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Kantongi Izin Resmi OJK,  

Pinjam Modal Warnai Ekonomi Era Normal Baru & 

Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan  
 

Tangerang Selatan, 28 Mei 2020 – Anak perusahaan PT BFI Finance Indonesia Tbk 

(BFI Finance) yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi (LPMUBTI) telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Anak perusahaan yang bernama Pinjam Modal ini berdiri dalam 

naungan PT Finansial Integrasi Teknologi (PT FIT) telah mengantongi surat izin usaha 

dengan nomor KEP-20/D.05/2020 yang berlaku tanpa batas waktu tertentu. 

“Izin dari OJK ini menandakan bahwa kami beroperasi sesuai regulasi yang berlaku dan 

meningkatkan kredibilitas kami dalam mengelola bisnis serta keamanan platform. Kami 

juga semakin termotivasi untuk turut mendorong inklusi keuangan masyarakat dan 

memberikan pelayanan lebih optimal di era normal baru ini,” ujar Herman Handoko, 

Direktur Pinjam Modal.  

Perusahaan penyelenggara LPMUBTI yang juga lebih dikenal dengan istilah peer-to-

peer lending (P2PL) memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses layanan 

keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun tujuan usaha.  

Semenjak hadir di tengah masyarakat dan mendapatkan tanda terdaftar sejak Juli 

2018, Pinjam Modal menyediakan layanan keuangan produk non-collateral (tanpa 

agunan) bagi mereka yang terkategori sebagai underserved dan milenial yang tidak 

terjangkau jasa keuangan konvensional. 

“Kami berupaya untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat agar mereka paham 

apa itu fintech dan kemudahan fasilitas yang mereka dapatkan lewat layanan digital. 

Yang terpenting adalah mereka paham risikonya dan bagaimana mengelolanya. Kami 

pun sebagai pelaku usaha selalu transparan untuk meningkatkan kepercayaan 

pengguna,” ucap Herman. Salah satu upaya adalah dengan menjamin bahwa platform 

Pinjam Modal sepenuhnya aman, data pengguna terjaga dengan baik, serta 

Perusahaan menaati peraturan dan undang-undang dalam menjalankan 

operasionalnya. 

Herman menambahkan, demi keamanan dan kenyamanan bertransaksi, Pinjam Modal 

telah mendapatkan sertifikat ISO 27001 sebagai bukti telah diterapkannya security dan 

database management yang benar sesuai arahan OJK. “Kisaran suku bunga kami 
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berada pada dua persen hingga empat persen per bulan tergantung hasil risk 

assessment masing-masing individu atau peminjam,” tuturnya. 

Pinjam Modal juga terus melakukan peningkatan customer experience untuk 

memudahkan masyarakat. Selain melalui mobile web, masyarakat juga dapat 

mengakses layanan Pinjam Modal semudah dalam genggaman. Pinjam Modal telah 

meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk peminjam.  

Pinjam Modal aktif mengedukasi masyarakat dengan berbagai kegiatan serta 

menjangkau lebih luas dengan konten-konten keuangan pada situs perusahaan 

(https://pinjammodal.id/) dan media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, 

Pinjam Modal juga bekerja sama dengan mitra-mitra digital untuk mempermudah 

masyarakat memperoleh pinjaman. 

Herman mengatakan bahwa Pinjam Modal berkomitmen untuk terus memberikan 

literasi keuangan bagi masyarakat. “Selain hadir untuk memudahkan akses solusi 

keuangan bagi masyarakat, Pinjam Modal juga berkomitmen dalam memegang 

kepercayaan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan memanfaatkan teknologi 

yang praktis, mudah, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, 

pemerataan perekonomian akan tercipta dan peluang usaha baru tetap bergairah untuk 

terus tumbuh dan survive di era new normal sekarang,” pungkas Herman. 

 

-- selesai– 
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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 11.000 karyawan di lebih dari 400 outlet di seluruh Wilayah Indonesia, dengan 45 di antaranya memiliki 
layanan pembiayaan syariah. 

 

Tentang Pinjam Modal 

 

Pinjam Modal adalah layanan pinjaman online di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses kepada 

borrower atau orang yang membutuhkan pinjaman untuk dipertemukan kepada lender atau orang yang bersedia 

memberikan pinjaman. PT Finansial Integrasi Teknologi ("Pinjam Modal") telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

("OJK") sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda 

Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-588/NB.213/2018 tanggal 31 Juli 2018 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya 

diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada 19 Mei 2020, Pinjam Modal memperoleh izin 

usaha dari OJK berdasarkan surat keputusan dengan nomor KEP-20/D.05/2020. Situs resmi Pinjam Modal: 

https://pinjammodal.id/. 
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