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Jakarta, 15 Juni 2020 – PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI;IDX) menyelanggarakan public expose
bertempat di Menara 2019 Sudirman Lt. 8, Senayan pada tanggal 15 Juni 2020 guna menyampaikan
kinerja Perseroan di tahun 2019.
Dalam public expose tersebut, Pihak Direksi Perseroan menjelaskan kinerja keuangan PT Fuji
Finance Indonesia Tbk di tahun 2019 yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di tahun
2018. Hal ini tercermin pada kenaikan laba bersih sebanyak 111% dari Rp 2,8 Milyar menjadi Rp
5,9 Milyar dengan tetap mempertahankan nilai NPF (Non-Performing Financing) 0%.
Pihak Direksi Perseroan juga menjelaskan mengenai tantangan Perseroan di tahun 2020, terutama
adanya risiko resesi global yang dipicu oleh hubungan tegang antara China dan Amerika Serikat
serta dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19.
Efek dari pandemic Covid-19 benar benar memberikan dampak yg cukup berat bagi perekonomian
di Indonesia, and mengakibatkan banyaknya bidang usaha / bisnis yang terpuruk dengan akibat
pandemi ini. Hal ini tentu meningkatkan tingkat risiko dari pembiayaan pembiayaan yang
diberikan kepada para konsumen. Perseroan terus mengevaluasi kondisi dan situasi ekonomi dan
menganalisa tingkat resiko penyaluran pembiayaan yang di lakukan untuk meminimalisasikan
resiko tingkat gagalnya pembayaran pembiayaan yang diberikan.
Dalam mengatisipasi kondisi ekonomi yang kurang baik ini, pihak Perseroan telah menyusun action
plan yang menekankan pada penyaluran pembiayaan yang selektif dan konservatif demi
mempertahankan kestabilan, kualitas pembiayaan, dan tingkat kesehatan keuangan Perseroan
sebagai antisipasi dampak dari pandemi covid-19 ini.
Selain itu pula, Perseroan berniat melakukan pengembangan usaha terutama penyaluran
pembiayaan di bidang green energy, short-term project financing serta factoring. Perseroan terus
mencari peluang-peluang di sektor pembiayaan lainnya yang dapat memberikan peluang
pengembangan pembiayaan Perseroan.

SEKILAS PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk.
PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) merupakan perusahaan Pembiayaan yang telah berdiri sejak
tahun 1982. Perusahaan ini memiliki bisnis di bidang Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan
Multiguna.
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