FIFGROUP - Siaran Pers

FIFGROUP Resmikan Gedung Baru Optimalkan
Pelayanan Untuk Customer Cabang Banyuwangi
Image not found or type unknown

Surabaya – PT Federal International Finance (FIFGROUP), salah satu anak perusahaan PT Astra
International Tbk dan bagian dari Astra Financial & Logistic (AFL) yang bergerak dalam bidang usaha
pembiayaan, meresmikan pembangunan gedung baru Cabang Banyuwangi.
Gedung baru tersebut memiliki 3 lantai dan dibangun di tanah seluas 610 m^2. Gedung ini berlokasi di Jalan
Ahmad Yani No.61 Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi.
Melalui kerja sama FIFGROUP dengan PT Sepadan Cipta Graha, gedung baru FIFGROUP Cabang

Banyuwangi tampil dengan desain minimalis bernuansa biru yang menunjukkan karakteristik FIFGROUP.
Di dalam peresmian yang berlangsung pada Kamis (13/01/2022) tersebut, hadir Human Capital, General
Support, and Corporate Communication Director FIFGROUP, Esther Sri Harjati, yang didampingi oleh
Operation Director FIFGROUP, Setia Budi Tarigan. Selain itu, hadir pula Kepala Wilayah FIFGROUP Jawa
Timur 2, Firman Yulianto, beserta Kepala Cabang Banyuwangi, Slamet Hariyanto.
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Pada kesempatan tersebut, Esther Sri Harjati menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian
FIFGROUP di tahun 2021 yang telah berhasil dilalui dengan sangat baik. Pada tahun 2021, secara nasional
FIFGROUP telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 32,83 triliun, di mana angka ini meningkat sebesar
4,64% jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya menyalurkan pembiayaan senilai Rp 31,37 triliun.
“Wabah pandemi Covid-19 sempat mengalami kenaikan dan Indonesia memasuki fase gelombang kedua
pada pertengahan tahun 2021. Namun, tentunya dengan semangat FIFGROUP yang terus agile dan
berinovasi dalam memberikan layanan optimal, FIFGROUP masih bisa terus bertahan dan berkembang
hingga saat ini,” kata wanita yang akrab dipanggil Esther tersebut.
Esther juga menambahkan : “Pembangunan gedung baru ini, merupakan semangat dan komitmen bagi
FIFGROUP untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pelanggan, ini sesuai dengan
tagline kita dalam memberikan pelayanan untuk seluruh customer FIFGROUP, yaitu MUDAH yang artinya
Melayani, Unggul, Dekat, Aktif, Hasil.”
FIFGROUP Memberikan Pelayanan Sepenuh Hati
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Nilai Melayani merupakan komitmen FIFGROUP dalam memberikan pelayanan terbaik agar terwujudnya
kedekatan antara perusahaan dan customer. Untuk memberikan edukasi dan alternatif solusi yang sesuai
dengan kebutuhan customer diwujudkan pada nilai Unggul.
Beragam kemudahan hadir di dalam setiap pelayanan FIFGROUP dengan memperhatikan titik sentuh yang
diberikan agar customer merasa dekat dengan FIFGROUP. Hal itu diwujudkan pada nilai Dekat pada tagline
MUDAH. FIFGROUP senantiasa memberikan pelayanan yang cepat sesuai dengan prosedur, responsif dan
berinisiatif tinggi, ini merupakan wujud nilai Aktif yang dimiliki FIFGROUP.
Terakhir, sebagai wujud memberikan pelayanan dengan mengedepankan keandalan sistem dan
mendengarkan feedback yang diberikan oleh customer hingga layanan yang diberikan tuntas, FIFGROUP
mewujudkan komitmen tersebut pada nilai Hasil.
Nilai itu menjadi pendukung optimalnya kinerja FIFGROUP dalam memberikan pelayanan kepada
customer. Peresmian gedung baru Cabang Banyuwangi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja tersebut.
Bantuan Sosial dan Peduli Lingkungan FIFGROUP Cabang Banyuwangi
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Atas peresmian gedung baru tersebut, sebagai wujud rasa syukur, FIFGROUP melalui kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaannya menyalurkan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Khotijah dan Yayasan Budi
Mulya dengan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 30 juta.
"Penyaluran bantuan sosial kepada Panti Asuhan Khotijah dan Yayasan Budi Mulya merupakan wujud rasa

syukur FIFGROUP atas keberhasilan yang sudah dicapai pada tahun 2021 hingga berdirinya gedung
FIFGROUP Cabang Banyuwangi yang baru. Semoga penyaluran bantuan ini dapat memberikan manfaat
bagi kedua panti dan yayasan yang menerimanya serta FIFGROUP dapat terus memberikan kontribusi sosial
kepada masyarakat sekitar," ujar Budi usai penyerahan simbolis bantuan sosial.
Selain itu, untuk mendukung pelestarian lingkungan, FIFGROUP juga melakukan ceremony penanaman
pohon di sekitar lingkungan Cabang Banyuwangi.
“Semoga bantuan sosial ini dapat mendukung Panti Asuhan Khotijah dan Yayasan Budi Mulya dalam
melaksanakan kegiatan mulianya,” tutup Esther.
Dalam menjalankan operasionalnya, FIFGROUP di wilayah Jawa Timur 2 (Jatim 2) mencakup 8 kota di
Provisi Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Batu, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, dan
Malang. Jumlah karyawan yang ada di wilayah FIFGROUP Jatim 2 sebanyak 838 karyawan dengan 141
karyawannya merupakan bagian dari Cabang Banyuwangi.
Kinerja FIFGROUP Wilayah Jawa Timur 2 dan Cabang Banyuwangi
Kinerja FIFGROUP di wilayah Jatim 2, pada year to date (YTD) 2021, FIFGROUP telah menyalurkan
pembiayaan sebesar Rp 1,188 triliun. Angka ini meningkat sebesar 6,44% jika dibandingkan periode yang
sama pada tahun 2020 yang hanya menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,116 triliun.
Sementara itu, jumlah unit yang dibiayai oleh FIFGROUP di wilayah Jatim 2, adalah sebanyak 91,5 ribu
unit sepeda motor baru dan bekas, 11,5 ribu unit multiproduk, dan 590 unit pembiayaan syariah.
Untuk Cabang Banyuwangi sendiri pada YTD 2021, juga berhasil membukukan peningkatan tipis sebesar
2,86% dengan total penyaluran pembiayaan senilai Rp 163,4 miliar disbanding periode yang sama pada
tahun 2020 senilai Rp 158,8 miliar.
Secara jumlah unit yang dibiayai, FIFGROUP Cabang Banyuwangi membukukan penyaluran pembiayaan
kepada 12,8 ribu unit sepeda motor baru dan bekas, 3,4 ribu unit multiproduk, dan 110 unit pembiayaan
syariah.

