tenggara Timur, khususnya 

para petani. “Sudah puluhan tahun Citi Indonesia beroperasi di Indonesia, tentunya kami juga 

merasa bertanggung jawab dan ingin berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan 

kerawanan pangan nasional. Kami berharap, bantuan yang kami berikan untuk NTT dapat 

mendorong ketahanan pangan mandiri dalam jangka panjang, terutama  setelah terdampak 

Badai Seroja dan juga pandemi COVID-19.”  

Donasi dari Citi Indonesia ini disambut baik oleh Digital, Partnership & Innovation Director 

WVI Asteria Aritonang di Jakarta pada 22 Juli 2021. Asteria mengonfirmasi bahwa ketahanan 

pertanian dan pangan masih menjadi tantangan bagi masyarakat di NTT, bahkan dalam kondisi 

sebelum pandemi COVID-19. WVI telah mendampingi warga di Kabupaten Sumba Timur sejak 

tahun 2007 dengan pemberdayaan yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan dan 

pengembangan ekonomi masyarakat. 

“Program Food Estate diharapkan dapat membantu para petani di wilayah Nusa Tenggara Timur 

agar dapat melakukan panen lebih dari sekali dalam setahun. Donasi dari Citi Indonesia ini 

memperkaya response yang telah kami lakukan dalam upaya pemulihan ketahanan pangan. 

Kami percaya, dengan adanya bantuan cash voucher program ini petani dapat bangkit kembali 

dari bencana yang terjadi. Kesejahteraan petani ini akan berdampak langsung pada 

kesejahteraan anak-anak mereka,” ujar Asteria. 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur Oktavianus Mb. Muku, mengapresiasi 

bantuan yang di berikan oleh CITI dan WVI kepada anggota kelompok tani. "Kami dari Dinas 

Pertanian menyambut baik dukungan yang di berikan dan siap mendukung program bantuan ini," 

tuturnya. 

Sejak April 2021, Wahana Visi Indonesia telah terjun langsung memberikan bantuan kepada 

warga di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, yakni Kupang, Alor, Flores Timur, dan Timor 

Tengah Selatan. Dalam periode pertama, untuk pemberian bantuan tanggap bencana banjir 

Seroja, Wahana Visi Indonesia telah mendistribusikan 39.000 liter air bersih ke tiga lokasi 

penampungan di Wilayah Pelayanan Sumba Timur. Dari bantuan tersebut, lebih dari 265 rumah 

tangga di tempat penampungan mendapatkan manfaat dari air bersih. 



 

 

 

 

   
 

Kegiatan kerelawanan merupakan salah satu kultur yang dilaksanakan oleh Citi secara global. 

Dalam pelaksanaannya, Global Community Day memberikan wadah bagi karyawan dan 

keluarganya untuk menyalurkan kepedulian sosial mereka dalam memberikan dampak dan 

perubahan positif terhadap komunitas dan lingkungan pada berbagai kegiatan kerelawanan. Para 

relawan (“Citi Volunteers”) bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung berbagai 

kegiatan, mulai dari kegiatan berbasis keterampilan hingga kegiatan yang membutuhkan keahlian 

dari para karyawan Citi. 

---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: +62 818 877 016 
 

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. 

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, silakan 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. 

 

Tentang Wahana Visi Indonesia 

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam 

pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, 

advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, 

ras, suku, dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program 

mailto:puni.anjungsari@citi.com
http://blog.citigroup.com/
http://www.citibank.co.id/


 

 

 

 

   
 

pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat 

program pendampingan WVI. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 

Website : https://www.wahanavisi.org/  IG : @wahanavisi_id  FB: Wahana Visi Indonesia 

Atau hubungi: 

Amanda Nugrahanti, Media Relation Executive 

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.i 

  

  

Draft Photo Release:  

1. Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, Puni Ayu Anjungsari, memimpin pembukaan kegiatan Citi 

Global Community Day “Reimagined Special Focus” Food Security” yang disaksikan oleh Digital, Pertnership 

& Innovation Director Wahana Visi Indonesia Asteria Aritonang, Kepala BPBD Sumba TImur, Ir. Mikail Jaka 

Laki, dan Kepala Dinas Pertanian Sumba Timur, Oktavianus, Mb.Muku pada Kamis (22/07/2021). 

2. Penyerahan donasi secara simbolis dari CEO Wahana Visi Indonesia, Angeline Theodora, kepada tiga orang 

perwakilan petani Sumba Timur dalam pembukaan Program Back to Farm, Kamis (22/07/21), yang diinisiasi 

oleh Wahana Visi Indonesia, bekerja sama dengan Citi Indonesia. Citi Indonesia mendonasikan Rp 200 juta 

untuk warga Nusa Tenggara Timur, yang akan diberikan dalam bentuk produk-produk pertanian 

3. Situasi lahan pertanian di Sumba Timur setelah terdampak Badai Seroja  pada pertengahan April lalu. 

Bencana Badai Seroja mengakibatkan sebagian besar lahan pertanian di Provinsi NTT rusak dan kehilangan 

sebanyak 81.262 ton bahan pangan. 
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