MEDIA RELEASE
Untuk Dipublikasikan Segera

BFI Finance Salurkan Pembiayaan Baru
Senilai Rp6,7 Triliun di Semester I-2017
Total Laba Bersih tumbuh 55% sementara piutang bersih meningkat 28%
dibandingkan periode yang sama tahun lalu
Tangerang Selatan, 25 Juli 2017 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI Finance”) kembali
mencatatkan kinerja positif di semester pertama 2017 ini. Piutang bersih (net receivables)
meningkat hampir 28%, menjadi Rp13 triliun.
Tantangan yang dihadapi industri pembiayaan kendaraan sejak tahun lalu cenderung membaik
di semester pertama tahun ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih cenderung pelan dan
daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, likuiditas perbankan telah menunjukkan
perbaikan, dan terdapat perbaikan kondisi bisnis di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang
sebelumnya mengalami penurunan kinerja.
BFI Finance pada semester pertama 2017 berhasil menyalurkan pembiayaan baru sebesar
Rp6,7 Triliun, tumbuh 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp5,2 triliun.
Dengan demikian, piutang pembiayaan yang dikelola perusahaan (managed receivables) naik
15% menjadi Rp14,5 triliun pada akhir Juni 2017 dibandingkan dengan Rp12,6 triliun tahun lalu.
“Pembiayaan produk kendaraan roda empat bekas masih menjadi kontributor utama
pembiayaan baru kami yakni sebesar 71%. Strategi kami tetap sama seperti tahun sebelumnya
yaitu memperluas penyediaan layanan untuk pembiayaan kendaraan bekas, baik sepeda motor
maupun mobil,” ujar Direktur Pembiayaan Ritel, Sutadi.
Aset dan Profitabilitas Meningkat
Perusahaan pembiayaan berusia 35 tahun ini, secara konsisten berhasil meningkatkan aset
dan profatibilitasnya di semester pertama dengan membukukan kenaikan laba bersih sebesar
55% mencapai Rp526 miliar dibandingkan Rp340 miliar tahun lalu, didukung oleh peningkatan
total pendapatan
“Peningkatan pendapatan bersih di semester pertama 2017 dikontribusi oleh perbaikan
komposisi piutang yang didominasi oleh aset dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi,
serta kemampuan Perseroan dalam mendapatkan sumber pendanaan yang lebih kompetitif
sehingga dapat menurunkan cost of fund Perseroan,” ujar Direktur Keuangan, Sudjono.
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Pertumbuhan yang Sehat
BFI Finance senantiasa meningkatkan pengendalian risiko untuk menjaga kelangsungan usaha.
Hasilnya rasio piutang pembiayaan macet (Non Performing Finance-NPF) tercatat 1,1%
menguat setelah sebelumnya sebesar 1,5% di periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kami mengimplementasikan strategi pengendalian risiko yang terintegrasi dari awal sampai
akhir (end-to-end) yang dimulai dari proses persetujuan kredit (credit underwriting) hingga
manajemen penagihan (collection management). Kedepannya kami terus berusaha untuk
menjaga NPF dibawah 2% guna terus mempertahankan kinerja perusahaan serta
meningkatkan daya saing kami di pasar,” ujar Direktur Risiko Perusahaan, Sigit Hendra
Gunawan
Jaringan Distribusi Bertambah
Untuk menunjang pertumbuhan bisnis, BFI Finance terus memperkuat infrastruktur, termasuk
jaringan usaha untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dan mitra usaha
(dealer). Jumlah nasabah tercatat meningkat 22%, peningkatan ini dibarengi dengan
peningkatan layanan dan jaringan.
Hingga Juni 2017, BFI Finance telah mengoperasikan 316 outlet di seluruh Indonesia. Dengan
persentase penambahan outlet terbesar 52% di wilayah Jawa dan Bali, disusul oleh Sumatera,
Sulawesi dan Indonesia Timur masing-masing sebesar 19%.
10 Penghargaan Atas Pencapaian Gemilang
Performa memukau di 2016, menghantarkan BFI Finance pada beragam penghargaan
bergengsi untuk bisnis multifinance. Pada semester pertama 2017, perusahaan telah meraih 10
penghargaan dari institusi baik media, asosiasi pembiayaan, maupun institusi terkemuka
lainnya. Salah satunya penghargaan dari Institute for Corporate Directorship, sebagai peringkat
pertama kategori best overall dan 50 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar menengah
dan praktek good corporate governance terbaik.
Selain itu BFI Finance juga terpilih menjadi salah satu dari 20 perusahaan pilihan tempat
bekerja terbaik 2017 di Indonesia berdasarkan evaluasi kinerja manajemen SDM Perusahaan
oleh tim riset majalah HR Asia
“Ditengah persaingan pasar yang kian kompetitif, kami yakin dapat menghadapi semester
berikutnya dengan baik. Dengan pencapaian pembiayaan hingga Juni 2017 yang telah
mencapai 51% dari total target tahunan, kami memiliki optimisme terhadap kinerja paruh kedua
2017 nanti,” tutup Sudjono
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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 jaringan operasional di
lebih dari 300 daerah seluruh Indonesia, terbentang dari Provinsi Sumatera Utara hingga Papua, dengan dukungan
lebih dari 8.000 orang karyawannya.
BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih berbagai
penghargaan dari tahun ke tahun. BFI Finance telah menerima banyak penghargaan bergengsi di dunia bisnis
keuangan dan perbankan seperti Peringkat Pertama Kategori “Perusahaan Pembiayaan beraset Rp10 Triliun ke
atas” dengan Predikat Sangat Bagus oleh majalah Infobank edisi Agustus 2016, Penghargaan Corporate Image
Award 2016 dari Frontier Consulting Group berkolaborasi dengan TEMPO Media Group untuk “The Best in Building
and Managing Corporate Image” kategori Heavy Equipment Leasing (Sewa Pembiayaan Alat Berat), berdasarkan
hasil survei Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) 2016, Penghargaan “Investor Awards Best Listed
Companies 2016” dari majalah Investor sebagai Pemenang Sektor Multifinance, Penghargaan “Digital Brand of the
Year 2016” oleh majalah Infobank sebagai Peringkat III Digital Brand Perusahaan Pembiayaan, Penghargaan
“Market Conduct 2015” dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang Telah
Melaksanakan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Self Assessment Tahun
2015.
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