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FIFGROUP Serahkan Bantuan Alat Perlindungan
Diri (APD) Kepada Warga Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan
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JAKARTA : PT Federal International Finance atau FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT Astra
International Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan melakukan program peduli kesehatan dengan
memberikan bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada Warga Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Wabah Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yaitu kelompok
yang menginfeksi saluran pernapasan. Tanda –tanda umum infeksi ini adalah batuk, flu, demam, dan

kesulitan bernapas yang berpotensi menyebabkan pheunomia sindrom akut juga bisa menyebabkan kematian.
FIFGROUP melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) melaksanakan program Peduli
Kesehatan dengan memberi bantuan APD kepada warga Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang
berlangsung di Kantor Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Bantuan APD yang diserahkan ini terdiri dari
30 Matras, 20 pcs Hazmat, 20 pcs Masker KN95, 2 box Hand Gloves Nitrile, 3 jerigen Hand Sanitizer (5L),
3 jerigen Disinfektan (5L), 3 jerigen Hand Soap (4L), 9 pcs Goggel, dan 10 lusin Masker Kain.
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Kecamatan Cilandak merupakah salah satu wilayah yang termasuk zona merah dalam peyebaran Covid-19
di daerah Jakarta Selatan, dan untuk mendukung medis dalam penanganan ini, FIFGROUP berupaya turut
aktif menangani Covid-19 dengan memberikan bantuan perlengkapan APD. Penandaan dimulainya program
tersebut dilakukan oleh Camat Cilandak Jakarta Selatan Mundari bersama Chief Of Corporate
Communication and Corporate Social Responsibility Yulian Warman, Corporate Communication Sub
Departmen Head Charles DW Simaremare.
Mundari mengatakan atas nama Camat Cilandak, Jakarta Selatan, saya menyampaikan terima kasih kepada
FIFGROUP yang telah ikut berpartisipasi dalam upaya kita bersama mengatasi Pandemi Covid-19,
khususnya di daerah Cilandak dan sekitarnya.
Chief Of Corporate Communication and Corporate Social Responsibility Yulian Warman mengatakan, kita
tidak bisa sepenuhnya hanya mengandalkan Rumah Sakit dan tenaga medisnya untuk menghadapi situasi
dan kondisi seperti ini, perlu adanya gotong royong dari berbagai pihak, bersama program CSR Peduli
Kesehatan ini bantuan APD tersebut akan diberikan secara langsung. Oleh karena itu, mari kita
bersama–sama dan saling bekerja sama menjaga kesehatan dan hidup sehat.
Sebelumnya, FIFGROUP juga menyalurkan dana sosial syariah kepada masyarakat kurang mampu sebanyak
300 paket @ Rp 200.000 melalui Camat Cilandak Jakarta Selatan untuk tiga Kelurahan yaitu Cilandak
Barat, Pondok Labu, dan Lebak Bulus, yang menyalurkan bagian dari 45.300 paket sembako yang berasal
dari dana sosial syariah FIFGROUP.
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FIFGROUP ingin terus menjadi perusahaan yang membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat
melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR memiliki 4 pilar diantaranya, Pilar
Pendidikan, Pilar Lingkungan Hidup, Pilar Pemberdayaan Masyarakat, dan pilar terakhir adalah Pilar
Kesehatan, dimana programnya dilakukan pada hari ini. Program kesehatan lain yang telah dilakukan
FIFGROUP antara lain Donor Darah, Layanan Kesehatan Gratis, dan Posyandu. Program tersebut dilakukan
FIFGROUP diberbagai cabang diseluruh Indonesia yang mencapai lebih dari 240 Cabang.
Sebagai salah satu perusahaan multifinance terbesar di Indonesia FIFGROUP didukung oleh tenaga
karyawan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Saat ini FIFGROUP telah memiliki kurang lebih 17 Ribu
Karyawan dan didukung oleh 1.900 network dalam mengelola proses bisnisnya.
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 220 kantor cabang dan 416 Point of Service (POS).
Social Media
Facebook : FIFCLUB
Instagram : FIFCLUB
Twitter : @fifclub
Youtube : FIFCLUB
Website : www.fifgroup.co.id
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Yulian Warman
Chief of Corporate Communication and CSR FIFGROUP
MENARA FIF Lt. 3
Jl. T.B Simatupang Kav. 15
Cilandak, Jakarta 12440

