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Overview Regulasi Fintech di Indonesia
Kuartal Pertama 2021

Akselerasi adopsi digital di sektor jasa keuangan, termasuk fintech, telah mendorong pemerintah untuk

meningkatkan upaya dalam membangun dan memperkuat kerangka regulasi. Sepanjang kuartal

pertama 2021, pemerintah telah mengeluarkan peta jalan, rencana aksi, serta peraturan yang

diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi digital, termasuk industri fintech. Penyusunan

beberapa produk perundang-undangan serta peraturan-peraturan teknis terkait juga terus dilakukan

sepanjang kuartal I, paralel dengan penerapan dari peraturan-peraturan teknis dan/atau inisiatif yang

telah dikeluarkan sebelumnya. Bagi industri fintech, penguatan kerangka regulasi diharapkan dapat

memberikan peningkatan kejelasan bagi kegiatan usaha, mendukung inovasi, meningkatkan daya saing

serta kontribusi industri bagi perekonomian nasional.

Peraturan dan Produk Regulasi yang Dikeluarkan Pemerintah pada Kuartal Pertama

2021 dan Relevan dengan Perkembangan Ekosistem Layanan Keuangan Digital

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran 

Dalam bidang sistem pembayaran, pada tanggal 8 Januari 2021 Bank Indonesia (BI) menerbitkan

Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran)

yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2021. Dalam PBI baru ini BI mengubah pengaturan

penyelenggaraan sistem pembayaran dari pendekatan berdasarkan kelembagaan menjadi pendekatan

berdasarkan aktivitas dan risiko. PBI ini juga memperkuat pengaturan mengenai access policy,

penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran,

inovasi teknologi sistem pembayaran, pengembangan infrastruktur, sampai dengan exit policy yang

akan didukung dengan penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan BI terkait perizinan,

pengawasan, serta data dan/atau informasi yang terintegrasi. 

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dan Roadmap Keuangan

Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)

Diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2021, MPSJKI terdiri atas arah kebijakan sektor jasa keuangan

dalam jangka pendek (2020-2021) yang menunjukkan dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN), serta kerangka struktural 2021-2025 yang menitikberatkan pada 3 (tiga) area, yaitu:

(a) penguatan ketahanan dan daya saing; (b) pengembangan ekosistem jasa keuangan; serta (c)

percepatan transformasi digital. MPJSKI 2021-2025 selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam

pengembangan sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, terkait dengan transformasi digital percepatan

transformasi dan pengembangan ekosistem digital di sektor jasa keuangan, dukungan OJK diberikan di

antaranya melalui kebijakan yang akomodatif. 

Sejalan dengan penerbitan MPSJKI, OJK juga meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II

(2021-2025) yang bertujuan untuk mempercepat penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola

di Indonesia. Roadmap ini berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan yang

komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait dan mendorong kerjasama di berbagai tingkatan.



Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025

Pada tanggal 18 Februari 2021, OJK meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-

2025 yang berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural

secara bertahap. Roadmap ini menyebutkan 4 (empat) arah pengembangan struktural industri

perbankan Indonesia, yaitu: (a) penguatan struktur dan keunggulan kompetitif; (b) akselerasi

transformasi digital; (c) penguatan peran perbankan dalam perekonomian; serta (d) penguatan

pengaturan, pengawasan dan perizinan. Terkait dengan akselerasi transformasi digital, secara umum

terdapat 2 (dua) strategi utama yang ditempuh OJK dalam mendukung transformasi digital melalui

digital banking: (i) akselerasi digitalisasi perbankan, khususnya terkait dengan penyiapan dasar hukum

untuk penguatan tata kelola dan manajemen risiko Tekonologi Informasi (TI) guna mendukung

percepatan digitalisasi industri perbankan; dan (ii) penguatan infrastruktur akselerasi digitalisasi baik

melalui penggunaan IT Game Changers, mendorong kerjasama teknologi informasi, dan implementasi

advanced digital banking.

***
 

Selain MPSJKI serta kedua roadmap di atas, dalam rangka meningkatkan daya saing Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) melalui sinergi dan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan, OJK juga telah

meluncurkan Panduan Kerjasama antara BPR dengan fintech peer-to-peer lending.

Perkembangan regulasi menarik lain yang relevan bagi ekosistem layanan keuangan digital adalah

keluarnya Keputusan Presiden No.3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi

Daerah (Satgas P2DD) sebagai bentuk implementasi dari digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung terwujudnya transformasi digital nasional (termasuk dalam

sektor jasa keuangan), pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah

mengeluarkan rencana strategis melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 2/2021. Arah kebijakan

Kemenkominfo dalam peraturan ini termasuk: (a) menuntaskan penyediaan internet cepat dan

berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik; (b) mendorong penerapan

teknologi berorientasi ke depan; (c) mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi

digital; (d) integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan; (e) mempercepat

penyelesaian legislasi primer; (f) melakukan orkestrasi komunikasi publik dengan melibatkan perangkat

pemerintahan pusat dan daerah; serta (g) meningkatkan kualitas layanan manajemen internal. 
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Peraturan dan Produk Regulasi yang Sedang

Dikerjakan oleh Pemerintah pada Q1 2021 dan

Relevan dengan Perkembangan Ekosistem

Layanan Keuangan Digital

Upaya berkelanjutan pemerintah dalam membangun dan

memperkuat kerangka regulasi juga ditunjukan melalui

proses penyusunan beberapa peraturan perundang-

undangan 



undangan yang masih terus berlangsung sepanjang kuartal pertama 2021. Termasuk diantara

peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2021, RUU ini bertujuan

untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan dan privasi data pribadi masyarakat Indonesia

melalui pengaturan hak dan kewajiban pemilik data dan pengendali data.

RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law Sektor

Keuangan

RUU ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan payung hukum bagi stabilitas sektor keuangan,

juga untuk mengatur berbagai sektor termasuk fintech. RUU P2SK ini akan mengedepankan aspek 

 reformasi, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan melalui penyempurnaan regulasi,

penataan kewenangan, penguatan koordinasi, serta  mekanisme penanganan sektor jasa keuangan.

(Draft) Strategi Nasional (Stranas) Ekonomi Digital

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI merupakan lead agency dari strategi nasional yang

diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia melalui pengembangan talenta

digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital, serta dukungan kebijakan/regulasi.

(Draft) Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024

Penyusunan peta jalan ini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bertujuan untuk memperluas

cakupan akses infrastruktur cakupan akses infrastruktur digital, mendorong penguatan adopsi

teknologi, meningkatkan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung. Peta Jalan ini akan

meliputi empat sektor strategis dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia yakni infrastruktur

digital, tata kelola ekosistem digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Penyusunan peraturan-peraturan teknis lainnya, termasuk rancangan peraturan OJK bagi

penyelenggara fintech peer-to-peer lending, penyusunan peraturan-peraturan turunan dari Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No.22/23/PBI/2020 untuk Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara

Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), BI FAST, dan standar open API; serta pengembangan peraturan

teknis terkait berbagai bisnis model fintech lainnya oleh OJK. Masih terkait dengan upaya mendorong

pemanfaatan layanan keuangan digital, saat ini pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas juga

tengah mengembangkan arsitektur G2P 4.0 yang rencananya akan mengikutsertakan e-commerce dan

fintech dalam penyaluran program-program bantuan pemerintah.

Perkembangan regulasi tersebut di atas dibahas oleh anggota-anggota AFTECH melalui kelompok-

kelompok kerja (working groups), penyelenggaraan berbagai kegiatan diskusi dengan regulator, serta

penyusunan masukan (termasuk white paper). Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kegiatan kelompok

kerja AFTECH dan/atau regulasi tersebut di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Praswistiadi Syamsuri

(Policy Director) melalui email: praswistiadi@fintech.id atau Sofwan Hakim (Senior Policy Associate)

melalui email: sofwan.hakim@fintech.id.
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Pertemuan Sub-WG Sistem Pembayaran

2-5 Maret 2021. Dalam rangka mensinergikan upaya advokasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi

Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), saat ini Kelompok Kerja Sistem Pembayaran AFTECH telah

memiliki lima sub-working group (sub-WG) yang merefleksikan lima inisiatif dalam BSPI 2025. Kelima

inisiatif tersebut adalah (1) Mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui transformasi

digital perbankan dan interlink antara bank dengan fintech menggunakan standar open API; (2)

Memimpin orkestra pengembangan sistem pembayaran ritel nasional sehingga mampu menjadi

infrastruktur penting di era digital, antara lain pengembangan fast payment dan perluasan Gerbang

Pembayaran Nasional; (3) Melakukan modernisasi infrastuktur wholesale payment sesuai dengan

international best practice; (4) Mendorong pengembangan infrastruktur data publik yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi digital secara nasional; dan (5) Memperkuat kerangka

pengaturan yang lebih terstruktur, proporsional, forward looking, dan agile dengan perkembangan

digitalisasi serta mereformasi perizinan dan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi proses, disiplin

pasar, integritas, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Pada tanggal 2 Maret 2021, para anggota AFTECH yang tergabung dalam sub-WG 4 Kelompok Kerja

Sistem Pembayaran bertemu untuk pertama kalinya. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk terus

berkoordinasi dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur publik untuk menjamin

keterbukaan terhadap akses data dan informasi dengan tetap memperhatikan proteksi data pribadi

konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Para anggota sub-WG 4 juga meyakini apa yang

Bank Indonesia yakini, yaitu bahwa pengelolaan data dan informasi menjadi kunci manajemen

makroekonomi di era digital.

Pada tanggal 3 Maret 2021, sub-Working Group V (Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan) Sistem

Pembayaran melaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh penyelenggara fintech vertikal sistem

pembayaran AFTECH (e-Money, e-Wallet, Payment Gateway, Remittance atau penyelenggara fintech

vertikal sistem pembayaran lainnya) yang sudah memiliki izin dari Bank Indonesia. Pertemuan ini

diadakan untuk membahas topik advokasi terkait Pengaturan, Perizinan, Pengawasan di dalam BSPI

2025. AFTECH bersama sub-WG V mendukung inisiatif Bank kelima Indonesia dalam mewujudkan BSPI

2025. Inisiatif kelima BSPI 2025 mengarah pada penataan kerangka pengaturan sistem pembayaran

yang terstruktur, proporsional, forward looking, dan agile, termasuk memperkuat sistem pembayaran.  

Sementara itu, sub-WG I (Open Banking) Sistem Pembayaran melaksanakan pertemuan pertamanya di

tahun 2021 pada tanggal 4 Maret 2021. Salah satu agenda penting yang dilaksanakan adalah

perkenalan masing-masing anggota sub-WG, khususnya Ketua dan Wakil Ketua. Lebih lanjut, pada

tanggal 5 Maret 2021, sub-WG II (Sistem Pembayaran Ritel) Sistem Pembayaran mengadakan

pertemuan internal untuk membahas perkembangan implementasi QRIS serta program kerja advokasi

terkait. AFTECH bersama sub-WG II Sistem Pembayaran berkomitmen untuk terus mendukung BI dalam

mengimplementasikan Inisiatif kedua BSPI 2025 yang mengarah pada modernisasi infrastruktur sistem

pembayaran ritel yang lebih efisien dan aman dengan memanfaatkan teknologi terkini. 

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait Pokja Sistem Pembayaran silakan menghubungi Patrick

(Policy Associate) melalui email: patrick@fintech.id atau mobile: +62 877-8777- 4217.
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Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025:
Audiensi AFTECH dengan Kepala DPSP BI

Rabu, 10 Maret 2021. Perwakilan Dewan Pengurus dan ke-5 Sub

Pokja Sistem Pembayaran AFTECH menghadiri audiensi dengan

Bapak Dudi Dermawan (Kepala Grup Sistem Pembayaran Nilai

Besar dan Perizinan Sistem Pembayaran Ritel BI) dan perwakilan

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran untuk mendiskusikan

perkembangan industri fintech secara umum serta beberapa

bentuk sinergi serta kolaborasi yang diharapkan dapat mendorong

tercapainya visi dan misi BPPU 2025.

Secara khusus, BPPU 2025 menargetkan untuk mendukung

pencapaian visi Indonesia maju, untuk memperdalam pasar

keuangan domestik sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan

pembangunan, serta untuk menyelaraskan ekosistem pasar uang di

tengah transformasi digital. 

Oleh karena itu, BPPU 2025 dirancang untuk memetakan langkah-langkah inisiatif yang akan dilakukan

demi mewujudkan pasar uang modern dan maju. Dalam upaya mewujudkan sebuah kondisi ideal

(desired state) pasar uang modern dan maju, yaitu kondisi dimana pasar uang telah dalam, inklusif,

dan kontributif, BI memerlukan dukungan seluruh pihak, baik Kementerian/Lembaga terkait maupun

industri pasar keuangan Indonesia, termasuk penyelenggara fintech. Diharapkan seluruh stakeholders

dapat berperan aktif dalam menciptakan pasar uang modern dan maju, untuk Indonesia maju.

Jumat, 19 Maret 2021. Bank Indonesia (BI) bersama dengan

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan AFTECH

menyelenggarakan sesi diskusi teknis terkait Peraturan Bank

Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

(PBI Sistem Pembayaran). PBI ini diterbitkan untuk menata

kembali struktur industri sistem pembayaran serta memayungi

ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara

menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan

keuangan digital. PBI ini antara lain memperkuat aturan

mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran

(access policy), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga

pengakh
pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), fungsi BI di bidang sistem pembayaran,

pengelolaan data secara terintegrasi serta perluasan ruang uji coba inovasi teknologi.dsadsdas



Sistem batch sendiri dimaksudkan untuk mempermudah pemrosesan permohonan pencatatan

Penyelenggara IKD. Melalui acara Pengarahan Pencatatan dan Regulatory Sandbox Penyelenggara IKD

Batch-10 pada tanggal 5 Maret 2021, Bapak Maskum selaku Advisor OJK mengatakan bahwa GIKD

telah menetapkan total 88 penyelenggara IKD yang memiliki status tercatat di OJK. Hadir dalam acara

tersebut Bapak Widyo Gunadi selaku Advisor OJK dan Bapak Dino Milano Siregar selaku Direktur Grup

Inovasi Keuangan Digital.
 

Selain itu, saat ini terdapat 16 klaster atau model bisnis yang telah didefinisikan pada Regulatory

Sandbox OJK, yaitu Project Financing, Innovative Credit Scoring, Aggregator, Financial Planner,

Funding Agent, Financing Agent, E-KYC, RegTech, InsurTech, Insurance Hub, Online Distress Solution,

Insurance Broker Marketplace, Tax & Accounting, Transaction Authentication, Property Investment

Management, dan Blockchain Based. Pada kesempatan hari ini, model bisnis Insurance Hub secara

resmi diperkenalkan. Hal ini merupakan bentuk komitmen OJK untuk mendukung perkembangan IKD di

Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penyelenggara IKD Tercatat OJK dapat menghubungi

Praswistiadi Syamsuri (Policy Director) melalui email: praswistiadi@fintech.id atau mobile: +62 878-

7738-8901.

Jumat, 5 Maret 2021. Pada tanggal 5 Maret 2021, OJK

GIKD mengumumkan penyelenggara yang masuk dalam

Regulatory Sandbox. Batch ini merupakan batch yang

kesepuluh dan berisi empat penyelenggara IKD, yaitu

Digiscore Credit Scoring dan Aiforesee (model bisnis

Innovative Credit Scoring), PasarPolis (model bisnis

Insurance Hub), dan Digiscore VerTech (model bisnis

Transaction Authentication).

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor

13/OJK/POJK.03/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

di Sektor Jasa Keuangan, empat penyelenggara IKD

dengan Status Tercatat tersebut telah diperbolehkan

untuk beroperasi sesuai dengan model bisnis yang

diajukan serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Jasa

Keuangan (LJK) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Sebagai informasi, dalam proses Regulatory Sandbox,

OJK melakukan pencatatan terhadap penyelenggara IKD

dengan menggunakan sistem batch sejak akhir 2018.

bakddtch

Pengarahan Pencatatan dan Regulatory Sandbox
Penyelenggara IKD Batch 10
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Innovative Credit Scoring

Insurance Hub

Transaction Authentication



Jumat, 5 Maret 2021. Dalam rangka mendorong implementasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (fintech) dan

mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital di

Indonesia, BI menyelenggarakan soft launching Sandbox 2.0.

Regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas

yang aman untuk menguji fintech beserta produk, layanan,

teknologi, dan/atau model bisnisnya. Program ini dibuat agar

penyelenggara fintech memastikan lebih lanjut bahwa

produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah

memenuhi kriteria fintech. Sejak pertama diluncurkan

padatahun
pada tahun 2018, terdapat puluhan penyelenggara fintech dari bidang sistem pembayaran yang telah

melakukan pendaftaran dalam program Regulatory Sandbox Bank Indonesia (Sandbox 1.0). 
  

Soft launching ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bapak Sugeng, Deputi Gubernur Ibu Rosmaya Hadi,

dan Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Sistem Pembayaran Ibu Filianingsih Hendarta. Sandbox

2.0 ini merupakan pengembangan dari Sandbox 1.0. Dalam kesempatan ini, Kepala Grup Sistem

Pembayaran Ritel dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia, Ibu Fitria Irmi Triswati, mengatakan

bahwa program uji coba dan pendampingan perusahaan fintech sampai dinyatakan aman untuk

beroperasi oleh Bank Indonesia ini telah dilengkapi dengan laboratorium inovasi (innovation lab) dan

industrial Sandbox. Industrial Sandbox ini juga sudah masuk QRIS CPM, di mana konsumen akan

memiliki QR code sendiri dalam melakukan transaksi untuk kemudian dibaca oleh merchant. Berfokus

pada inovasi yang dikembangkan perusahaan fintech (development approach) yang sejalan dengan

peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung sinergi dan kolaborasi aktif antara Bank

Indonesia dengan AFTECH dan penyelenggara fintech, Sandbox 2.0 diharapkan akan meningkatkan

keuangan digital dan inklusi keuangan Indonesia.
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Soft Launching Sandbox 2.0 Bank Indonesia

Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi

Senin, 8 Maret 2021. Task Force PDP AFTECH

berkesempatan melakukan FGD dengan Departemen

Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengenai

rancangan Standar Industri Fintech terkait Perlindungan

Data Pribadi dan Kerahasiaan Data. FGD ini bertujuan

untuk memperoleh pandangan dari BI terhadap rancangan

rancangan standar tersebut. Dalam FGD ini, BI menyambut

baik inisiatif Gugus Tugas PDP dan memberikan berbagai

masukan terhadap rancangan tersebut, khususnya

mengenai pentingnya aspek pengawasan.  



Selasa, 9 Maret 2021. Di bulan Maret, Pokja Aggregator AFTECH terus melanjutkan kegiatan advokasi

mereka. Kali ini kolaborasi dilakukan dengan CSIS (Centre for Strategic and International Studies)

Tenggara dalam rangka penyusunan white paper yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi

regulator dalam menyusun peraturan terkait. Klaster Aggregator merupakan klaster Inovasi Keuangan

Digital (IKD) dengan jumlah paling banyak, baik secara Status Tercatat dalam GIKD OJK maupun

dalam keanggotaan AFTECH. Dengan terus bertumbuhnya jumlah penyelenggara Aggregator,

ditambah dengan munculnya berbagai macam model usaha Aggregator yang baru, penyusunan White

Paper mengenai perkembangan model bisnis Aggregator, aspek teknis inovasi keuangan digital yang

dikelola oleh para penyelenggara aggregator serta penerapan penerapan aspek perlindungan

konsumen dan tata kelola yang baik menjadi kian relevan. Terkhusus, para penyelenggara Aggregator

diyakini dapat mendorong akses kredit untuk individu maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, di

mana banyak di antara mereka yang saat ini tergolong sebagai kelompok unbanked dan underbanked.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja Aggregator silakan menghubungi Sofwan (Senior Policy

Associate) melalui email: sofwan.hakim@fintech.id atau mobile: +62 878-7738-4998.

Sejak awal tahun 2020, anggota AFTECH dari berbagai model bisnis fintech telah berkoordinasi dan

berkolaborasi melalui Gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Data guna menyusun

Standar Industri Fintech terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data. Sebagai informasi,

penyusunan standar industri ini menggunakan RUU PDP serta EU General Data Protection Regulation

(GDPR) sebagai referensi utama. Ke depannya, standar ini akan ditujukan untuk mendorong adanya

tata kelola data yang baik di dalam industri, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan

penerapan prinsip-prinsip kerahasiaan data (yang juga mencakup data konsumen).

Untuk informasi lebih lanjut terkait pengembangan standar industri fintech dan Gugus Tugas PDP

dapat menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate) melalui email: aida.rezalina@fintech.id atau

mobile: +62 811 -8002-343.
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Selasa, 16 Maret 2021. Penilaian risiko kredit merupakan tahapan yang harus dilewati oleh setiap

pengusaha, baik itu individu maupun UMKM, ketika mengajukan kredit/pinjaman kepada pemberi

pinjaman seperti bank dan perusahaan pembiayaan (multifinance). Dalam melakukan penilaian risiko

kredit tersebut, bank dan perusahaan multifinance umumnya berpegang pada prinsip 5C yang

meliputi “character” (karakter), “capacity” (kapasitas), “condition” (kondisi), “capital” (modal), dan

“collateral” (agunan/jaminan). AFTECH bekerjasama dengan Tokopedia menyelenggarakan Fintech

Talk dengan Tema "Potensi Innovative Credit Scoring dalam Meningkatkan Akses Pendanaan Usaha

dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat". Kegiatan Fintech Talk yang dilakukan recara regular

guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perkembangan fintech kali ini diselenggarakan

untuk meningkatkan pemahaman publik akan kredit skor dan fintech innovative credit scoring.

Seiring dengan perkembangan inovasi keuangan digital, penilaian risiko kredit kini dapat dilakukan

pula oleh penyelenggara fintech dari model bisnis Innovative Credit Scoring (ICS) dengan

memanfaatkan sumber data alternatif yang tidak terbatas pada rekening bank seseorang. Beberapa

sumber data alternatif dapat berupa data belanja online, data telekomunikasi (pulsa/tagihan

telepon), dan jejak media sosial yang didapatkan melalui kolaborasi dengan perusahaan e-

commerce, telekomunikasi, dan platform media sosial.

Inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara ICS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penilaian

risiko kredit sehingga mengurangi risiko gagal bayar atau kredit macet. Selain itu, layanan yang

diberikan oleh penyelenggara ICS juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum memiliki

rekening bank (unbanked), untuk dapat meningkatkan peluang akses pendanaan yang akhirnya

diharapkan

Potensi Innovative Credit Scoring dalam Meningkatkan Akses
Pendanaan Usaha dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 
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diharapkan memeratakan distribusi kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. Kolaborasi fintech,

termasuk penyelenggara ICS, dengan Bank-Bank Pembangunan Daerah serta perusahaan pembiayaan

(multifinance) menjadi salah satu variabel penting dalam mencapai inklusi keuangan serta

pemerataan kegiatan ekonomi yang diharapkan.

“Salah satu agenda besar yang ingin dicapai oleh Pemerintah adalah meningkatkan indeks inklusi

keuangan masyarakat sebesar 90 persen di tahun 2024. Kehadiran fintech Innovative Credit Scoring

saat ini diharapkan dapat menjadi enabler yang memfasilitasi masyarakat, terutama yang belum

tersentuh oleh layanan perbankan, untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan usahanya,” kata Ibu

Mercy Simorangkir, Managing Director AFTECH, ketika membuka acara.

“Sebagai organisasi bagi penyelenggara fintech dari berbagai vertikal/model bisnis di Indonesia,

AFTECH mendukung kolaborasi fintech ICS dengan penyelenggara jasa keuangan di ekosistem.

Diharapkan adopsi inovasi teknologi ini dapat meningkatkan inklusi keuangan serta pemulihan dan

pemerataan ekonomi nasional” tambah Ibu Mercy.

Toko Score dari Semangat Digital Bangsa (SDB) sebagai perusahaan penyedia layanan Innovative

Credit Scoring (ICS) yang terafiliasi dengan Tokopedia, berharap dapat turut mendukung perluasan

akses keuangan bagi masyarakat Indonesia, termasuk pembeli dan para pegiat usaha khususnya

UMKM lokal, terutama di tengah pandemi.

“SDB dalam hal ini berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis, mulai dari bank pembangunan

daerah, perusahaan multifinance hingga teknologi finansial (tekfin) untuk mempermudah masyarakat

bisa mendapatkan akses keuangan termasuk pemodalan dari para mitra strategis tersebut melalui

penggunaan Toko Score sebagai ICS. Kemudahan tersebut lebih lanjut bisa meningkatkan inklusi

keuangan di Indonesia,” jelas Ibu Evita Soetjoadi, Head of Business Development & Marketing

Semangat Digital Bangsa, dalam paparannya.

Kegiatan FinTech Talk yang diselenggarakan oleh AFTECH bersama SDB bertujuan untuk

mensosialisasikan kepada berbagai pihak tentang perkembangan inovasi dan industri Innovative

Credit Scoring serta perannya dalam mendukung inklusi keuangan serta pemerataan kesejahteraan

ekonomi masyarakat.

“SDB akan terus berinovasi untuk menambahkan berbagai kemudahan dan nilai tambah lainnya

dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan solusi keuangan inklusif dan terjangkau dari para

mitra strategis sekaligus berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi negara yang saat ini terdampak

pandemi,” tutup Ibu Evita.

FinTech Talk ini juga menghadirkan beberapa tokoh seperti Dr. Aviliani (Pengamat Kebijakan Publik &

Peneliti Senior INDEF), Bapak Sigit Sembodo (Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia/APPI

& Direktur Bussan Auto Finance), dan Bapak Arfianto Ramadhian (Pemimpin Divisi Digital Banking,

Bank BJB) sebagai Pembicara dan Bapak Arif Hatta (Managing Editor the Iconomics) sebagai

Moderator. 
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Kamis, 25 Maret 2021. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan tren digitalisasi di berbagai sektor

perekonomian, termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia.

Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu silam dan kini Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), banyak perusahaan yang mengubah caranya beroperasi.

Karyawan yang biasanya bekerja secara tatap muka beralih menjadi bekerja secara virtual dengan

bantuan teknologi. AFTECH bekerjasama dengan Lenovo, sebagai salah satu technology partner,

menyelenggarakan kegiatan FinTech Talk dengan tema besar “Rolling in the Deep: The Role of Cyber

security in Accelerating the Adoption of Innovation in Digital Financial Services Ecosystem”.

Meningkatnya tren digitalisasi dalam kegiatan operasional, khususnya adopsi teknologi digital dalam

pola kerja, juga kerapkali berimbas pada meningkatnya risiko keamanan siber perusahaan. Sejauh ini,

beberapa hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan sibernya adalah

meningkatkan tata kelola teknologi informasi, mempercepat pertumbuhan aset teknologi informasi

untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan menunjang kelancaran kegiatan operasional

perusahaan serta meningkatkan jumlah tenaga kerja di bidang keamanan teknologi informasi.

Beberapa inisiatif yang disebutkan di atas dilakukan untuk meminimalisasi potensi risiko serangan

dalam jagad siber. Terkhusus, apabila potensi risiko serangan siber tidak diidentifikasikan sejak awal,

kegiatan operasional perusahaan di tengah zaman yang berubah ini akan terpengaruh secara

signifikan di masa mendatang.

“Diskusi hari ini sangat bermanfaat untuk sedikitnya dua hal. Pertama, memetakan tantangan-

tantangan yang perusahaan penyedia layanan jasa keuangan digital, termasuk fintech di dalamnya,

Eksekutif 

Pentingnya Keamanan Siber Bagi Percepatan Inovasi dalam
Ekosistem Layanan Keuangan Digital di Masa Pandemi Covid-19

FINTECH TALKMARET 2021



hadapi terkait dengan keamanan siber. Kedua, memetakan potensi kolaborasi antarpemain di dalam

ekosistem layanan keuangan digital untuk memperkuat keamanan siber,” kata Ibu Sati Rasuanto, Ketua

Eksekutif Digital ID dan Data Privacy AFTECH & Chief Executive Officer VIDA, ketika membuka acara.

Menurut Ibu Sati, kecenderungan pola kerja secara virtual telah menempatkan teknologi pada posisi

yang sangat penting. Dengan adanya teknologi, komunikasi antardivisi dalam sebuah perusahaan

dapat tetap terjalin sehingga roda perekonomian terus berputar. Namun, bak dua sisi koin,

kemudahan yang teknologi bawa juga mengandung risiko serangan siber yang erat kaitannya dengan

perlindungan atau kerahasiaan data dan privasi. Untuk itulah, ia mengimbau para pemain di

ekosistem layanan keuangan untuk berkolaborasi dalam menciptakan jagad siber yang aman.

“Dengan berkolaborasi, pengetahuan kita akan semakin bertambah, terutama soal standar

internasional terkait keamanan siber yang menjadi acuan dunia kita hari ini,” tambahnya.

Senada dengan Ibu Sati, Bapak Budi Janto, Country General Manager Lenovo Indonesia, juga

menekankan pentingnya menciptakan kesadaran akan pentingnya keamanan siber bagi perusahaan-

perusahaan, termasuk fintech, di Indonesia.

“Ruang kerja fleksibel dapat meningkatkan risiko data breach sehingga keamanan data ini harus

menjadi prioritas nomor satu perusahaan dalam transformasi digital, termasuk menyediakan akses

yang aman menuju resource perusahaan. Saat ini, cybersecurity menjadi prioritas bagi perusahaan di

tahun 2020. Dan investasi di sektor ini, diperkirakan akan terus meningkat hingga 10% di tahun 2021,”

kata Bapak Budi Janto.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada berbagai pihak tentang berbagai tantangan

yang dihadapi perusahaan fintech terkait keamanan siber, perkembangan teknologi keamanan siber

serta rekomendasi strategi kolaborasi untuk memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia.

“Kolaborasi dengan mitra teknologi strategis dapat membantu perusahaan untuk mengamankan area-

area yang rentan terjadi breach. Di Lenovo, kami percaya bahwa solusi yang holistik dan menyeluruh

dapat membantu memperkuat perimeter keamanan data perusahaan. Solusi kami memastikan kontrol

keamanan dengan standar sekelas industri, yang diterapkan mulai dari desain produk, manufaktur,

operasi, dan di seluruh rantai pasokan global kami,” tutup Bapak Budi.
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FinTech Talk ini juga menghadirkan beberapa

tokoh seperti Bapak Rudy Salahuddin (Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah Kemenko Perekonomian RI), Ibu Retno

Artinah (Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan

Siber dan Sandi Negara), Bapak Chris Tan

(Client Technologist, Cybersecurity Function

Lead, Lenovo Central Asia Pasific), dan Bapak

Genesha

Genesha Nara Saputra (SVP Head of IT Governance, Risk and Compliance and Information Security,

GoPay) sebagai Pembicara dan Bapak Dickie Widjaja (Wakil Sekjen AFTECH) sebagai Moderator.



bansos yang telah ada, juga untuk mendorong pemanfataan fintech dalam penyaluran program G2P

secara luas tanpa melupakan aspek-aspek tata kelola inovasi yang baik dan bertanggung jawab.

Pada bulan November 2020, TNP2K, bersama AFTECH dan Lembaga Demografi FEB Universitas

Indonesia, telah meluncurkan Joint Policy Paper yang berjudul "Modernisasi G2P Melalui Solusi Fintech

di Indonesia". Beberapa hal utama yang dibahas dalam naskah kebijakan tersebut mencakup (1)

Pemanfaatan inovasi dan teknologi melalui fintech untuk optimalisasi penyaluran G2P di Indonesia;

(2) Berbagai kemudahan dalam pemanfaatan fintech; dan (3) Pentingnya berbagai persiapan teknis

serta dukungan regulasi agar penyaluran bansos melalui fintech dapat diimplementasikan secara luas.

Guna melanjutkan diskusi terkait modernisasi G2P melalui pemanfaatan fintech dengan key

stakeholder, terutama regulator, terkait maka AFTECH menyelenggarakan Expert Gym ini. Kegiatan

yang dibuka oleh Ibu Mercy Simorangkir (Managing Director AFTECH) dan dilanjutkan dengan Keynote

Speech oleh Bapak Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K serta presentasi Naskah

Kebijakan “Modernisasi Government to Person (G2P) Melalui Solusi Fintech di Indonesia” oleh Bapak

Turro Wongkaren (Kepala Lembaga Demografi FEB UI). Dalam penyampaiannya, Bapak Suprayoga

menyambut baik peran fintech dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital perlu terus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas

penyaluran bantuan pemerintah yang selama ini masih mengalami kendala. Di saat yang sama, ia

mengingatkan akan pentingnya sinkronisasi pemutakhiran data yang menjadi kunci DTKS (Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial), baik di level pusat maupun daerah.

Acara ini turut menghadirkan Bapak Dino Milano Siregar (Direktur, Grup Inovasi Keuangan Digital

OJK), Bapak Ricky Satria (Deputi Direktur, Koordinator Kelompok Pengembangan Inovasi Teknologi

Sistem Pembayaran, BI), Bapak Maliki (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Bappenas), dan Bapak Rachmat Koesnadi (Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian

Sosial RI) sebagai Pembicara serta Ibu Kurie Suditomo (Senior Public Initiatives & Strategy Manager,

OVO) sebagai Moderator. 

Pemanfaatan Fintech dalam Program Bantuan Pemerintah
Kepada Masyarakat (G2P Program): A Closer Look
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Jumat, 26 Maret 2021. Salah satu prioritas pemerintah di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 adalah mereformasi program

perlindungan sosial/Government-to-Person (G2P) agar

lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi

masyarakat miskin. Terkait hal ini, Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melaksanakan

berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendorong

penerapan fintech dalam penyaluran program bantuan

sosial (bansos). Harapannya, selain dapat meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyaluran program-program

mendod



Rabu, 31 Maret 2021. Pertumbuhan industri fintech di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat

dari naiknya jumlah penyelenggara fintech yang memiliki status perizinan, ragam layanan keuangan

digital yang ditawarkan, serta tingkat pemanfaatannya di masyarakat. Menurut laporan dari CCAF,

ADB Institute dan Fintech Space, lebih dari 17% penyelenggara fintech di ASEAN berada di Indonesia,

atau kedua terbanyak setelah Singapura. Ragam layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh

penyelenggara fintech di Indonesia kepada masyarakat saat ini juga sudah semakin beragam. Tidak

terbatas pada pembayaran elektronik dan P2P lending, fintech juga menawarkan layanan jasa

keuangan seperti: asuransi, perencana/penasihat keuangan, serta investasi retail online. Sebagai

akibatnya, adopsi fintech di masyarakat Indonesia terus meningkat. Pembatasan sosial yang terjadi

pada masa pandemi saat ini juga telah semakin mendorong pemanfaatan fintech. Jumlah uang

elektronik beredar, misalnya, di bulan Februari 2021 telah melebihi 456 juta atau meningkat lebih dari

43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (sumber: Bank Indonesia); sementara akumulasi

penyaluran pinjaman melalui fintech P2P lending mencapai lebih dari IDR 169 triliun atau meningkat

sebesar 6,23% dibandingkan bulan Februari 2020 (sumber: OJK).

Pertumbuhan industri fintech diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan percepatan

digitalisasi serta literasi keuangan masyarakat. Performa dari perusahaan/penyelenggara fintech

juga diekspektasi akan terus meningkat, meski tidak lepas dari berbagai tantangan termasuk

permodalan perusahaan. Terkait dengan hal ini, Survei Anggota Tahunan Asosiasi Fintech Indonesia

(AFTECH) 2019/2020 menunjukkan bahwa ±28% perusahaan fintech mendapatkan permodalannya

dari ekuitas swasta, 23% dari dana sendiri, 19% dari angel investor, dan 13% dari modal ventura

(venture capital). Pemanfaatan bursa, khususnya melalui Initial Public Offering (IPO) sebagai salah

satu opsi untuk mendukung permodalan penyelenggara fintech yang umum dilakukan diluar negeri,

saat ini di Indonesia belum banyak digunakan.

Peluang Percepatan Pertumbuhan Perusahaan Fintech Indonesia
Melalui Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal 
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Guna membahas potensi mekanisme IPO dalam rangka mendukung permodalan penyelenggara

fintech di Indonesia, termasuk potensi dan tantangannya, maka Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)

bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia melalui IDX Incubator menyelenggarakan FinTech Talk

dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Perusahaan Fintech Melalui Pasar Modal Indonesia dengan

Initial Public Offering (IPO)”. Kegiatan yang merupakan perwujudan kolaborasi dalam ekosistem sektor

jasa keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keikutsertaan penyelenggara

fintech dalam Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

“Penyelenggaraan acara pada hari ini sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan fintech yang

ingin mengetahui lebih dalam mengenai apa yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan apabila

berminat melakukan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal. Untuk perusahaan yang berminat,

penting kiranya untuk mengetahui seluk-beluk, termasuk potensi, penilaian, dan tantangan yang akan

dihadapi sepanjang proses ini. Saya mengapresiasi kerjasama dan dukungan yang baik dari Bursa

Efek Indonesia kepada para pelaku di industri fintech Tanah Air,” kata Bapak Dickie Widjaja, Wakil

Sekretaris Jenderal AFTECH, ketika membuka acara ini. 

Senada dengan Bapak Dickie, Bapak Pandu Patria Sjahrir, Komisaris PT Bursa Efek Indonesia,

menyampaikan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia, termasuk fintech,

sudah cukup mature untuk bisa go public. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa pemahaman

investor publik di Indonesia mengenai perusahaan teknologi masih perlu ditingkatkan. 

“Terkait dengan cara menilai perusahaan, misalnya, publik cenderung melihat berapa price to earning

(PE), padahal terdapat cara-cara lain dalam melakukan penilaian. Sedangkan untuk regulasinya, saat

ini BEI terus berdiskusi dengan OJK mengenai beberapa hal. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan,

fintech di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan lebih banyak lagi, sehingga akan berperan

sangat besar terutama dari sisi inklusi keuangan dan ini bisa menjadi masa depan Indonesia,” kata

Bapak Pandu. 

“BEI mendukung penyelenggaraan acara hari ini serta berharap agar kolaborasi dengan AFTECH

dapat terus ditingkatkan. Hal ini menjadi kian penting mengingat bahwa peningkatan edukasi, literasi,

dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci dalam memajukan

ekosistem fintech di Indonesia. Akhirnya, saya berharap agar para penyelenggara fintech terdorong

untuk menjajaki strategi penguatan permodalan perusahaan melalui pasar modal,” tambah Bapak

Pandu. 

FinTech Talk ini juga menghadirkan Bapak Hendra

Ahmad Hidayat (Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan,

PT Bursa Efek Indonesia), Bapak Kerry Rusli (Direktur

Corporate Finance/Investment Banking, Sinarmas

Sekuritas), dan Bapak Suwandi (Chief Executive

Officer, Cashlez) sebagai Pembicara serta Bapak

Rama Mamuaya (Chief Executive Officer Dailysocial.id

& Director DSInnovate.com) sebagai Moderator. 
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Senin, 15 Maret 2021. Berkolaborasi dengan

Impact Investment Exchange (IIX), AFTECH

menyelenggarakan briefing session mengenai

program INVEST bagi anggota-anggotanya.

Program INVEST merupakan program besutan IIX

dan US Agency for International Development

(USAID) yang memberikan kesempatan bagi

perusahaan-perusahaan lokal, termasuk startup

fintech, yang menyediakan solusi bagi

permasalahan sosial dan lingkungan serta

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk

memperoleh pendampingan serta dukungan

terkait penggalangan dana (funding).

IIX memanfaatkan jaringan yang terdiri dari 1.200

investor berakreditasi untuk memberikan

dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang

terseleksi dan terpilih pada periode April 2020-

April 2021. Adapun besar pendanaan yang

nantinya dapat diterima oleh perusahaan-

perusahaan terseleksi dan terpilih dalam program

INVEST berkisar antara US$200 ribu sampai

US$2-3 juta.

Beberapa narasumber dari IIX yang hadir dalam

sesi informasi ini di antaranya Jennifer Chien

(Director of Knowledge Management and

adasdandasd

KEGIATAN INFORMATION SESSION INI

DISELENGGARAKAN OLEH AFTECH UNTUK

MEMBERIKAN INFORMASI TERKAIT

KESEMPATAN FUNDING BAGI STARTUP

FINTECH YANG MENJADI ANGGOTANYA. 
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AFTECH Briefing Session

Advocacy), Bennet Wong (Director), dan

Farshah Marsden. Briefing session ini telah

diselenggarakan untuk kedua kalinya sejak

dimulainya program ini pada bulan Februari

2021. Sebelumnya, AFTECH telah berhasil

menyelenggarakan briefing session mengenai

program Private Sector Engagement

Accelerator Platform (PSE-AP), yang

merupakan sebuah wadah bagi perusahaan-

perusahaan swasta dan USAID/Indonesia

untuk berkolaborasi dalam memberikan

pendanaan bagi perusahaan-

perusahaan/proyek-proyek yang memenuhi

kriteria mereka.



Selasa, 23 Maret 2021. Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) memainkan peran yang cukup

signifikan dalam upaya pemulihan perekonomian

nasional. Selain diyakini mampu dalam

mengalirkan modal kepada pelaku UMKM dan

ultra mikro, khususnya di sektor informal, tingkat

inklusi keuangan masyarakat di Indonesia yang

baru mencapai 76,19 persen di tahun 2019

membuka peluang bagi LKM untuk terus

berkontribusi bagi UMKM. Data menunjukkan

bahwa UMKM mendapatkan pembiayaan dari

perbankan sebesar Rp1.091 triliun pada bulan

Desember 2020. Angka ini berada di kisaran 25

persen dari total kredit yang disalurkan oleh

perbankan.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan tren

digitalisasi di sektor jasa keuangan juga telah

dsad

Sosialisasi Peluang Kolaborasi LKM dengan IKD Dalam Rangka
Memperkuat Ekosistem Sektor Jasa Keuangan di Era Digitalisasi

berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Menyikapi besarnya potensi LKM dan tren

digitalisasi yang berkembang, OJK mengadakan kegiatan Sosialisasi Peluang Kolaborasi LKM dengan

IKD Dalam Rangka Memperkuat Ekosistem Sektor Jasa Keuangan di Era Digitalisasi”, yang dimaksudkan

untuk menjajaki dan meningkatkan kolaborasi antara LKM dan penyelenggara fintech. 
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Guna mendukung pelayanan dan akses keuangan yang lebih baik

dan cepat bagi masyarakat, OJK mendorong kerja sama Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) dan fintech lending. Jumlah BPR yang

banyak dengan jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia,

serta faktor pengalaman dan kedekatan personal dengan nasabah

merupakan nilai lebih yang dimiliki BPR. Hal ini  dianggap dapat

memperbaiki kualitas penyaluran pinjaman dari fintech lending dan

memperkuat industri fintech lending hingga ke pelosok Indonesia.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank

OJK, Bapak Riswinandi, kehadiran perusahaan fintech lending di

Indonesia membawa angin segar bagi masyarakat yang

membutuhkan layanan keuangan yang cepat, mudah, serta dapat 

 d
diakses kapan dan di mana saja. Meski demikian, kemudahan dan kecepatan pelayanan itu juga

harus diimbangi dengan optimalisasi literasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak

mudah tergiur dengan penawaran dari fintech lending illegal serta untuk mencegah praktik bisnis

yang berpotensi merugikan masyarakat. Beliau juga mengharapkan agar kolaborasi antara fintech

lending dengan BPR dapat mendorong peningkatan kualitas penyaluran pinjaman dari fintech

lending. Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Bapak Heru Kristiyana, mengatakan

bahwa kolaborasi dan kerjasama ini penting bagi industri BPR dalam meningkatkan adaptasi

teknologi informasi dan digitalisasi sebagai salah satu arah pengembangan BPR ke depan. Bagi

fintech lending, kolaborasi ini dapat mengakselerasi pendanaan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rangka mendukung revolusi digital dan Banking 4.0, pada tanggal 17 Maret 2021 OJK telah

meluncurkan "Buku Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending". Buku ini memberikan gambaran bagi

kedua pihak, termasuk bagi pengawas bank dalam memberikan professional judgement terhadap

kebutuhan kerjasama tersebut, serta menjadi referensi tambahan untuk menyusun kebijakan industri

BPR ke depan. Dari segi proses, penyusunan buku panduan ini telah melalui serangkaian proses studi

literatur, FGD, maupun penggalian informasi dari pemangku kepentingan terkait, baik dari internal

dan eksternal OJK. Selain itu, panduan ini turut memaparkan kerjasama antara BPR dengan fintech

lending secara umum terbagi atas dua skema, yakni channeling dan referral. Untuk skema channeling,

BPR menyalurkan kredit melalui penyelenggara fintech lending, namun dengan risiko kredit ada pada

BPR. Fintech lending memiliki kewenangan terbatas, sesuai ketentuan dan perjanjian kerjasama.

Sementara itu, untuk skema referral, BPR secara langsung menyalurkan kredit kepada calon debitur.

Dalam hal ini, calon debitur direferensikan oleh fintech lending sesuai kesepakatan bersama. BPR

melakukan seluruh proses analisis kredit sebelum kredit disalurkan.

Untuk mendapatkan versi lengkap dari Buku Panduan ini, silakan klik tautan berikut:

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-

Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx.
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Panduan Kerjasama BPR dan Fintech Lending

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Panduan-Kerjasama-Bank-Perkreditan-Rakyat-(BPR)-dengan-Lembaga-Layanan-Pinjam-Meminjam-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx


Setiap aplikasi yang ada di Indonesia wajib melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

(PSE) Lingkup Privat. Hal ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo) Kominfo No 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Lingkup Privat, di mana seluruh PSE lingkup privat wajib untuk mendaftarkan diri; dan PSE lingkup

privat yang telah mendapatkan Tanda Daftar PSE Lingkup Privat wajib untuk melakukan pendaftaran

ulang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang

andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.  

Salah satu hal yang menyebabkan dibutuhkannya pendaftaran ulang ini adalah adanya tambahan

dalam daftar (checklist) yang harus dilengkapi oleh PSE lingkup privat seperti kewajiban keamanan

informasi dan kewajiban perlindungan data pribadi dan sistem informasi. Di samping itu, saat ini juga

terdapat kewajiban untuk memberikan akses kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk tujuan

pengawasan dan penegakan hukum pidana. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan sampai batas

waktu pendaftaran ulang PSE lingkup privat 24 Mei 2021, maka terdapat sanksi administratif bagi

penyelenggara sistem dan transaksi elektronik berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik

(access blocking). Proses audit juga akan dilakukan atas bagi PSE lingkup privat oleh Badan Siber

dan Sandi Negara (BSSN). 

Guna membantu proses pendaftaran atau pendaftaran ulang PSE, Kominfo telah mengeluarkan

booklet dan video tutorial. Materi tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut: 

https://komin.fo/pendaftaranpseprivat.
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[Reminder]: Pendaftaran Ulang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat dan Pengumpulan Pertanyaan terkait PSE 

https://komin.fo/pendaftaranpseprivat


Sebagai salah satu pelaku industri fintech yang

berkecimpung sejak tahun 2013, Ibu Alison Jap,

Ketua Eksekutif Bidang Kemitraan AFTECH dan

Chief International Partnership Officer DOKU telah

menyaksikan cepatnya perkembangan dan

pertumbuhan inovasi layanan keuangan digital di

Indonesia, baik dari segi perizinan, konsumen

maupun pengetahuan publik akan layanan fintech.

Kali ini, tim Sekretariat AFTECH berkesempatan

untuk berbincang-bincang dengan lulusan Cornell

University ini.

Bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu

berkenalan dengan industri fintech?

Jadi, memang first encounter saya dengan industri

fintech adalah di DOKU. Sebelum bergabung

dengan DOKU, saya belum pernah berkecimpung di

bidang jasa keuangan. Ketika saya bergabung di

tahun 2013, DOKU sudah berusia sekitar tujuh tahun.

Saat itu, perusahaan Payment Gateway mungkin

bisa dihitung dengan satu tangan. Fokus kami saat

itu benar-benar membantu merchant dalam

mempermudah konsumen melakukan pembayaran.

Bagaimana dengan aspek perizinan saat itu?

Dari sisi Bank Indonesia belum begitu banyak

regulasi, bahkan pada waktu saya bergabung

dengan DOKU, belum ada yang namanya izin

Payment Gateway. Perusahaan Payment Gateway

bisa berjalan tanpa punya izin sama sekali. Artinya,

saya ingin mengatakan betapa takjubnya saya

menyaksikan perkembangan industri sampai hari ini.
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Menyaksikan
Perkembangan Industri
Fintech dari Masa ke
Masa

Bicara soal perkembangan fintech, dari sisi

mana Ibu ingin menyorotinya?

Dari sisi konsumen, mungkin dulu saat pertama

kali saya bergabung dengan DOKU, kalau ada

yang bertanya saya bekerja di mana, lalu saya

katakan saya bekerja di DOKU, kebanyakan

dari mereka akan bertanya "Apa itu DOKU?"

Ketika saya menjelaskan kalau DOKU itu

adalah payment company, mereka yang awam

dengan finance atau teknologi malah

bertambah bingung lagi. Dibandingkan dulu,

konsumen awam sekarang sudah jauh lebih

memahaminya.

Dari segi bisnis, semakin banyak bisnis yang

telah mengadopsi pembayaran digital.

Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan

dan berusia puluhan, bahkan ratusan tahun,

juga mengadopsi teknologi, dan saya merasa

bahwa ini adalah potensi yang masih bisa

digali lebih dalam untuk payment company di

Indonesia.

Apabila demikian, apakah Ibu merasa

bahwa masih ada tantangan untuk

peningkatan
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peningkatan adopsi fintech di tengah

masyarakat?

Tentunya masih. Payment ini hanyalah satu bagian

dari keseluruhan proses bisnis perusahaan. Payment

tidak bisa menjadi aspek yang berdiri sendiri.

Sebagai  contoh, apabila perusahaan tradisional

ingin membuat e-commerce dan  mulai berjualan

online, bukan hanya payment yang mereka

butuhkan, tetapi juga website, menciptakan

inventory management system, invoicing system,

dan meningkatkan kapabilitas customer service-

nya. Kita juga tidak bisa menawarkan online

payment apabila merchant-nya belum siap untuk

berubah dan mengadopsi sistem-sistem pendukung

lain. Namun berita baiknya, makin banyak

perusahaan yang kini telah siap dan bersemangat

untuk melakukan digitalisasi dan automation.

Bagaimana dengan aspek regulasi saat ini?

Apakah cukup memfasilitasi perkembangan

industri fintech?

Ketika saya bergabung dengan DOKU dulu, izin

Payment Gateway belum ada. Sekarang sudah

diregulasi dengan ketat, namun saya memahami

bahwa yang namanya jasa keuangan sangatlah

terkait dengan keamanan nasional, keamanan

data, dan potensi terjadinya praktek yang tidak

baik seperti pencucian uang. Di sinilah regulasi

berperan untuk menyeimbangkan inovasi yang ada.

Apabila saya mengenakan topi saya sebagai

penyelenggara fintech, saya dan penyelenggara

lain tentu mengharapkan adanya penyederhanaan

regulasi. Dengan mengatakan ini, saya ingin juga

mengapresiasi Bank Indonesia yang telah

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor

22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI

Sistem Pembayaran). Saya merasa bahwa regulator

memahami kesulitan yang dihadapi oleh industri

dan oleh karenanya, saya menyambut baik PBI ini.

Di samping penyederhanaan regulasi, aspek

lain apa yang Ibu rasa cukup positif dari PBI

Sistem Pembayaran?

Aspek kepemilikan perusahaan juga menjadi

hal yang terdampak positif menurut saya.

Misalnya, kepemilikan asing di perusahaan

juga sedikit banyak membantu strategi

penggalangan dana perusahaan. Saya rasa

dalam aspek keleluasaan dari segi pendanaan,

PBI Sistem Pembayaran memberikan manfaat

yang baik bagi perusahaan Indonesia.

Terakhir, terkait dengan upaya DOKU untuk

melayani kebutuhan masyarakat, apakah

ada inisiatif/kisah yang dapat diceritakan?

Pada dasarnya DOKU adalah perusahaan yang

melayani konsumennya secara B2B. Namun,

ada satu project yang dapat saya ceritakan,

yakni tentang apa yang DOKU lakukan di pasar

tradisional di Buleleng, Bali. Dengan sistem e-

retribusi, para pedagang di pasar Banjar dan

pasar Seririt dapat membayarkan iuran

bulanan secara non-tunai, salah satunya

dengan pilihan metode bayar menggunakan

scan QRIS DOKU dengan cara memindainya

pada mesin POS digital yang disediakan oleh

salah satu mitra DOKU. Suka tidak suka,

pandemi Covid-19 menjadi alasan utama hal

ini dapat terwujud.

Jadi, meskipun kami B2B, dapat dikatakan juga

bahwa memang adopsi teknologi DOKU itu

sekarang sudah jadi semakin ke tengah dan

menyasar grassroot sebagai end user-nya.

Kami tidak hanya fokus pada enterprise,

namun juga menyasar UMKM, pedagang pasar,

dan tidak melulu masyarakat di perkotaan

yang terbiasa menggunakan uang elektronik.

Ini sejalan dengan misi kami untuk mewujudkan

pemerataan akses keuangan dengan terus

menyediakan opsi pembayaran yang

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

https://bali.tribunnews.com/tag/doku
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