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Pinjam Modal Resmi Bekerja sama Dengan Ninja Xpress 

Jakarta, 28 Juni 2021 – Pinjam Modal, platform dengan layanan Fintech Peer to Peer 

Lending yang sudah berizin di OJK bersama dengan Ninja Xpress, salah satu perusahaan 

ekspedisi terkemuka di Asia Tenggara, hari ini secara resmi mengumumkan kerja sama. 

Peresmian kerja sama ini dilakukan secara virtual, dengan mempertimbangkan situasi 

pandemi yang kian memuncak akhir-akhir ini. 

Acara peresmian kerja sama ini di hadiri oleh Bapak Herman Handoko selaku CEO dari 

Pinjam Modal dan juga Bapak Andi Djoewarsa, selaku CMO Ninja Xpress. Dalam acara yang 

dilakukan secara virtual ini Bapak Herman, mengatakan “Pinjam Modal memberikan fasilitas 

dana produktif yakni berupa tambahan modal usaha untuk mendukung para Pelaku usaha 

online UMKM Indonesia. Kami fokus pada pertumbuhan UMKM agar dapat terus bertahan 

dan bahkan dapat terus berkembang walaupun ditengah pandemi yang masih melanda.” 

Kerjasama yang dilakukan Pinjam Modal bersama dengan Ninja Xpress bertujuan untuk 

memberikan fasilitas permodalan yang aman dan terpercaya bagi para pemilik usaha  yang 

menggunakan jasa ekspedisi Ninja Xpress atau disebut juga dengan Shipper. Pasalnya 

berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ninja Xpress bekerjasama dengan lembaga riset 

Markplus.Inc terhadap 400 UKM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat 

sebanyak 64% usaha kecil dan menengah yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan 50% 

diantaranya menghadapi kendala berupa keterbatasan modal usaha. 

“Kami memahami kesulitan utama para shipper dan pelaku UKM di tengah pandemi ini. 

Penurunan pendapatan dan keterbatasan modal menjadi dua masalah yang paling banyak 

dirasakan, padahal mereka tetap harus menjalankan bisnisnya seperti biasa. Maka dari itu,  



 

kami menghadirkan pinjaman modal yang aman dan terpercaya sebagai inisiatif untuk 

meringankan beban para shipper dan pelaku UKM dalam bertarung di dunia bisnis,” ujar 

Bapak Andi Djoewarsa, selaku CMO Ninja Xpress.  

Dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan ini, Shipper Ninja Xpress akan mendapatkan 

akses permodalan yang mudah hanya dengan KTP dan foto selfie. Untuk jumlah plafond 

pinjaman, Shipper bisa mendapatkan fasilitas tambahan modal usaha mulai dari 2 Juta 

Rupiah hingga maksimal 50 Juta Rupiah. Terdapat 3 pilihan jangka waktu peminjaman yakni 

3, 6, dan 12 bulan. Fasilitas tambahan modal ini berlaku untuk para Shipper Ninja Xpress di 

seluruh Indonesia.  

Untuk proses peminjaman, para shipper Ninja Xpress bisa melakukan pinjaman melalui 

landing page yang tersedia di Aplikasi Ninja Xpress dan untuk selanjutnya dapat mengikuti 

arahan yang tersedia pada halaman tersebut. “Kami yakin dengan kemudahan proses yang 

diberikan oleh Pinjam Modal untuk Shipper dalam mendapatkan akses permodalan dapat 

mendukung UKM untuk keberlanjutan bisnis mereka di tengah pandemi, sehingga dapat 

meningkatkan omzet serta skala bisnisnya,” Ujar Bapak Andi Djoewarsa, selaku CMO Ninja 

Xpress. 

Bapak Herman menambahkan, “Kerjasama ini merupakan langkah nyata yang kami tempuh 

untuk dapat terus memberikan kemudahan akses permodalan ke segala sisi, dalam hal ini 

bagi para Shipper Ninja Express. Dengan syarat yang sangat mudah, hanya KTP dan selfie, 

Kami mengutamakan proses yang cepat, sehingga kebutuhan keuangan para Shipper ini 

dapat sesegera mungkin diperoleh. Pinjam Modal terdaftar dan diawasi OJK, tentunya kami 

juga mengedepankan keamanan data dan transaksi dari setiap pengajuan sesuai standar ISO 

27001”. 

Pada masa Pandemi Covid-19 ini tentunya peranan Lembaga Keuangan dan Perusahaan 

Ekspedisi ini bisa sangat membantu para UMKM untuk tetap bisa menjalankan usaha. 

Khususnya dalam memberikan dukungan berupa modal usaha dan juga bekal pengetahuan 

tentang pemasaran digital yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja para UMKM di 

seluruh Indonesia. 

 

 



 

 

Tentang Pinjam Modal 
PT. Finansial Integrasi Teknologi dengan nama platform Pinjam Modal merupakan 

perusahaan yang terlahir atas kesadaran akan berkembangnya keuangan digital dan inisiatif 

salah satu perusahaan multi finance terbesar dan terpercaya sejak tahun 1982 yang 

menjadi Induk dari Pinjam Modal, yakni PT. BFI Finance, Tbk. Pinjam Modal terbentuk pada 

bulan September 2017 dan bergerak sebagai Fintech Peer to Peer Lending yang 

mempertemukan antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman. 

 

Pada Bulan Juli 2018, PT. Finansial Integrasi Teknologi resmi terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan di bulan Mei 2019, Pinjam Modal mendapatkan tanda sertifikasi ISO 

27001. Pada tahun 2020, di bulan Mei, Pinjam Modal resmi mengantongi ijin dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). 

Tentang Ninja Xpress 
Hadir di Indonesia sejak tahun 2015, Ninja Xpress mendukung industri bisnis UKM hingga e-

commerce  dengan menyediakan solusi layanan pengiriman berbasis teknologi inovatif, yang 

turut menyelesaikan kerumitan dari proses pengiriman paket. Ninja Xpress menghadirkan 

pilihan fleksibel bagi pelanggan, serta kemudahan sistem yang memungkinkan pelacakan 

paket secara real-time, pembayaran paket secara cash-on-delivery, serta layanan customer 

service yang profesional. 

 

Dengan pemahaman mendalam terhadap sektor e-commerce dan perdagangan sosial, 

bersamaan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, Ninja Xpress hadir untuk menciptakan 

solusi pengiriman melalui layanan teknologi yang memadai, serta menjadi solusi yang mampu 

menjangkau berbagai skala bisnis. 

 
 
 

 
 


