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RILIS MEDIA 

Konsisten Toreh Peningkatan Kinerja di Semester I/2021,  

BFI Finance Solid Hadapi Ketidakpastian 

 

 Pembiayaan baru naik 48,7% yoy 

 Rasio NPF terkelola dengan baik di level 2,15% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya 
sebesar 3,73%  

 Nilai restrukturisasi yang dikelola turun 50% menjadi Rp2,7 triliun  

 

TANGERANG SELATAN, 23 JULI 2021 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) 

konsisten mencatat kinerja solid dan pruden di tengah pandemi Covid-19 yang masih 

membayangi industri pembiayaan, dengan mencetak laba bersih Rp487,42 miliar pada 

enam bulan pertama 2021, atau melonjak 46,8% year-on-year (yoy) dan 12,4% quarter-on-

quarter (qoq). Kenaikan laba ini seiring dengan meningkatnya nilai pembiayaan baru 

sebesar 48,7% menjadi Rp6,1 triliun dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.   

Non-performing financing (NPF) turun 158 basis points YoY dan 11 basis points QoQ 

menjadi 2,15% per Juni 2021. Rasio ini lebih rendah dari rata-rata industri yang dilaporkan 

mencapai 4,05% di bulan Mei 2021.  

Catatan yang baik ini juga turut diiringi dengan keberhasilan Perusahaan mengelola nilai 

outstanding restrukturisasi pembiayaan dari nilai tertinggi dari Rp5,3 triliun menjadi Rp2,7 

triliun. Pencapaian ini menandakan bahwa BFI Finance telah memulai era yang baru 

setelah Perusahaan memutuskan melangkah hati-hati dengan membatasi sementara lini 

produk pembiayaannya di akhir kuartal I/2020, pemberlakuan relaksasi kredit pembiayaan, 

dan adaptasi bisnis di masa pandemi dengan memprioritaskan protokol kesehatan.  

“Dengan tren peningkatan pembiayaan baru yang berdampak positif terhadap profit 

Perusahaan, nilai receivables yang kami kelola akan turut dan terus kami sasar ke arah 

perbaikan dan peningkatan. Sejalan dengan itu, kami juga tetap berupaya mengelola risiko 

secara cermat dan menjaga rasio pembiayaan bermasalah seminim mungkin,” terang 

Sudjono, Finance Director BFI Finance.  
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Kontrak baru sepanjang Januari hingga Juni 2021 masih didominasi oleh pembiayaan mobil 

bekas sebesar 71,2% atau menyumbang Rp4,34 triliun. Portofolio pembiayaan terbesar 

kedua adalah motor bekas sebesar 14,3% dan pembiayaan alat berat & permesinan 

sebesar 10,7%. Sisanya sebesar 3,8% adalah komposisi pembiayaan mobil baru, property 

backed financing (PBF), dan syariah. 

Komitmen Perusahaan untuk menjaga kepercayaan investor juga terus dipelihara dengan 

cermat. Salah satunya ditunjukkan lewat pembagian dividen dengan nilai total sebesar 

Rp269 miliar, atau setara dengan 38,4% laba Perusahaan di 2020 pada tanggal 25 Juni 

kemarin. Komitmen ini berbuah manis dengan adanya aliran pendanaan dari beragam 

sumber sehingga kebutuhan pendanaan sepanjang 2021 tercukupi. “Hampir seluruh 

kebutuhan pendanaan tahun ini sudah tertutupi, contohnya surat utang yang diutilisasi 

dengan baik dan fasilitas kredit dari bank untuk memperkuat modal kerja,” ujar Sudjono. 

Kinerja yang baik ini ditutup apik dengan diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan V BFI 

Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 bernilai emisi sebesar Rp1 triliun, yang siap 

ditawarkan mulai tanggal 30 Juli – 3 Agustus. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari dari 

Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V dengan total target penghimpunan dana sebesar 

Rp6 triliun.  

“Cash flow position Perusahaan baik. Sangat baik,” kata Sudjono.  

Terlepas dari seluruh upayanya untuk terus menggerakan roda bisnis, BFI Finance juga 

berfokus untuk turut berpartisipasi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di 

Indonesia. BFI Finance memberikan dukungan dalam program vaksinasi masyarakat, 

melalui kerja samanya dengan Sentra Vaksinasi Serviam dan APINDO, yang telah 

menjangkau lebih dari 12.000 peserta di daerah Jakarta dan sekitarnya.  

Pemberian masker dan hand sanitizer untuk masyarakat di seluruh Indonesia juga 

dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang digelar oleh kantor-kantor cabang Perusahaan 

yang tersebar di berbagai penjuru tanah air.  

 

-- 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 9.000 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 2021. Penghargaan tersebut antara lain “Top CSR Awards 2021 on Star 3” dari majalah Top 
Business dan “Best Corporate Covernance Overall” untuk kategori MidCap dalam “The 12th IICD Corporate Governance 
Awards”. Pada tahun lalu, BFI Finance juga memperoleh beragam penghargaan, yaitu Predikat “Sangat Bagus” selama 15 
tahun berturut-turut untuk “Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp 10 Triliun ke Atas” (2005 – 2019) serta menjadi satu-
satunya perusahaan pembiayaan yang menyandang gelar “The Biggest Leasing Financing” dalam ajang Infobank 
Multifinance Awards 2020. Untuk bidang kehumasan dan SDM, Perusahaan dianugerahi PR Indonesia Awards 2020 dan 
HR Excellence Awards 2020. Selain itu, BFI Finance berhasil menyandang predikat The Best Contact Center Indonesia 
2020. BFI Finance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 
 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

 

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