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Fokus Jaga Performa dan Stabilitas,
BFI Finance Catat Laba Bersih Rp337 Miliar di Q1, 2019
 Catat pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 6,1% yoy
 NPF terjaga di 1,3%, jauh di bawah angka rata-rata industri sebesar 2,7%
 Menerbitkan obligasi sebesar Rp1 triliun serta menutup pinjaman sindikasi sebesar USD200
juta

Tangerang Selatan, 26 April 2019 – Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi serta
kondisi wait and see terkait kontestasi politik dan pemilihan umum dimana pelaku usaha
dan konsumen menahan diri dalam investasi dan belanja modal sampai adanya
kepastian politik lima tahun kedepan, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance)
berhasil menjaga performa dan stabilitas Perusahaan dengan mencatat kenaikan
piutang pembiayaan yang dikelolanya sebesar Rp17,905 triliun atau 6,1% lebih tinggi
dari periode yang sama di tahun 2018 sebesar Rp16,870 triliun.
Dari jumlah pembiayaan tersebut, sebesar Rp3,35 triliun adalah jumlah pembiayaan
baru dengan komposisi pembiayaan sebesar 67,5% berasal dari pembiayaan
kendaraan roda empat, 17,7% pembiayaan kendaraan roda dua, 13,5% dari alat berat
dan machinery sementara sisanya adalah pembiayaan properti (property-backed
financing) dan syariah.
Pembiayaan baru ini turut mengerek kenaikan nilai aset Perusahaan sebesar 3,5%
menjadi Rp18,464 triliun year on year, dengan laba bersih sebesar Rp337 miliar.
“Di tengah kondisi yang cukup menantang bagi industri pembiayaan dan melemahnya
ekonomi makro yang cukup berimbas pada peningkatan kehati-hatian berbisnis, kami
tetap mampu mencatatkan kinerja keuangan yang sehat selama kuartal I tahun ini,” ujar
Direktur Keuangan dan Corporate Secretary BFI Finance, Sudjono.
Dalam tiga bulan pertama tahun 2019 ini pun Perusahaan mampu menjaga Rasio NonPerforming Financing (NPF) di angka 1,33%, atau lebih rendah dari rata-rata industri
yang mencapai 2,71%. Sementara itu, NPF coverage, yaitu rasio kecukupan cadangan
piutang yang diragukan dibandingkan kredit bermasalah (NPF) terjaga di angka
sebesar 1,6x.
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“Sepanjang tahun 2019, BFI Finance menargetkan pertumbuhan bisnis yang cukup
moderat. Hal ini antara lain terjadi karena kami sedang melakukan peningkatan
infrastruktur dan teknologi dalam mendukung proses kerja yang lebih efisien, untuk
mendorong pertumbuhan bisnis di masa mendatang dimana kompetisi diperkirakan
akan lebih menantang karena tantangan tidak hanya berasal dari perusahaan
pembiayaan tradisional melainkan juga dari perusahaan pembiayaan berbasis
teknologi” Sudjono menjelaskan.
Di luar kinerja yang cukup baik, Perusahaan juga berhasil mendapatkan kepercayaan
yang kuat dengan adanya pendanaan baru yang cukup menggembirakan, baik dari
perbankan maupun pasar modal.
Di luar fasilitas bilateral dengan bank-bank domestik, Perusahaan pun berhasil
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Tahap II Tahun 2019 dengan total
nilai sebesar Rp 1 triliun, dan melakukan road show dalam rangka penerbitan Pinjaman
Sindikasi dalam mata uang USD yang dipimpin oleh empat bank terkemuka yaitu, Bank
ANZ, Bank MUFG, Bank Standard Chartered dan Bank SMBC.
Dari hasil road show
tersebut, diperoleh total komitmen diatas USD200 juta.
“Penerbitan Obligasi dan Pinjaman Sindikasi USD menunjukkan kemampuan
pendanaan Perusahaan yang sangat baik. Pinjaman Sindikasi ditutup sebesar USD200
juta, dan akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan pembiayaan
Perusahaan,” lanjut Sudjono.
-- End --

MEDIA RELEASE
Tentang BFI Finance
PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI Finance”) adalah perusahaan jasa pembiayaan swasta yang berdiri
sejak 7 April 1982 dan berstatus go public sejak 1990. BFI Finance berfokus pada pembiayaan untuk
pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat berat, mesin, properti dan sebagainya.
Dengan dukungan lebih dari 11.000 orang karyawannya, BFI Finance kini telah memiliki lebih dari 400
jaringan operasional dan pemasaran di seluruh Indonesia.
BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih
berbagai penghargaan bergengsi dari tahun ke tahun. Beberapa penghargaan yang diperoleh sepanjang
2018, antara lain, Perusahaan memperoleh Trofi “Best Disclosure and Transparency” sebagai salah satu
dari 50 perusahaan publik terbaik dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh Indonesian
Institute for Corporate Directorship (IICD). BFI Finance juga berhasil menerima penghargaan sebagai
“Lima Perusahaan Pembiayaan Terbaik Tahun 2018” untuk kategori aset di atas Rp5 triliun oleh Asosiasi
Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Selain itu, BFI Finance juga menerima penghargaan “Best
Companies to Work for in Asia 2018” dari HR Asia Awards Indonesia. BFI Finance terdaftar dan diawasi
oleh OJK.
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