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FIFGROUP Raih Penghargaan The Best
Corporate Secretary And Corporate
Communication di Economic Review 2020

Jakarta : PT Federal International Finance atau FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT Astra
International Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan, berhasil meraih penghargaan yang diberikan oleh
Economic Review. Bertempat di Puridani Auditorium lt 3 IPMI International Business School, Jakarta
(7/20).
Dalam rangka Ecomoic Review, Ideku Group, Indonesia-Asia Institute untuk ke lima kalinya
menyelenggarakan ICCA-V-2020. Perusahaan-perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang mampu
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program komunikasi korporat secara strategis,
dan mampu membuktikan efektifitasnya dalam pembangunan reputasi perusahaan secara luas.
Secara umum perusahaan-perusahaan yang lihai korporat akan bersama-sama membangun Indonesia yang
berdaya saing tinggi dan bermartabat secara global. Reputasi industri dan dunia korporasi Indonesia akan
berperan besar dalam pembangunan perekonomian, serta pembangunan sosial dan budaya Indonesia secara
keseluruhan, karena sebuah korporasi erat hubungannya dengan kehidupan karyawannya, kesejahteraan
masyarakat sekitarnya, dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Peran Corporate Secretary & Corporate Communication sangat penting dalam pembangunan reputasi
sebuah perusahaan. Tak diragukan lagi, sudah banyak bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang pandai
mengelola Sekretariat Perusahaan dan Komunikasi Korporatnya lebih baik citranya, mampu membangun
loyalitas stakeholders dan akhirnya lebih tahan terhadap krisis. Perusahaan yang mampu membangun
reputasinya memiliki tingkat engagement dengan karyawan yang lebih baik.

Dalam kesempatan berbahagia ini, FIFGROUP berhasil mendapatkan penghargaan 1St The Best Indonesia
Corporate Secretary & Corporate Communication 2020 dengan kategori Multifinance Company – Asset >
Rp.10 T – Rank 1. Penghargaan ini diterima oleh Corporate Secretary Department Head Sri Noerhayati. Sri
Noerhayati menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pengharagaan ini. “Pengharagaan
ini tentunya akan menjadi energi bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kami kepada
seluruh customer FIFGROUP di seluruh Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan
media yang selama ini terus mendukung kami,” terang Sri Noerhayati usai menerima pengharagaan.

Tentang PT Federal International Finance:
PT Federal International Finance merupakan anak perusahaan Grup Astra yang bergerak di bidang usaha
pembiayaan ritel khusus sepeda motor Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor Tbk., anak
perusahaan PT Astra International Tbk.
Tepat 1 Mei 2013 Perseroan melakukan proses rebranding dengan meluncurkan new identity berupa logo
baru berbentuk sidik jari dan penyebutan nama perseroan menjadi FIFGROUP yang merupakan grup
manajemen dari FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor, SPEKTRA untuk pembiayaan elektronik dan
perabot rumah tangga, DANASTRA melayani pembiayaan multiguna dan AMITRA yang melayani
pembiayaan syariah. FIFGROUP merupakan perusahaan pembiayaan sepeda motor dan elektronik terbesar
di Indonesia dengan 230 kantor cabang, 416 Point of Service (POS), dan lebih dari 1000 kios.
Social Media
Facebook

: FIFCLUB

Instagram

: FIFCLUB

Twitter

: @fifclub

Youtube

: FIFCLUB

Website

: www.fifgroup.co.id

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Charles DW Simaremare
Corporate Communication FIFGROUP
MENARA FIF Lt. 3
Jl. T.B Simatupang Kav. 15
Cilandak, Jakarta 12440
e : charles.dws@fifgroup.astra.co.id
p : 081315619363

