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Jakarta, 3 Juni 2022 – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, yang merupakan 
unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) milik MNC Group meluncurkan fitur terbaru 
digital lending di aplikasi MotionBanking, bekerjasama dengan layanan fintech lending Kredit Pintar. 
Integrasi ini merupakan inisiatif MNC Bank dan Kredit Pintar untuk melengkapi ekosistem 
MotionBanking. 

-Yudi Hamka, CTO of MNC Group 

Integrasi ini merupakan salah satu langkah penting bagi MotionBanking. Dengan 
mengintegrasikan layanan Kredit Pintar ke dalam aplikasi MotionBanking, pengguna dapat 

menikmati layanan perbankan yang lengkap, mulai dari tabungan hingga pinjaman. Selain 
kerjasama dengan Kredit Pintar, kami juga akan terus menambahkan fitur-fitur baru ke dalam 
MotionBanking sehingga dapat terus memberikan nilai tambah yang bermakna untuk nasabah. 

“ 

Fitur ini menggunakan AI-based credit scoring yang memungkinkan pengguna baru MotionBanking 
mendapatkan pinjaman dana tunai lebih cepat hingga Rp20 juta dari Kredit Pintar, langsung dari 
aplikasi MotionBanking. Dengan kata lain, hanya perlu satu kali proses electronic know your 
customer (e-KYC - pengenalan pelanggan secara elektronik atau digital yang melibatkan sistem 
sehingga proses tersebut dapat dilakukan dengan mudah tanpa kontak fisik), pengguna 
mendapatkan dua layanan sekaligus. Fitur integrasi ini hadir mulai hari ini, Jumat (3/6/2022). 

Mudah dan Cepat! Ajukan Pinjaman Kredit Pintar
Melalui Aplikasi MotionBanking

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah MNC Bank dan Kredit Pintar untuk meningkatkan 
kenyamanan nasabah, kapasitas, dan penetrasi user acquisition MotionBanking dan meningkatkan 
inklusi keuangan dimana setengah populasi warga Indonesia masih unbanked. 

-Wisely Wijaya, Direktur Kredit Pintar  

Dengan terealisasinya integrasi Application Programming Interface (API) antara Kredit Pintar 
dengan MotionBanking, maka hal ini menjadi terobosan pertama inovasi perbankan digital di 

Indonesia. Sehingga kami optimis ke depannya dapat menjangkau market yang lebih luas lagi.  
“ 
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Kredit Pintar yang merupakan bagian dari Atome Financial, merupakan perusahaan penyedia jasa 
pinjam meminjam berbasis teknologi sejak tahun 2017 yang telah mendapatkan izin dan 
pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Hingga saat ini Kredit Pintar telah menyalurkan total pinjaman lebih dari Rp27 triliun di mana 
sekitar setengah nasabahnya, meminjam uang untuk tujuan modal usaha kecil atau pendidikan. 
Total peminjam sejak Kredit Pintar didirikan berjumlah 7.856.629 nasabah. 

-Wawan Salum, CEO Atome Financial  

Kami terus berupaya untuk menghadirkan solusi pinjaman yang mudah dan cepat bagi nasabah. 
Dengan market dan sistem yang telah dimiliki oleh MotionBanking sebagai bagian dari MNC 

Bank, kami berharap ke depannya semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati 
fasilitas digital banking. 

“ 

Integrasi ini memudahkan nasabah MotionBanking untuk mengakses pinjaman Kredit Pintar tanpa 
keluar dari ekosistem aplikasi MotionBanking. Dengan demikian, pengajuan pinjaman bisa langsung 
diproses. 
Dengan kemampuan full biometric onboarding MotionBanking, pengguna baru hanya perlu 
menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) elektronik saat proses registrasi, mengisi data pribadi 
dan selfie memegang e-KTP. 
Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore 
melalui tautan berikut https://bit.ly/unduhMBKP. Kemudian pilih menu Saving Account & Loan. Lalu 
masukkan nomor telepon yang akan digunakan dan isi data diri sesuai e-KTP. 
Setelah pengisian data diri, masukkan jumlah dana dan tenor yang diinginkan. Pastikan data yang 
dimasukkan sudah benar. Setelah semua proses selesai, Anda sudah bisa mulai bertransaksi dengan 
MotionBanking. Sedangkan untuk verifikasi pengajuan pinjaman akan diperoleh dalam waktu 24 
jam. Dana pinjaman yang disetujui akan dicairkan hanya dalam 5 menit ke akun MotionBanking 
Anda. Selain kemudahan pengajuan pinjaman, MotionBanking juga memberikan cashback 
Rp100.000 untuk nasabah yang sudah telah melunasi cicilan pertamanya. 
Memasuki usia satu tahun pada bulan ini, MotionBanking hadir sebagai solusi perbankan digital dan 
ditargetkan menjadi bank digital terdepan di Indonesia dengan teknologi open banking. Kehadiran 
open banking ini memungkinkan sinergi luar biasa antara MotionBanking dengan berbagai aplikasi 
digital lainnya dari unit bisnis MNC Group maupun aplikasi digital pihak ketiga. 

https://bit.ly/unduhMBKP
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Kredit Pintar adalah salah satu platform 
penyedia layanan pinjam meminjam uang 
berbasis teknologi informasi terkemuka di 
Indonesia yang terdaftar, dan diawasi oleh OJK. 
Kredit Pintar telah diunduh lebih dari 10 juta kali 
dengan peringkat kepuasan konsumen sebesar 
4,4 bintang di Google Play. Kredit Pintar adalah 
bagian dari Atome Financial, perusahaan fintech 
terkemuka dengan pengalaman luas di bidang 
keuangan konsumen digital dan 
mempromosikan inklusi keuangan melalui 
teknologi artificial intelligence. Selengkapnya 
dapat mengunjungi www.kreditpintar.com. 
 
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Willy Apriando  
Head of Marketing, Kredit Pintar  
SCBD District 8 Treasury Tower 53/F  
Jl. Jend Sudirman No 6, Senayan  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Email: willy.apriando@advancegroup.com 

Tentang 
MotionBanking adalah aplikasi perbankan 
digital dari MNC Bank yang hadir untuk 
memberikan layanan perbankan secara lebih 
dekat ke nasabah. MotionBanking memiliki 
semangat integrated banking services yang 
diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang mudah 
diakses dan penuh fitur unggulan. MNC Bank 
adalah bagian dari MNC Group yang menaungi 
berbagai macam lini bisnis antara lain media, 
jasa keuangan, entertainment hospitality, dan 
energi. Selengkapnya dapat mengunjungi 
www.motionbanking.id dan 
www.mncbank.co.id. 
 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Heru Sulistiadhi  
Corporate Secretary MNC Bank 
MNC Financial Center Lantai 8, MNC Center  
Jl. Kebon Sirih No 21-27, Menteng 
Jakarta Pusat 10340, Indonesia  
Phone: +6221-29805555 
Email: heru.sulistiadhi@mncbank.co.id  

Tentang 

DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan

-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, 

baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang 

terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap 

dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional 

Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat 

berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi 

(termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau 

kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan 

Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan 

pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini 

didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu 

ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa 

kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya 

dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas 
manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas 
manapun.  
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