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Jakarta: PT Federal International Finance (FIFGROUP), yang merupakan anak perusahaan PT Astra
International Tbk dan bagian dari Astra Financial, berhasil meraih penghargaan yang diberikan oleh
Iconomics Research and Consulting, sebagai pimpinan yang mampu memimpin dalam situasi apapun
khususnya dalam krisis pandemi dan bertindak sebagai sumber inspirasi dan kekuatan organisasi.

Penghargaan “The Best CEO Award 2021” dirangkai bersamaan dengan acara Webinar CEO Leadership On
New Normal. Acara dibuka dengan welcome speech dari Bram S. Putro selaku Founder and Chief Executive
Officer (CEO) The Iconomics : “Kepemimpinan yang berani tapi tetap disertai kehati-hatian sangat
dibutuhkan untuk business recovery keluar dari era pandemi. CEO atau pemimpin organisasi menjadi
panutan dalam melakukan manuver inovatif, naluri mereka sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai
skenario yang baru.”\
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The Best CEO Awards 2021 merupakan bentuk apresiasi Iconomics kepada para pemimpin perusahaanperusahaan terbaik dalam menghadapi segala situasi. Bagaimana seorang CEO atau pemimpin
memanfaatkan berbagai sumber daya dan mengatasi kelemahan yang ada, menunjukkan agility, creativity
dan endurance dari institusi tersebut.
Penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori, dengan
total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal Juni 2020.
Hasil akhir penilaian didapatkan dari gabungan 4 parameter yaitu popularity, competency, crisis leadership,
dan personality.
Webinar dibuka dengan keynote speech dari Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019,
kemudian dilanjutkan oleh Iskandar Simorangkir Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Edy Priyono Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden
Republik Indonesia, M. Pradana Indraputra Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Pengusaha
Nasional Kementerian Investasi Republik Indonesia, dan Arsjad Rasjid Ketua Umum Kadin Indonesia.
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Dalam kesempatan berbahagia ini, Margono Tanuwijaya selaku Presiden Direktur PT Federal International
Finance menerima penghargaan sebagai “Indonesia Best CEO Award 2021- Employees’ Choice” :In
Multifinace - Above 15 Trillion IDR Category" yang diterima langsung oleh Charles DW Simaremare
Corporate Communication Department Head.
Dalam sambutannya saat menerima penghargaan, Charles menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi
atas penghargaan ini : “Penghargaan ini tentunya akan menjadi energi bagi kami untuk terus semangat
meningkatkan kinerja dan pelayanan kami kepada seluruh konsumen di seluruh Indonesia terlebih di saat
masa pandemi sekarang ini.”
Charles juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Iconomic dan tim juri atas
penghargaan ini. “Terima kasih kepada Iconomics dan tim juri atas penghargaan dan kepercayaannya kepada
PT Federal International Finance untuk menerima apresiasi ini,” ungkap Charles.

