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Pertumbuhan Tinggi dan NPF Rendah,
Dorong Kinerja BFI Finance yang Gemilang di 2017




BFI Finance catat pertumbuhan pembiayaan 33.5%
Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) 0,95%, jauh lebih baik dari rata-rata industri
Laba bersih tumbuh 49% menjadi Rp 1.188 miliar

TANGERANG SELATAN, 23 FEBRUARI 2018 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI
Finance”) kembali mencatat pertumbuhan yang gemilang di 2017 dengan total pembiayaan
mencapai 33,5% lebih tinggi dibandingkan 2016, yaitu sebesar Rp14,3 triliun. Pencapaian ini
juga melampaui target awal tahun yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp13 triliun.
Dari nilai pembiayaan tersebut, BFI Finance berhasil membukukan laba bersih perusahaan
sebesar 49% atau Rp1.188 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp798 miliar.
Pertumbuhan ini didukung oleh 342 outlet Perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia,
mulai dari Provinsi Sumatera Utara hingga Papua.
“Pertumbuhan ini adalah hasil dari strategi pemasaran yang tepat, perbaikan kinerja di
seluruh wilayah operasional Perusahaan, serta kondisi likuiditas perbankan yang baik
sehingga dapat menurunkan tingkat bunga pinjaman Perusahaan,” ujar Direktur Keuangan
BFI Finance, Sudjono.
Dari seluruh pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan mobil bekas memberikan kontribusi
terbesar dengan persentase 70%, yang diikuti dengan pembiayaan sepeda motor bekas dan
alat-alat berat (termasuk mesin-mesin) masing-masing sebesar 13%, dan sisanya diisi oleh
pembiayaan mobil baru dan properti yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar
2%.
Keberhasilan Perusahaan dalam mempertahankan kinerjanya ini pun tidak terlepas dari
kesuksesan Perusahaan dalam menjaga rasio pembiayaan bermasalah atau NonPerformance Financing (NPF) di bawah 1% yaitu 0,95%, atau lebih rendah dari persentase
rata-rata industri yang berkisar di angka 2,96% berdasarkan data dari Otoritas Jasa
Keuangan dan APPI per Desember 2017.
“Kami mengimplementasikan strategi pengendalian risiko yang terintegrasi dari awal hingga
akhir yang dimulai dari proses analisa kredit hingga manajemen penagihan yang efektif dan
efisien,” Direktur Risiko Perusahaan BFI Finance, Sigit Hendra Gunawan, menjelaskan.
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Sigit juga menambahkan bahwa Perusahaan akan terus berfokus untuk menjaga NPF
perusahaan di bawah 1,5% di masa-masa mendatang, untuk kelangsungan usaha yang
berkelanjutan.
Untuk 2018 ini, BFI Finance memproyeksikan penyaluran pembiayaan dapat tumbuh pada
kisaran 20% dan memperluas jaringannya dengan membuka sekitar 40 outlet baru, berikut
dengan peluncuran produk baru yaitu BFI Syariah di pertengahan Q1/2018.
“Tahun ini kami tetap berfokus pada produk yang memberikan potensi pertumbuhan dan
margin yang baik, memperluas kolaborasi strategis serta meningkatkan pelayanan kepada
mitra bisnis perusahaan seperti agen, dealer/supplier, dan terus meningkatkan ekspansi
jaringan perusahaan, serta perbaikan sistem kerja yang lebih efektif sehingga pelayanan ke
konsumen akan semakin cepat dan efisien,” papar Direktur Bisnis BFI Finance, Sutadi.
--selesai--

Tentang BFI Finance
PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI Finance”) adalah perusahaan jasa pembiayaan swasta berstatus go public yang berdiri
sejak 7 April 1982, berfokus pada pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat-alat
berat, mesin-mesin, properti dan sebagainya. BFI Finance kini telah memiliki 342 jaringan operasional di seluruh Indonesia,
dengan dukungan lebih dari 9.000 orang karyawannya.
BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih berbagai
penghargaan bergengsi dari tahun ke tahun. Beberapa penghargaan yang diperoleh sepanjang ahun 2017, diantaranya
adalah Perusahaan kembali berhasil meraih Peringkat Pertama “Infobank Multifinance Awards” berdasarkan Rating 171
Multifinance 2017 dari majalah Infobank untuk kategori “Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas” dan
memperoleh predikat “Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 2016”, serta Trofi Platinum atas keberhasilannya meraih
predikat “Kinerja Keuangan Sangat Bagus” selama sepuluh tahun berturut-turut. BFI Finance juga meraih penghargaan
“The Best Multifinance Company” untuk kategori Perusahaan Multifinance Besar (kepemilikan aset di atas Rp10 triliun)
dalam ajang “Bisnis Indonesia Financial Award 2017" dari Harian Bisnis Indonesia, serta salah satu penerima Penghargaan
“Best of the Best Awards 2017” 50 Besar Perusahaan Terbuka Berkinerja Terbaik di Indonesia dari majalah Forbes
Indonesia.
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