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BAB  II 

PENDAHULUAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT JULO Teknologi Finansial adalah perusahaan finansial teknologi 

inovatif yang bertujuan untuk memberikan solusi pinjaman online tanpa jaminan 

(KTA) kepada masyarakat Indonesia,  melalui basis aplikasi smartphone. Akses 

kredit yang mudah dan terjangkau akan membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan finansial, memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan perputaran 

perekonomian negara. 

PT JULO Teknologi Finansial telah mengembangkan penjaminan kredit 

berbasis data digital pertama dan platform penilaian risiko untuk memproses 

aplikasi pinjaman konsumen dan menentukan kelayakan kredit mereka 

menggunakan aplikasi selulernya. 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT JULO Teknologi Finansial 

(Sumber : www.julo.co.id) 



 
 

5 
 

 PT JULO Teknologi Finansial berdiri pada Oktober 2016 setelah berhasil 

memenangkan OJK Fintech Festival pada September 2016. Setelah didirikan 

pada pada Oktober 2016, aplikasi JULO diluncurkan pada Januari 2017 di 

Google Play Store. PT JULO Teknologi Finansial telah menyebarkan platform 

pinjamannya di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, dan akan memasuki periode 

pertumbuhan-hiper. Dan sekarang PT JULO Teknologi Finansial telah 

melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia. PT JULO Teknologi Finansial 

berbasis di Jakarta dan didukung oleh perusahaan-perusahaan modal ventura 

terkemuka di Indonesia dan Singapura. 

Saat ini kegiatan usaha JULO terdiri atas : 

a. JULO Cicil – Produk pinjaman dengan jangka waktu cicilan antara 90 – 

180 hari dengan nilai pinjaman antara Rp2.000.000,00 sampai 

Rp8.000.000,00.  

b. JULO Mini – Produk pinjaman denga jangka waktu 30 hari dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp1.000.000,00.  

c. BFI Finance – Produk ini adalah kerjasama JULO dengan BFI Finance 

dan ditujukan kepada pengguna yang tidak lulus credit score. Pengguna 

bisa mengajukan pinjaman dengan agunan kepada BFI Finance dengan 

jangka waktu 1 sampai 5 tahun dengan nilai pinjaman sebesar 

Rp1.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00.  

d. iCare – Produk ini adalah kerjasama antara JULO dengan iCare yang 

ditujukan kepada pekerja pabrik dan supir. Pekerja pabrik dan supir bisa 
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mengajukan pinjaman di booth iCare di tempat kerja mereka dan bisa 

mengajukan pinjaman selama 6 bulan dengan nilai pinjaman sampai 

Rp3.000.000,00 jika disetujui JULO dan iCare.  

e. Bukalapak Pay Later – Produk ini adalah kerjasama antara JULO dan 

Bukalapak yang ditujukan kepada pengguna Bukalapak sehingga 

mereka bisa berbelanja di Bukalapak dan melakukan pembayaran 

setelahnya dalam jangka waktu 30 hari dengan nilai pinjaman dari 

Rp1.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00.  

f. Pede (Ponsel Duit) – Produk kerjasama antara JULO dan Pede ini mirip 

dengan produk JULO Cicil dan JULO Mini. Yang berbeda adalah 

pengguna bisa mengakses produk JULO lewat aplikasi Pede.  

g. Laku6 – Produk kerjasama JULO, Laku6 dan Axiata untuk pengguna XL 

yang bisa mencicil smartphone beserta paket data XL lewat aplikasi Prio 

Rental. Pengguna bisa mencicil 55% harga smartphone dalam waktu 12 

bulan sampai Rp10.000.000, 00. Setelah 12 bulan pengguna bisa lanjut 

mencicil atau mengembalikan smartphone tersebut dan mulai cicilan 

smartphone baru.  

h. Axiata – Produk kerjasama JULO dengan Axiata ini adalah pinjaman 

dalam tempo 7 atau 14 hari dengan pinjaman antara Rp5.000.000,00 

sampai Rp50.000.000,00 melalui aplikasi Boost. 
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Tabel 2.1 Sejarah Singkat PT JULO Teknologi Finansial 

 

 PT JULO Teknologi Finansial juga memiliki beberapa sertifikasi yang 

membuat aplikasi JULO bisa dipercaya oleh banyak pengguna. Sertifikasi yang 

dimiliki oleh PT JULO Teknologi Finansial adalah ISO 270001:2013 mengenai 

Information Security Management. Selain itu, PT JULO Teknologi Finansial 

juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Sejak didirikan pada tahun 2016 PT JULO Teknologi Finansial memiliki 

beberapa pencapaian. Berikut adalah statistik yang dimiliki oleh PT JULO 

Teknologi Finansial :  

a. Total pinjaman sejak didirikan : Rp 431 milyar.  

b. Total pinjaman tahun ini : Rp 321 milyar.  

c. Total pinjaman outstanding : Rp 126 milyar.  

d. Total peminjam : 116 ribu peminjam.  

e. Total peminjam aktif : 54 ribu peminjam. 

 

Tahun Peristiwa 

September 2016 Memenangkan OJK Fintech Festival. 
Oktober 2016 PT JULO Teknologi Finansial didirikan. 
Januari 2017 Aplikasi JULO diluncurkan di Google Play Store. 
Juli 2018 Terdaftar di OJK. 
November 2018 Aplikasi JULO telah diunduh lebih dari 1.000.000. 
Desember 2018 JULO memenangakan United Nations Fintech Inovation 

 
April 2019 JULO mencapai 100.000 pinjaman yang dibayarkan 
Juni 2019 JULO memenangkan Inclusive Fintech 50. 
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2.2 Visi dan Misi 

 PT JULO Teknologi Finansial, sebagai salah satu perusahaan penyedia 

jasa keuangan di Indonesia tentunya memiliki visi dan misi yang dapat 

memajukan perusahaannya menjadi lebih baik, yakni sebagai berikut : 

Visi :  

a. Waktu verifikasi yang cepat.  

b. Catatan pinjaman terbesar di antara fintech lainnya.  

c. Inklusi finansial di seluruh Indonesia.  

d. Industry-best NPL. 

Misi : 

a. Menyediakan pinjaman tanpa agunan dengan suku bunga yang rendah.  

b. Menyediakan produk untuk mereka yang tidak memiliki rekening bank, 

memiliki riwayat pinjaman yang kurang dan yang ditolak oleh bank.  

c. Mengurangi resiko pinjaman dengan menerapkan credit scoring yang 

canggih.   

 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Berikut ini merupakan gambar dari hierarki struktur organisasi dari PT 

JULO Teknologi Finansial secara keseluruhan.  
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Gambar 2.2 – Struktur Organisasi 

(Sumber : Dokumen Internal Perusahaan) 

Pada PT JULO Teknologi Finansial ada 6 (enam) divisi besar yang 

langsung bertanggung jawab kepada CEO, yaitu Finance, Operations, 

Collection, Data, Engineering dan Product. Divisi Finance memiliki 3 (tiga) 

divisi lagi yaitu divisi Finance yang bertugas untuk mengatur keuangan 

perusahaan baik keuangan operasional perusahaan maupun keuangan 

peminjaman, divisi HR/GA Admin yang bertugas pada sumber daya perusahaan, 

dan divisi Legal yang bertugas untuk mengatur kelegalan aktivitas perusahan 

seperti pendaftaran ke OJK.  

Lalu ada divisi Operations yang memiliki agen DV (Document 

Verification), agen PV (Phone Verifcation), dan agen CS (Customer Service) 

yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen pengguna, melakukan 

verifikasi telepon dan layanan pelanggan. Divisi Collection adalah divisi yang 

bertugas untuk melakukan kontak kepada pengguna untuk mengingatkan agar 

pengguna bisa segera melunasi pinjaman yang mereka lakukan.  

Di divisi Data bertugas untuk merancang program machine learning untuk 

melakukan credit scoring jika pengguna melakukan apply ke aplikasi JULO. Selain 
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itu divisi Data juga melakukan pengolahan data pengguna sehingga berguna untuk 

dianalisis dan bisa dilakukan perubahan agar bisa memajukan perusahaan. Divisi 

Engineering bertugas pada segi frontend, backend dan testing aplikasi dan web yang 

dimiliki oleh JULO sehingga bisa dinikmati oleh pengguna JULO. Divisi Product 

bertanggung jawab untuk membuat requirements yang diperlukan untuk divisi 

engineering  sehingga bisa melakukan inovasi dan penambahan fitur pada aplikasi 

mobile dan web JULO. Divisi product juga bertugas untuk bertemu dengan klien 

agar bisa melakukan perencanaan kerja sama antara PT JULO Teknologi Finansial 

dengan banyak pihak. 


