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BFI Finance Menandatangani Perjanjian Kredit  

dengan BCA Senilai Rp1 Triliun 

 
JAKARTA, 14 Desember 2020 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) dan PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA) menandatangani perjanjian  kredit senilai Rp1 triliun. 
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Jakarta (14/12/20) oleh Sudjono, selaku Finance 
Director BFI Finance dan Raymond Tanuwibowo, selaku Executive Vice President Corporate 
Banking-Group BCA. 
 
“Perjanjian  kredit ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi pada BFI Finance dari industri 
perbankan,” ujar Sudjono. 
 
Perjanjian ini merupakan fasilitas kredit ke-4 dari sejak pertama kali tahun 2017 dengan total 
nilai lebih dari Rp 2,5 triliun. “Perjanjian kredit ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi 
kepada BFI Finance di mata industri perbankan. Hal ini juga membuktikan terjalinnya 
hubungan yang baik dan terus meningkat antara BFI Finance dan BCA hingga kini,” ujar 
Sudjono. 
 
Jangka waktu penarikan fasilitas ini tersedia sampai dengan 12 bulan dari sejak tanggal 
penandatanganan. Tenor penarikan terhitung sampai dengan 36  bulan per masing-masing 
penarikan. Kerja sama ini akan mendukung pendanaan Perusahaan untuk pembiayaan 
kendaraan bermotor konsumen yang berkualitas.  
 
Di tengah kondisi perekonomian yang masih menantang akibat dampak pandemi COVID-19, 
BFI Finance optimis pembiayaan kendaraan bermotor akan kembali meningkat seiring 
dengan bergeraknya kembali perekonomian dan aktivitas masyarakat di tahun mendatang. 
Perusahaan akan terus menegakkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan dan 
risiko guna menjaga kinerja Perusahaan yang sehat. 
 
“Fasilitas kredit ini merupakan salah satu bentuk diversifikasi sumber pendanaan 
Perusahaan guna memperoleh struktur pendanaan yang optimal antara fasilitas pinjaman 
dari perbankan dalam dan luar negeri serta penerbitan Obligasi di pasar modal,” tambah 
Sudjono. 
 
Pada saat ini, BFI Finance memperoleh dukungan fasilitas kredit dari perbankan dalam dan 
luar negeri (baik fasilitas bilateral maupun sindikasi) serta emisi Obligasi yang akan 
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digunakan untuk mendukung kegiatan usaha pembiayaan untuk tahun 2021. BFI Finance 
hingga saat ini masih terus mempertahankan rekam jejak yang positif oleh investor. 
 

---selesai-- 

Tentang BFI Finance 

BFI Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan dengan beragam tujuan seperti 
investasi, modal kerja dan multiguna, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat-alat berat, 
mesin-mesin, properti, dan sebagainya. Saat ini, BFI Finance telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan pembiayaan 
terbesar di Indonesia dengan jaringan dan cakupan produk terluas yang didukung oleh lebih dari 8.000 karyawan di lebih 
dari 300 outlet di seluruh wilayah Indonesia, dengan 45 di antaranya memiliki layanan pembiayaan syariah. 
 
BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih beberapa 
penghargaan hingga Juni 2020. Penghargaan tersebut adalah “Peringkat Pertama untuk Perusahaan Pembiayaan Aset 
Rp15 Triliun Sampai Dengan di Bawah Rp20 Triliun” serta “Peringkat Ketiga untuk Best Overall Perusahaan Pembiayaan” 
dalam ‘Infobank Digital Brand Awards 2020’. Selain itu, Perusahaan juga dinobatkan sebagai “Gold Winner Kategori Swasta 
Sub-Kategori Annual Report” dan “Silver Winner Kategori Swasta Sub-Kategori Corporate PR” dalam ‘PR Indonesia Awards 
2020’. BFI Finance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 
 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

 

Dian Ariffahmi 
Corporate Communication Unit Head 
BFI Tower Lt. 3, Sunburst CBD Lot 1.2 
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City  
Tangerang Selatan 15322 

Rizky Adelia Risyani 
Press & Media Management Specialist 
BFI Tower Lt. 3, Sunburst CBD Lot 1.2 
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City  
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