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Siaran pers untuk diterbitkan segera

Dukung Pertumbuhan UMKM, BCA Digital Gandeng

Modal Rakyat untuk Salurkan Pinjaman

Jakarta, 24 November 2022 - PT Bank Digital BCA (BCA Digital) bekerja sama dengan Modal Rakyat untuk

semakin memperluas jangkauan penyaluran kredit. Efektif per 14 November 2022, pelaku usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) bisa memperoleh pendanaan bersama dari BCA Digital melalui Modal

Rakyat yang merupakan platform peer-to-peer lending bagian dari Fazz.

Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan wujud serius BCA

Digital untuk terus mendukung UMKM. Menurut laporan ASEAN Investment Report yang dirilis pada

September 2022, jumlah pelaku UMKM di Indonesia di sepanjang 2021 mencapai 65,46 juta unit.

Besaran angka ini membuat Indonesia memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN.

“BCA Digital ingin terus menjangkau lebih banyak pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kami berharap lewat berkolaborasi pinjaman channeling ini, kami bisa membantu para pelaku UMKM

agar semakin mudah mengakses pembiayaan sehingga usaha mereka semakin berkembang,” ujar Lanny.

Ia menyatakan, Modal Rakyat akan menjadi jembatan antara BCA Digital dengan UMKM yang

membutuhkan permodalan bisnis.

Lebih lanjut, kolaborasi ini akan dilakukan dengan pola pembiayaan channeling, atau pembiayaan yang

dilakukan oleh bank melalui anak usahanya atau melalui lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan

finance, multifinance, BPR, atau koperasi. Dalam hal ini, BCA Digital akan menyalurkan pembiayaan

melalui Modal Rakyat.

Co-Founder dan CEO Modal Rakyat, Hendoko Kwik, menyambut baik kerja sama 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 Modal Rakyat 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 di mana akses

pembiayaan cenderung terbatas. Modal Rakyat terus berkomitmen untuk mewujudkan inklusi keuangan

melalui akses pinjaman bagi UMKM.” kata Hendoko.

Akses ke permodalan memang menjadi salah satu hambatan yang kerap dialami pelaku UMKM. Menurut

catatan Kementerian Koperasi dan UKM, setiap tahun penyaluran kredit perbankan ke UMKM bertahan
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di kisaran 20%. Salah satu masalahnya adalah kurangnya literasi keuangan pelaku UMKM akan alternatif

pembiayaan usaha mereka.

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 31 Oktober 2022, blu sudah

mencatatkan lebih dari 1,000,000 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 bank as a service (BaaS). Berbagai enhancement dilakukan di aplikasi blu untuk semakin

memudahkan proses pembukaan rekening, user-friendly UI/UX, dan pelayanan haloblu.

Selengkapnya: bcadigital.co.id | blubybcadigital.id

Kontak blu by BCA Digital:

Nariswari Yudianti - Corporate Communication BCA Digital

corpcomm@bcadigital.co.id | +62 811 833 104

Andita Rahma - Media Buffet PR Agency

andita@mediabuffet.co | +62 899 9817 209

Tentang Modal Rakyat
PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) adalah sebuah platform peer-to-peer lending yang

merupakan bagian dari Fazz. Fazz adalah grup layanan keuangan digital Asia Tenggara yang didirikan

pada tahun 2016, sebagai hasil penggabungan antara Payfazz dan Xfers, dua alumni Y Combinator yang

berbasis di Asia Tenggara. Modal Rakyat merupakan aplikasi yang mempertemukan Pendana dengan

Peminjam (UMKM), masyarakat dapat melakukan pendanaan langsung kepada UMKM dengan risiko

yang terukur, jumlah pendanaan minimal, dan tingkat pengembalian yang menarik.

Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Juni 2018, Modal Rakyat telah mengantongi perizinan per

April 2021 dan sertifikasi ISO 27001 untuk membuktikan komitmen besar dari Modal Rakyat dalam hal

teknologi operasional dan perlindungan data konsumen. Stanislaus MC Tandelilin (Komisaris), Hendoko

(CoFounder & CEO), Anton Tjen (CSO) dan Christian Hanggra (CTO) berharap hadirnya Modal Rakyat di

https://bcadigital.co.id/
http://blubybcadigital.id
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcadigital.blu
https://apps.apple.com/us/app/blu-by-bca-digital/id1550237185
https://bcadigital.co.id
https://blubybcadigital.id
mailto:corpcomm@bcadigital.co.id
mailto:andita@mediabuffet.co


PT Bank Digital BCA (blu by BCA Digital)
The City Tower Lantai 11. M.H. Thamrin. RT 01/RW 06.

Dukuh Atas, Menteng. Kota Jakarta Pusat, 10310
bcadigital.co.id / blubybcadigital.id

Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi dalam membangun inklusi

keuangan di Indonesia dengan cara menyalurkan pendanaan kepada UMKM.

Website : https://www.modalrakyat.id/

Instagram : @modalrakyatid

LinkedIn : Modal Rakyat
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