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Siaran Pers: untuk diterbitkan segera

Dukung Pemulihan Ekonomi UMKM, BCA Digital Salurkan Kredit
Lewat P2P Komunal Indonesia

Jakarta, 28 Juni 2022 - PT Bank Digital BCA (BCA Digital) kini semakin memperluas
jangkauan penyaluran kreditnya. Kali ini melalui kerja sama dengan PT Komunal Finansial
Indonesia(Komunal). Efektif per 22 Juni 2022, plafon pinjaman dari BCA Digital dalam bentuk
kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa diakses masyarakat lewat platform
Komunal Finansial.

Lanny Budiati, Direktur Utama PT Bank Digital BCA mengungkapkan misi BCA Digital untuk
mendukung UMKM. “Lewat kolaborasi channeling pinjaman ini, BCA Digital ingin menjangkau
lebih banyak pelaku UMKM, sehingga secara bertahap bisa mengatasi masalah akses ke
pembiayaan yang selama ini dialami UMKM”, tambah Lanny. Berdasarkan data Kementerian
Koperasi dan UKM hingga April 2022, sudah ada 19 juta pelaku UMKM yang terhubung ke
dalam ekosistem digital.

Lanny menjelaskan, Komunal akan menjadi jembatan antara BCA Digital dengan UMKM yang
membutuhkan permodalan bisnis. Lebih lanjut, kerjasama ini akan dilakukan dengan pola
pembiayaan channeling.

Kolaborasi ini merupakan kali kedua BCA Digital menyalurkan platform kredit lewat lewat peer
to peer lending. Sebelumnya, BCA Digital telah menggandeng Akseleran pada Desember 2021
lalu. Sejak beroperasi tahun 2021, BCA digital telah menyalurkan pinjaman lebih dari 1 Triliun
Rupiah antara lain melalui kerjasama dengan berbagai mitra bisnis. Selain itu, BCA Digital juga
tengah mempersiapkan fitur digital lending pada aplikasi mobile banking blu, yang ditujukan
kepada nasabah BCA Digital.

Direktur Utama PT Komunal Finansial Indonesia, Hendry Lieviant, menyambut baik kerjasama
ini. Ia melihat kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat recovery ekonomi
Indonesia, utamanya para pelaku UMKM.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan BCA Digital kepada Komunal sebagai mitra
penyaluran pinjaman UMKM. Dampak kolaborasi ini sangat berarti untuk banyak UMKM yang
sedang bangkit kembali setelah dirundung pandemi, terutama yang berada di luar Jabodetabek
dimana akses pembiayaan cenderung terbatas” kata Hendry.

Akses ke permodalan memang menjadi salah satu masalah pelik yang dialami pelaku UMKM.
Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM, setiap tahun penyaluran kredit perbankan ke
UMKM bertahan di kisaran 20 persen. Salah satu masalahnya adalah kurangnya literasi
keuangan pelaku UMKM akan alternatif pembiayaan usaha mereka.
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***

Tentang BCA Digital

PT Bank Digital BCA atau BCA Digital sebelumnya bernama Bank Royal, hadir sejak 2020
setelah diakuisisi oleh PT Bank Central Asia. BCA Digital merupakan the next-generation bank
tanpa cabang yang fokus melayani segmen digital savvy melalui aplikasi mobile perbankan
digital blu. blu by BCA Digital diluncurkan pada Juli 2021 untuk memberikan kemudahan
kepada para nasabah agar bisa melakukan transaksi finansial maupun non finansial melalui
ponsel. Hingga pertengahan Juni 2022, blu sudah mencatatkan hampir 750,000 pengguna.

Beberapa fitur di dalamnya seperti bluSaving, bluDeposit, dan bluGether dirancang untuk
membantu pengguna memiliki kontrol lebih serta kebebasan mengatur finansial mereka.
Aplikasi blu bisa diakses melalui Google Play Store dan Apple App Store. blu tak hanya hadir
sebagai direct digital banking, tetapi juga sebagai digital banking as a service (BaaS). Berbagai
enhancement dilakukan di aplikasi blu untuk semakin memudahkan proses pembukaan
rekening, user-friendly UI/UX, dan penggunaan marketing tools.
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