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MNC Bank dan Atome Financial Menandatangani Kerja Sama  
Strategis Untuk Personalisasi Layanan Keuangan Digital   

Kerja sama ini meliputi: 

 MotionBanking dan Kredit Pintar akan menawarkan pinjaman 

digital 

Peminjam dapat mengajukan pinjaman langsung dari aplikasi Mo-

tionBanking atau Kredit Pintar menggunakan kode QR yang di-

tampilkan di platform media MNC Group. Cepatnya proses 

persetujuan pinjaman dari Kredit Pintar ditambah lengkapnya 

layanan perbankan digital MotionBanking akan menciptakan in-

teraksi dan langkah-langkah yang nyaman bagi para pengguna, ter-

lebih dengan fitur auto-debit untuk pembayaran bulanan. 
 

 MotionPay menawarkan pinjaman tunai melalui Kredit Pintar dan 

opsi pembayaran dengan ”buy now pay later” dari Atome 

Pengguna dapat mendaftar langsung dengan aplikasi MotionPay 

untuk mendapatkan pinjaman tunai dan/atau opsi pembayaran 

BNPL. Pengguna bisa mendapatkan pinjaman tunai secara cepat 

dan aman sesuai kebutuhan mereka. Pengguna juga dapat 

menggunakan opsi pembayaran BNPL untuk transaksi online dan 

offline. Sinergi ini merupakan yang pertama di Indonesia, dimana 

transaksi ”buy now pay later” dilakukan melalui MotionPay dengan 

pendanaan dari MotionBanking yang disalurkan melalui Kredit Pin-

tar dan Atome. Untuk semua penyaluran pinjaman, MotionBanking 

dan Atome akan memiliki kepemilikan bersama atas basis data 

peminjam. 
 

 MotionBanking dan Atome akan mengekplorasi kartu kredit co-

branded, menawarkan persetujuan dan aktivasi secara instan  

Pengguna dapat menggunakan kartu kredit untuk transaksi online 

atau offline dalam ekosistem Atome. Kemitraan ini juga menarget-

kan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, yang akan 

memperluas pengguna MotionBanking dan Atome.   

JAKARTA, 29 Juni 2021 — PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“BCAP”), melalui anak perusahaannya, PT 

MNC Bank Internasional Tbk (“BABP”) dan PT MNC Teknologi Nusantara telah menandatangani kerjasa-

ma strategis dengan Atome Financial untuk memperluas jangkauan layanan keuangan digital untuk 

masyarakat Indonesia. Kemitraan dengan Atome Financial dan afiliasinya mencakup penyaluran pin-

jaman digital dengan Kredit Pintar, produk “buy now pay later” melalui Atome, credit scoring berbasis 

AI, dan penjaminan emisi (underwriting) untuk proses pinjam meminjam yang aman dan terjaga. Selain 

meningkatkan jumlah pengguna MotionBanking, Kredit Pintar dan Atome, kerja sama ini akan mena-

warkan kenyamanan ekstra melalui layanan perbankan digital yang sederhana dan mudah.  

Seperti yang telah diketahui, 

MNC Bank baru saja meluncur-

kan MotionBanking, aplikasi per-

bankan digital terintegrasi yang 

menawarkan layanan lengkap 

mulai dari tabungan, transfer, 

pembayaran hingga kartu kredit, 

hingga berbagai kemudahan 

melaui fitur-fitur seperti full bio-

metric onboarding (verifikasi ID 

dengan selfie akan go live dalam 

waktu kurang dari tiga minggu), 

login biometrik, dan notifikasi 

real-time.  
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“Kerja sama kami dengan MotionBanking dan MotionPay akan membuka berbagai potensi kolaborasi 

bisnis termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan pinjaman digital melalui aplikasi Kredit Pintar, 

layanan “buy now pay later”, co-branding kartu kredit atau pinjaman karyawan, serta kolaborasi dalam 

pemasaran dan layanan untuk MNC Group secara keseluruhan. Kami sangat senang dengan kemitraan ini, 

yang menandai awal kerja sama berkelanjutan kami,” ujar Wawan Salum,  

CEO Atome Financial Indonesia. 

Denny Hanubrata, Direktur Bisnis MNC Bank, mengatakan, “Kami percaya bahwa dengan dukungan dan 

kekuatan MNC Group di Indonesia, MotionBanking akan menjadi market leader dalam layanan perbankan 

digital yang dipersonalisasi. Selain itu, MotionBanking dirancang dengan open API untuk integrasi secara 

seamless dengan platform digital pihak ketiga, seperti yang dioperasikan oleh Atome Financial, yang akan 

mendorong inklusi keuangan menjadi lebih baik. Visi kami adalah menjadikan MotionBanking sebagai ap-

likasi layanan perbankan digital all-in-one. Kemitraan ini, ditambah dengan kolaborasi lain dan pinjaman 

langsung yang dilakukan di MotionBanking, dapat menghasilkan Pendapatan Bunga Rp 4,8 triliun dari per-

bankan digital dari 30 juta pengguna MotionBanking dalam lima tahun ke depan.”  

“Selain menyediakan fitur baru seperti PayLater dan pinjaman untuk 

dinikmati para pengguna, kami berharap dapat memanfaatkan ekosistem 

media MNC untuk melakukan penetrasi dan edukasi terhadap pasar 

Indonesia tentang produk keuangan inovatif yang ditawarkan. Kami antusias 

dengan kerja sama ini, karena kami percaya bahwa hal ini merupakan langkah 

nyata untuk memajukan aksesibilitas dan inklusi keuangan di Indonesia.” 

Jessica Tanoesoedibjo, Managing Director MotionPay.  

Screenshots UI Kredit Pintar menampilkan MotionBanking 
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#MotionBanking   #DigitalBanking   #FutureBankingHere   #LifeInMotion   #MNCBank 

#MotionPay   #MNCFinancialServices   #TimeToOwnIt   #OwnYourPassion   #AtomeID  

-o0o- 

Tentang MNC Bank dan MotionBanking 

Diakuisisi oleh MNC Kapital pada tahun 2014, MNC Bank fokus untuk menjadi Bank Masa Depan yang ber-

landaskan teknologi terkini guna memberikan kemudahan bertransaksi. MNC Bank menawarkan produk 

simpanan, produk pinjaman serta layanan jasa yang sangat beragam untuk kategori individu dan bisnis. 

Inisiatif terbaru MNC Bank yaitu MotionBanking, aplikasi perbankan digital untuk menyasar masyarakat 

ritel unbanked dan underbanked. 

 

Dalam waktu kurang dari dua minggu setelah mengantongi izin digital onboarding dari Otoritas Jasa Keu-

angan (OJK), MNC Bank berhasil meluncurkan MotionBanking. Selain peluncuran MotionBanking, BABP 

juga menandatangani beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk Kredit Pintar (Atome Financial). 

MotionBanking juga menandatangani perjanjian dengan MNC Vision Networks, yang memungkinkan Mo-

tionBanking untuk mengakses lebih dari 9 juta basis penggunanya, termasuk TV berbayar dan akun media 

sosial (dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 300 ribu per bulan), memberikan insentif untuk download 

dan secara aktif menggunakan layanan MotionBanking. 

 

Tentang Atome Financial 

Didirikan pada tahun 2017, Atome Financial adalah perusahaan teknologi terkemuka yang mendobrak 

hambatan perbankan tradisional dan mempromosikan inklusivitas keuangan melalui teknologi AI. Terdiri 

dari dua lini bisnis utama: Atome, bermitra dengan pedagang ritel untuk menawarkan opsi "buy now pay 

later" pada saat melakukan pembayaran, dan Kredit Pintar sebagai salah satu aplikasi pinjaman digital 

terbaik di Indonesia yang berlisensi OJK. Atome Financial berkantor pusat di Singapura dengan kantor per-

wakilan di Indonesia dan China.  

Atome Financial Indonesia terdiri dari dua unit bisnis utama, Atome dan Kredit Pintar. Atome bermitra 

dengan sejumlah ritel dan platform e-commerce terbesar di Indonesia seperti MAP Group (yang men-

cakup Sephora, Zara, Mango, Pull & Bear, Marks & Spencer, Food Hall, dan lainnya), JD.ID dan iStyle untuk 

menawarkan opsi pembayaran dengan bunga 0% di atas 3 atau 6 bulan. Sementara itu, Kredit Pintar 

merupakan salah satu aplikasi pinjaman digital terbaik di Indonesia yang telah memperoleh lisensi dari 

OJK, dengan lebih dari 10 juta unduhan aplikasi seluler dan peringkat 4,8 di Google Play Store. Atome Fi-

nancial Indonesia juga baru-baru ini meraih Top Brand Award 2021 oleh Frontier Group dan Majalah Mar-

keting.  

Media kit dari kerja sama MNC Bank dan Atome Financial dapat ditemukan di sini.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l4C67BdzsKo0AgH10Xg5rY1tVfRFIgFJ
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For further information, please contact: 
Natassha Yunita – Head of Investor Relations 
natassha.yunita@mncgroup.com 
ir.bcap@mncgroup.com  
 
PT MNC Kapital Indonesia Tbk 
MNC Financial Center, 21/F, MNC Center 
Jl. Kebon Sirih Kav 21-27, Menteng 
Jakarta Pusat 10340, Indonesia 
Phone : +6221 2970 9700 
www.mncfinancialservices.com 

 
Puji Sukaryadi – Brand Supervisor, Kredit Pintar 
puji.sukaryadi@atomefin.com 
 
 
Atome Financial  
SCBD, District 8 Treasury Tower, 53/F,  
Jl. Jend Sudirman No 6, Senayan,  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia 
Phone : +6221 50598882 
www.atome.id 

DISCLAIMER 

By accepting this Press Release, you agree to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may 
constitute a violation of applicable securities laws. 
 
The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, ex-
pressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information 
or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or com-
prehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of 
The Company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation 
and are subject to change without notice. Neither The Company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the under-
writers (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negli-
gence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for 
any loss howsoever arising from any use of this Press Release. 
 
In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect The Company's 
current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assump-
tions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change 
over time and in many cases are outside the control of The Company and its directors. No assurance can be given that future events will oc-
cur, that projections will be achieved, or that The Company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those fore-
casts and projected. 
 
This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any 
securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in 
relation thereto. 


