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Menyambut Akhir Tahun, FIFGROUP Kembali
Memberikan Beasiswa Ceria Bagi Putra/Putri
Terbaik Karyawan Insan FIFGROUP

Jakarta : PT Federal International Finance (FIF) atau FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT
Astra International Tbk melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bersama dengan IKAFIFGROUP
dan Koperasi FIF 2000 kembali menghadirkan sebuah program Beasiswa Ceria yang digelar pada tanggal
19 Desember 2020 melalui virtual.
Kegiatan Beasiswa Ceria ini merupakan kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dan ini merupakan
penyelenggaraan tahun ke-8 di tahun 2020. Di mana FIFGROUP senantiasa fokus melaksanakan kegiatan
CSR salah satunya adalah melalui pilar pendidikan yang bersinergi dengan IKAFIFGROUP dan Koperasi
FIF 2000. Tujuan dari penyerahan Beasiswa Ceria ini antara lain adalah untuk memberikan bantuan
pendidikan kepada putra/putri karyawan insan FIFGROUP yang berprestasi.

Melalui program CSR FIFGROUP Beasiswa Ceria ini, telah terpilih putra/putri berprestasi yang terdiri dari
237 siswa Sekolah Dasar (SD) dengan nilai bantuan beasiswa Rp 1.200.000/setahun, 32 siswa Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan nilai beasiswa Rp 1.500.000/setahun, 28 siswa Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) dengan nilai beasiswa Rp 1.800.000/setahun, dan 23 siswa Perguruan Tinggi dengan
nilai beasiswa Rp 4.800.000/setahun.
Tahun ini Beasiswa Ceria dilaksanakan secara virtual dengan dihadiri oleh Sutjahja Nugroho Advisor
FIFGROUP, Esther Sri Harjati Direktur Human Capital, General Support & Corporate Communication,
bersama dengan jajaran manajemen FIFGROUP dan 55 perwakilan putra/putri penerima Beasiswa Ceria
didampingi orang tua.

Esther mengatakan harapannya Beasiswa Ceria ini dapat bermanfaat dan menambah semangat putra/putri
terbaik dengan nilai akademik yang cemerlang, bisa membanggakan orangtua serta terus menggapai cita-cita.
Pada pelaksanaan ceremony penyerahan sebelumnya, FIFGROUP juga selalu mengadakan kegiatan Program
Tour Beasiswa Ceria yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka. Namun dikarenakan adanya pandemi
dan protokol kesehatan, maka ceremony kegiatan dikemas dengan virtual.
FIFGROUP bersama IKAFIFGROUP dan Koperasi FIF 2000 telah menyiapkan acara yang tentunya
menarik secara virtual dan tentunya menghibur bagi 55 karyawan yang menjadi perwakilan dari keseluruhan
penerima beasiswa. Adapun perwakilan dari penerima program Beasiswa Cerita 2020 ini terdiri dari 37 SD,
4 SLTP, 5 SLTA, dan 9 perguruan tinggi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendekatkan dan menjalin tali silaturahmi antara keluarga insan FIFGROUP
dengan manajamen, serta sebagai bentuk apresiasi loyalitas kerja di FIFGROUP.
“Saya mengucapkan selamat kepada anak-anak penerima Beasiswa Ceria beserta orangtua. Semoga melalui
program ini anak-anak dapat lebih termotivasi dan juga bersemangat dalam menempuh pendidikan hingga
meraih cita-cita mengharumkan nama bangsa,” tutur Sutjahja Nugroho.

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 lebih dari 240 kantor cabang dan 416 Point of Service (POS).
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