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Solid Menjawab Tantangan,  

BFI Finance Bagikan Dividen kepada Pemegang Saham 
 

Tangerang Selatan, 29 Juni 2020 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) 
akan membagikan dividen sebanyak Rp180 miliar atau sebesar Rp12,00 per lembar 
saham, yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan per 9 Juli 2020 pukul 16.00 WIB. Dividen ini 
akan dibayarkan pada 29 Juli 2020.  

Pengumuman dividen ini disampaikan Perseroan pada acara Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPSTLB), Senin, 29 Juni 2020, yang 
berlokasi di kantor pusat BFI Finance di Tangerang Selatan. RUPSTLB kali ini 
dilaksanakan dengan format digital melalui aplikasi zoom meeting, dengan prokotol 
kesehatan yang ketat.  

“Kami mengakui 2019 lalu adalah tahun yang tidak mudah bagi industri pembiayaan 
yang juga berdampak pada kinerja bisnis BFI Finance. Namun, Perusahaan berhasil 
melewati rintangan dengan performa bisnis yang apik dan tetap membagikan dividen 
sebagai bentuk nyata komitmen kami atas dukungan para investor selama ini,” ujar 
Sudjono, Finance Director & Corporate Secretary BFI Finance. 

Jumlah dividen yang dibagikan tersebut sekitar 25% dari laba bersih 2019 sebesar 
Rp712 miliar. Sisa laba bersih tahun buku 2019 setelah penyisihan untuk cadangan 
sebesar Rp5 miliar, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat 
permodalan Perusahaan.  

Selain pembagian dividen, agenda RUPSTLB Perusahaan juga pengesahan 
Laporan Keuangan Perusahaan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
“Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan” dengan opini audit “Wajar Tanpa 
Modifikasian”, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris 
Perusahaan. 

Perseroan berhasil menutup tahun buku 2019 dengan pertumbuhan total 
pendapatan sebesar Rp5,2 triliun atau naik 4,4% dari pendapatan 2018, serta 
mempertahankan Non-Performing Financing (NPF) di angka 0,85%. Kinerja positif 
ini berlanjut hingga kuartal I/2020 dengan mencetak pembiayaan baru sebesar 
Rp4,0 triliun, atau naik 20,7% year-on-year (yoy). 

Kendati demikian, BFI Finance tak menutup mata atas terjadinya kasus penyebaran 
COVID-19 di Indonesia. Perusahaan memutuskan untuk memperketat penyaluran 
pembiayaan konsumen baru sebagai antisipasi pembiayaan bermasalah akibat 
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pandemi. “Sepanjang pandemi masih berlangsung, kami belum ada target 
pertumbuhan. Perusahaan akan meninjau kembali setelah kondisi membaik, meski 
sekarang masyarakat berangsur-angsur sudah menjalani aktivitas new normal,” 
ungkap Sudjono.  

Hingga menjelang akhir bulan Juni 2020, BFI Finance telah menyetujui lebih dari 
54.000 kontrak atau berkisar 9,4% dari kontrak aktif secara nasional dengan 
perkiraan nilai kredit sekitar Rp3,6 triliun atau 20% dari total pokok pinjaman 
konsumen di BFI Finance (total ENR), untuk relaksasi kredit dalam mendukung 
langkah dan upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.  

BFI Finance berharap konsumen terdampak langsung maupun tidak langsung dapat 
segera mengajukan relaksasi kredit, sesuai dengan persyaratan yang berlaku, untuk 
menciptakan kerja sama yang baik antara BFI Finance dan konsumennya. 

---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 9.000 karyawan di lebih dari 400 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 berbagai 
penghargaan bergengsi dari tahun ke tahun. Beberapa penghargaan yang diperoleh selama 2019, diantaranya 
adalah Perusahaan multifinance berpredikat “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan 2018 serta penghargaan 
khusus “The Most Efficient Finance Company” dan “The Biggest Leasing Financing” dari Infobank Multifinance 
Awards 2019. Trofi “Best Equitable Treatment of Shareholders” sebagai salah satu dari 50 perusahaan publik 
terbaik dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh Indonesian Institute for Corporate 
Directorship (IICD). Perusahaan juga dinobatkan sebagai ‘Perusahaan Pembiayaan Terbaik’ dari Asosiasi 
Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Selain itu, BFI Finance juga menerima penghargaan “Best 
Companies to Work for in Asia 2019” dari HR Asia Awards Indonesia. BFI Finance terdaftar dan diawasi oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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