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Untuk Dipublikasikan Segera 
 

TERUS BERTUMBUH & BERKEMBANG,  

BFI FINANCE BUKUKAN KENAIKAN PEMBIAYAAN 26,4% DI SEMESTER I-2018 
 

 Pertumbuhan pembiayaan baru sebesar Rp 8,56 triliun meningkat 26,4% dari periode 
yang sama di 2017 

 Nilai aset meningkat menjadi Rp 19 triliun    

 Total perolehan laba naik 33,7% sebesar Rp 702,8 miliar  
 
 

TANGERANG SELATAN, 25 JULI 2018 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) 
terus menorehkan kinerja apik di semester I-2018 dengan mencatatkan pertumbuhan 
pembiayaan baru senilai Rp 8,56 triliun atau lebih tinggi 26,4% dibandingkan dengan periode 
sama pada 2017.  
 
Dari penyaluran pembiayaan baru tersebut, pembiayaan mobil bekas mencakup sebesar 
67,8% atau dua pertiga dari seluruh pembiayaan yang telah disalurkan, diikuti oleh 
pembiayaan sepeda motor sebesar 15,3% kemudian alat berat dan mesin 14,5%, serta 
sisanya berasal dari pembiayaan mobil baru dan properti. 
 
Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, pertumbuhan terbesar disumbang oleh 
produk alat-alat berat yang tumbuh 87,1% di tengah meningkatnya permintaan terhadap alat-
alat berat di berbagai sektor industri, disusul oleh produk motor bekas sebesar 51,2%. 
 
Alhasil, keseluruhan pencapaian ini turut mendongkrak pertumbuhan piutang bersih sebesar 
27,3% yoy (year on year) menjadi Rp 17,2 triliun dan total aset BFI Finance juga meningkat 
29,4% menjadi Rp 19 triliun dibandingkan aset perseroan di periode sama tahun 2017 senilai 
Rp 14,7 triliun. Pertumbuhan BFI Finance ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan 
pertumbuhan industri perbankan dan pembiayaan yang dibawah 10% selama periode yang 
sama. 
 
“Pencapaian ini merupakan wujud nyata kerja keras Perusahaan untuk bisa meningkatkan 
pertumbuhan piutang pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang baik, dan disaat yang 
sama berhasil menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, terus meningkatkan produktivitas 

kerja serta menjaga kualitas asset yang superior,” ujar Sudjono, Direktur Keuangan BFI 

Finance. 
 
Secara umum, pendapatan Perusahaan sepanjang semester I-2018 meningkat menjadi Rp 
2,4 triliun atau sebesar 28,5% dari periode sebelumnya Rp 1,9 triliun.  
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Pada saat yang sama, laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp 702,8 miliar yang berarti 
lebih tinggi 33,7% dari periode sama di tahun lalu yang sebesar Rp 525,85 miliar. 
 
Tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF (non-performance financing) pada semester I-
2018 berada pada kisaran 1,24%. “Meski terjadi sedikit peningkatan karena faktor libur 
lebaran di bulan Juni lalu, Perusahaan telah menyisihkan cadangan yang memadai untuk 
menutup potensi kerugian dan akan meningkatkan kinerja penagihan dan asset 

management yang efektif di semester dua mendatang,” terang Sigit Hendra Gunawan, 

Direktur Risiko Perusahaan BFI Finance. 

 
Penyebaran layanan pembiayaan pun semakin meluas dengan adanya 372 outlet yang 
tersebar dari Sumatera Utara hingga Papua, atau bertambah sebanyak 20 outlet dari kuartal 
I tahun 2018 ini.  
 
 

--selesai-- 
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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 372 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. 
 

Informasi lebih lanjut, silakan 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 
Telepon 
Mobile 
e-Mail 
Website 

: (021) 29650300, 29650500 ext: 236 
: +6281296552956 
: dian.ariffahmi@bfi.co.id 
: www.bfi.co.id 
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