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Catatan Editor

Fintech Corner edisi kali ini menampilkan ulasan

dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan

oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH)

sepanjang bulan Agustus 2020. Pada periode

adaptasi kebiasaan baru ini, tim Sekretariat

melanjutkan berbagai inisiatif terkait advokasi

kebijakan, kolaborasi komunitas, edukasi, dan

literasi fintech yang telah dibangun melalui

Kelompok Kerja (Pokja) AFTECH serta kerjasama

dengan berbagai pemangku kepentingan.

AFTECH juga merasa sangat terhormat karena

berkesempatan mendukung kelancaran acara

OJK Virtual Innovation Day 2020 serta menggali

lebih dalam kisah-kisah inspiratif mengenai

masyarakat pengguna layanan fintech melalui

kompetisi foto #FintechUntukIndonesia.

Selamat membaca!

FINTECH CORNER

Ibu Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite Etik,

membuka rangkaian acara OJK Virtual Innovation Day 2020, 24 Agustus 2020.

TAHUKAH ANDA?

Pada tahun 2018, Menteri Telekomunikasi dan

Informasi se-ASEAN berhasil menyelesaikan

ASEAN Framework on Personal Data Protection

dan ASEAN Framework on Digital Data

Governance. Simak perkembangannya

dalam edisi ini.



OJK Virtual Innovation Day 2020

Jakarta, 24 Agustus 2020.  AFTECH merasa

sangat bangga dan terhormat karena turut

mendukung keberhasilan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dalam menyelenggarakan

Virtual Innovation Day 2020 dengan topik

“Accelerating Economic Recovery Through

Financial Technology Innovation”. Kegiatan ini

merupakan salah satu upaya dari OJK untuk

mendorong perkembangan dan meningkatkan

kesadaran masyarakat akan ekosistem

keuangan digital di Indonesia.

Bentuk dukungan dan partisipasi AFTECH

dalam kegiatan ini ditunjukkan melalui

kehadiran Bapak Niki Luhur (Ketua Umum

AFTECH) yang memaparkan perkembangan

fintech di Indonesia dan kisah sukses inovasi

keuangan digital, Bapak Karaniya

Dharmasaputra (Sekretaris Jenderal AFTECH)

dan Bapak Adrian Gunadi sebagai Panelis

serta Ibu Mercy Simorangkir (Ketua Harian

AFTECH) yang memaparkan inisiatif anggota

AFTECH di era pandemi COVID-19.

Dalam pembukaan acara ini, Ibu Nurhaida,

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai

Ketua Komite Etik, mengatakan bahwa OJK

berkomitmen untuk mendorong inovasi di

bidang keuangan. "Pada saat seperti ini,

banyak perusahaan memikirkan kembali cara

mereka melakukan bisnis, baik untuk bertahan

dari krisis maupun untuk memulihkan

pertumbuhan. Kondisi ini sebenarnya

memberikan
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memberikan peluang besar bagi OJK,

terutama bagi industri layanan keuangan

digital kami, termasuk fintech. Fintech

memiliki banyak hal yang ditawarkan dan

dapat menjadi game changer untuk

mempermudah proses peminjaman,

mendorong bisnis untuk beradaptasi dengan

new normal, dan mendorong transformasi

digital,” ujar Ibu Nurhaida.

Sementara itu, menurut Bapak Winfried F.

Wicklein, Country Director Asian

Development Bank (ADB) Indonesia, literasi

terkait inklusi keuangan digital yang

bertanggung jawab adalah sesuatu yang

Indonesia perlukan saat ini. “Indonesia sudah

memiliki sektor teknologi keuangan yang

dinamis, tetapi perlu dikembangkan lebih

lanjut dan diatur secara cerdas untuk

mempromosikan inklusi keuangan digital

yang bertanggung jawab,” ucapnya. ADB

berencana memfokuskan dukungan kepada

Indonesia dalam tiga sektor utama, yakni

infrastruktur keuangan digital, akses

keuangan untuk masyarakat marjinal, dan

pengawasan konsumen.

Sebagai bagian dari rangkaian acara Virtual

Innovation Day, OJK meluncurkan Roadmap

Digital Financial Innovation dan Digital

Financial Literacy. Roadmap ini berfokus

pada pengembangan ekosistem keuangan

 komprehensif



digital yang suportif dan komprehensif untuk

menciptakan industri jasa keuangan yang

berdaya saing, tangguh, dan sesuai masa

depan. Guna mencapai tujuan tersebut, dalam

roadmap ini OJK juga memuat Digital Action

Plan 2020-2024 yang meliputi enam aspek,

yaitu akselerator, regulasi dan supervisi,

penelitian, kolaborasi, talent serta

perlindungan konsumen. Di lain pihak, Digital

Financial Literacy merupakan kurikulum yang

disiapkan oleh OJK melalui media buku, e-

Book, video animasi, permainan interaktif serta

bentuk edukasi lainnya dalam rangka

mendukung peningkatan pertumbuhan angka

literasi dan inklusi keuangan yang

berkelanjutan.

Ketua Umum AFTECH, Bapak Niki Luhur,

menegaskan komitmen Asosiasi untuk

bekerjasama dengan regulator dalam

mengembangkan ekosistem fintech di

Indonesia. Beberapa inisiatif yang akan

AFTECH lakukan meliputi (1) Harmonisasi

regulasi khususnya tata kelola data, e-KYC,

open banking serta pemanfaatan fintech untuk

G2P; (2) Pengembangan sistem yang

akuntabel untuk mendorong kepatuhan dan

tata kelola yang baik untuk perlindungan

konsumen; (3) Mendorong penyediaan

infrastruktur untuk pertumbuhan fintech,

termasuk koneksi internet yang stabil di seluruh

Indonesia; dan (4) Meningkatkan literasi

keuangan digital melalui kolaborasi publik-

swasta yang strategis.

Dalam sesi Panel 1 yang fokus membahas

Digital Financial Roadmap, Bapak Sukarela

Batunanggar, Deputi Komisioner OJK Institute

dan Keuangan Digital, menyebutkan empat

tantangan besar yang menghambat

perkembangan keuangan digital di Indonesia,

yaitu rendahnya inklusi keuangan, gap yang

besar dalam pendanaan UMKM, rendahnya

literasi keuangan digital, dan masih perlu

ditingkatkannya sumber daya untuk fintech dan

Bapak

startup. Menyikapi tantangan ini, menurut

Bapak Sukarela Batunanggar, OJK

menerbitkan regulasi yang sesuai dengan

kebutuhan, mengembangkan kapasitas

finansial, dan mengembangkan industri

keuangan. "Pengembangan dalam industri

keuangan meliputi inovasi, perlindungan

konsumen, market conduct dan people

empowerment. Membangun kapasitas

finansial meliputi akses finansial untuk

masyarakat, literasi, dan membangun jiwa

kewirausahaan," katanya.

Sementara itu, Bapak Karaniya

Dharmasaputra (Sekretaris Jenderal AFTECH)

mengungkapkan bahwa industri fintech telah

membantu transaksi keuangan, khususnya

secara digital pada masa pembatasan sosial

berskala besar (PSBB). Baik individu dan

UMKM pun merasakan manfaat positifnya.

Terkait tantangan besar yang menghambat

perkembangan keuangan digital

sebagaimana disampaikan oleh Bapak

Sukarela Batunanggar, Bapak Karaniya

merekomendasikan kerangka kerja peraturan

yang lebih progresif dengan berkolaborasi

untuk membuat kebijakan pengaturan yang 
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harmonis. Harmonisasi dari rangkaian regulasi

yang diterbitkan oleh berbagai regulator dan

lembaga pemerintah diperlukan untuk

mengatasi kendala kebijakan seperti tata

kelola data, e-KYC, dan penyaluran bantuan

sosial pemerintah melalui fintech.

"AFTECH berkomitmen untuk mendukung

regulator dan pemerintah dalam melakukan

harmonisasi peraturan melalui Kelompok-

Kelompok Kerja-nya," sambung Bapak Karaniya.

Dalam sesi kedua acara Virtual Innovation Day

2020, Ibu Mercy Simorangkir (Ketua Harian

AFTECH) menyatakan bahwa pandemi ini telah

mengubah ekosistem fintech di Indonesia.

Beberapa model bisnis fintech mengalami

perlambatan pertumbuhan yang disebabkan

oleh penurunan jumlah pengguna dan volume

transaksi meskipun harus diakui ada juga model

bisnis fintech yang bertumbuh di tengah

pandemi. Lebih jauh, Ibu Mercy mengutarakan

bahwa berdasarkan hasil survei AFTECH

terhadap para anggotanya, tercatat ada lebih

dari 50 inisiatif dari perusahaan anggota yang

ditujukan kepada UMKM, masyarakat, dan

pemerintah.

Mengenai dukungan industri fintech kepada

pemerintah, penyelenggara fintech

membantu penyaluran dana bantuan sosial

dari pemerintah kepada masyarakat guna

mendukung program stimulus ekonomi. Ke

depannya, Ibu Mercy menekankan

pentingnya penguatan perlindungan

konsumen dari sisi penyelenggara fintech

dan peningkatan literasi keuangan digital

kepada masyarakat. Beberapa kebijakan

untuk memperkuat perlindungan konsumen di

antaranya pembuatan standar industri

fintech, kode etik, penanganan keluhan

konsumen hingga mekanisme penyelesaian

perselisihan. "Penguatan perlindungan

konsumen dan peningkatan literasi keuangan

digital harus menjadi perhatian kita

bersama," ungkap Ibu Mercy.

Pada sesi Panel 2 yang fokus membahas

Digital Financial Literacy, Bapak Triyono

Gani (Kepala Grup Inovasi Keuangan

Digital, OJK)  bertindak sebagai Moderator.

Sesi ini menghadirkan Ibu Kristrianti Puji

Rahayu (Kepala Departemen Literasi dan

Inklusi Keuangan OJK), Ibu Poornima

Jayawardana (Financial Sector Specialist

ADB), dan Bapak Adrian Gunadi (Ketua AFPI)

sebagai Panelis. Para panelis berpandangan

bahwa edukasi kepada masyarakat dan

seluruh pemangku kepentingan adalah hal

mendesak yang perlu dilakukan dan

ditingkatkan. Hal ini penting untuk

memberantas fintech ilegal yang tak berizin

OJK serta terus membantu mendorong

peningkatan literasi masyarakat terkait

layanan keuangan digital secara umum.

Secara keseluruhan, OJK Virtual Innovation

Day 2020 yang dihelat secara online

dihadiri oleh lebih dari 9.000 peserta dari

dalam dan luar negeri.
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Pengumuman Hasil Pencatatan OJK IKD Batch 7

Jakarta, 14 Agustus 2020. Melalui Grup

Inovasi Keuangan Digital (GIKD), OJK

mengumumkan hasil proses pencatatan batch

7 bagi penyelenggara Inovasi Keuangan

Digital (IKD). Dari total 26 penyelenggara

yang mendaftarkan diri pada batch 7,

sebanyak tiga penyelenggara dinyatakan

lulus melewati tahap pendaftaran

pencatatan, sementara 23 lainnya belum

memenuhi kelengkapan dokumen dan/atau

diminta untuk memperbaiki model bisnis.

Ketiga penyelenggara IKD yang dinyatakan

lulus melewati tahap pendaftaran pencatatan

batch 7 adalah Finpedia (klaster Aggregator),

serta Amaan dan SyarQ (klaster Financing

Agent). Dengan diumumkannya tambahan

tiga penyelenggara IKD tercatat ini, maka

sepanjang perkembangannya OJK telah

memberikan status tercatat bagi 89

penyelenggara IKD. Adapun 45 di antaranya

menjadi sampel dalam Regulatory Sandbox.

Daftar lengkap Penyelenggara IKD tercatat

terkini dapat dilihat pada website OJK.

 

Pengumuman hasil proses pencatatan kali ini

dilakukan secara online dan dipimpin oleh

Bapak Triyono Gani (Kepala Grup Inovasi

Keuangan Digital, OJK). Penyelenggara IKD

yang telah memperoleh status tercatat

diperbolehkan untuk beroperasi sesuai

dengan model bisnis yang didaftarkan di OJK

serta dapat bekerjasama dengan Lembaga

Jasa Keuangan (LJK) yang terdaftar dan

diawasi oleh OJK. Sebagai anggota AFTECH,

penyelenggara IKD tercatat juga diimbau

untuk menjalankan bisnis sesuai dengan kode

etik yang berlaku.

PUBLIC POLICYAGUSTUS 2020

Apabila penyelenggara IKD dengan status

tercatat dari batch lain ingin memperoleh

informasi lebih lanjut mengenai proses

Regulatory Sandbox, silakan menghubungi

Praswistiadi Syamsuri (Director of Policy)

melalui email: praswistiadi@fintech.id atau

mobile: +62 878-7738-8901.



Jakarta, 27 Agustus 2020.  AFTECH telah

melaksanakan pertemuan virtual dengan Bapak

Dian Ediana Rae, Kepala Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

untuk membahas penerapan prinsip Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU PPT). Selain Kepala PPATK,

perwakilan PPATK yang hadir adalah Bapak

Muhammad Sigit (Deputi Bidang

Pencegahan), Bapak Soegijono Setyabudi

(Direktur Pelaporan), Bapak Fithriadi Muslim

(Direktur Hukum), dan Ibu Judith L.R.

Panggabean (Ketua Kelompok Kebijakan

Pelaporan).

Di samping perkenalan, agenda yang dibahas

dalam pertemuan ini mencakup potensi-potensi

kerjasama AFTECH-PPATK terkait APU PPT

dalam ekosistem fintech seperti (1)

Pengembangan  panduan teknis pelaporan APU

PPT untuk Fintech beserta dokumen terkait

lainnya; (2) Riset/white paper terkait APU PPT

dalam ekosistem fintech; dan (3) Kegiatan

sosialisasi terkait kewajiban pelaporan APU PPT

bagi penyelenggara fintech.

Selama bulan Agustus 2020, Pokja G2P

bersama Sekretariat AFTECH memiliki dua

kegiatan, yaitu diskusi dengan Tim  Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) dan audiensi bersama Himbara (yang

diwakili oleh BRI). Dari hasil diskusi AFTECH

dengan TNP2K, disepakati penyusunan studi

bersama mengenai strategi dan mekanisme

penggunaan fintech dalam penyaluran G2P

di Indonesia. Studi ini ditargetkan selesai

pada akhir tahun 2020.

Dalam audiensi bersama Himbara, AFTECH

diwakili oleh perwakilan Dewan Pengurus: Ibu

Sati Rasuanto dan Ibu Chrisma Albandjar.

Sementara itu, Himbara diwakili oleh Bapak

Kaspar Situmorang  (EVP Digital Center of

Excellence BRI), Bapak Arief Amirudin (VP

Retail Payment Division BRI), dan Bapak Taufik

Hidayat (VP Social Assistance Division BRI).

Digitalisasi program-program Himbara

(terutama BRI) yang terkait dengan bansos

dan perkreditan dilakukan melalui kerjasama

dengan beberapa e-Commerce untuk sharing

data merchant. Landasan hukum dari

kegiatan di atas adalah Peraturan Presiden

No. 63/2017 tentang Bantuan Sosial. Khusus

untuk bansos reguler, BRI telah bekerjasama

dengan Kementerian Sosial RI dan

menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS).

Sebagai contoh, mekanisme penyaluran

bantuan sosial yang dilakukan oleh BRI

adalah sebagai berikut: Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) membuka rekening bank,

kemudian BRI akan meneruskan bansos dari

rekening pemerintah ke rekening KPM.

dsdada dan menggunaka

Pertemuan Pendahuluan
AFTECH dengan PPATK
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Pokja Government-to-
People (G2P)



Pokja Aggregator

Finalisasi penulisan input document Pokja

Aggregator mengenai kajian GIKD OJK

terkait Aggregator,  yang ke depannya akan

dijadikan salah satu landasan perancangan

POJK spesifik untuk Aggregator.

Finalisasi draf Pedoman Perilaku AFTECH

Aggregator. Saat ini, finalisasi draf

pedoman perilaku dari para anggota Pokja

Aggregator telah diselesaikan dan

diberikan kepada Sekretariat AFTECH untuk

di-review dan disetujui.

Fokus Pokja Aggregator dari bulan Agustus

2020 sampai awal September 2020 adalah:

Pokja Financial Planner

Pokja Perpajakan/Tax

Jakarta, 12 Agustus 2020. Pokja

Perpajakan/Tax telah menyepakati struktur

baru dari Pokja sebagai berikut: LinkAja

sebagai Chair dan Sobat Pajak sebagai Vice

Chair. Pokja ini juga sedang menyusun

project charter, yang berisi kumpulan

aspirasi dan identifikasi tantangan

penyelenggaraan perpajakan dari berbagai

model bisnis/vertikal fintech. Project charter

ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi

anggota Pokja dalam menyusun strategi

advokasi.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut

terkait Pokja Aggregator, Pokja Financial

Planner, dan Pokja Perpajakan/Tax, silakan

menghubungi Patrick (Policy Associate)

melalui email: patrick@fintech.id atau

mobile: +62 877-8777- 4217.
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Melalui beberapa pertemuan yang diadakan

pada bulan Agustus 2020, Pokja Financial

Planner telah menyepakati dan menghasilkan

beberapa hal, di antaranya (1) Struktur

kepemimpinan sebagai berikut: Halofina

(Chair), FUNDtastic (Vice Chair), dan Arkana

Finance (Secretary); (2) Draf Pedoman

Perilaku AFTECH Financial Planner; dan (3)

Project Charter AFTECH Financial Planner. 

Selanjutnya, dialog teknis antara Pokja

Financial Planner dan OJK GIKD terjadwal

akan diselenggarakan pada bulan

September 2020.

Selanjutnya, KPM dapat mengambil bansos

dengan menggunakan kartu. Guna

meningkatkan efisiensi dari mekanisme ini,

maka ada rencana untuk menggunakan

biometric/face recognition di tahun 2021.

Sebagai salah satu anggota Himbara, BRI

sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan

penyelenggara fintech dalam mendukung

penyaluran bansos yang lebih baik, termasuk

melalui kolaborasi ujicoba e-KYC serta pilot

project terkait innovative credit scoring  untuk

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, maka

AFTECH, melalui Pokja G2P, perlu melakukan

gap analysis terhadap mekanisme penyaluran

bansos yang ada sekarang. Untuk informasi

lebih lanjut mengenai Pokja G2P, silakan

menghubungi Gusti (Policy Associate) melalui

email: gusti.raganata@fintech.id atau mobile

+62 811-104-2989.



Gugus Tugas  PDP

Sebagai bentuk komitmen, tanggung jawab,

dan inisiatif pelaku industri fintech kepada

masyarakat dan pemerintah, AFTECH dan

anggotanya telah membentuk Gugus Tugas

Perlindungan Data Pribadi serta menyusun

standar industri fintech terkait Pelindungan

Data Pribadi dan Kerahasiaan Data. Standar

ini diharapkan akan memberikan kepastian dan

rasa aman bagi konsumen terhadap industri

fintech. Di samping itu, hal ini dilakukan

sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

AFTECH sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD.

Standar industri fintech ini mengatur mengenai

prinsip-prinsip pelindungan data pribadi (PDP),

yakni (1) Kepatuhan terhadap hukum, keadilan,

dan transparansi; (2) Purpose limitation; (3)

Data minimization; (4) Storage limitation; (5)

Akurasi; (6) Integritas, kerahasiaan, dan

keamanan Data; (7) Akuntabilitas; dan (8)

Itikad baik. Lebih lanjut, standar ini juga

mengatur hak pemilik data pribadi,

pemrosesan data, penanganan keluhan dan

sanksi serta kepatuhan dan pengawasan.

Dalam penyusunannya, standar PDP bagi

industri fintech ini melibatkan berbagai

pemangku kepentingan, termasuk regulator,

akademisi, dan LSM. Saat ini, standar industri

fintech telah memasuki fase finalisasi. Gugus

Tugas juga telah melaksanakan FGD dengan

OJK IKD dan Direktorat Pengaturan, Perizinan,

dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK untuk

memberikan masukan pada rancangan standar. 

FGD ini dihadiri oleh perwakilan OJK:  Bapak

Triyono Gani (Kepala GIKD), Bapak Dino

Milano (Direktur GIKD), dan Bapak Tomi

Joko  (DP3F) serta anggota Gugus Tugas

Pelindungan Data Pribadi AFTECH. Masukan

yang diberikan terfokus pada proses

implementasi, metode penanganan keluhan,

  dsadsadasdas

Pokja Innovative
Credit Scoring (ICS)

Demi mendukung perkembangan ekosistem

layanan jasa keuangan digital di Indonesia,

Pokja ICS dan Institute for Development of

Economics and Finance (INDEF)

menyusun  White Paper Innovative Credit

Scoring di Indonesia.

Secara spesifik, white paper ini bertujuan

untuk (1) Memberikan masukan komprehensif

kepada OJK mengenai tata kelola ICS yang

dapat menjamin bertumbuhnya model bisnis

dan juga berkontribusi atas inklusi keuangan

di Indonesia; (2) Menjadi salah satu acuan

kerangka akademis bagi rancangan POJK

tentang ICS; dan (3) Memberikan kontribusi

terkait tata kelola model bisnis ICS.

Selanjutnya, dokumen white paper  ini akan

dikirimkan kepada Task Force Alternative

Credit Scoring OJK dan dipresentasikan

pada minggu kedua bulan September 2020.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pokja

ECF dapat menghubungi Gusti (Policy

Associate) melalui email: gusti.raganata@

fintech.id atau mobile +62 811-104-2989.
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dan pemberian sanksi. Selanjutnya, AFTECH

akan melanjutkan konsultasi dengan

regulator terkait draf standar industri ini.

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.



Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan NKRI ke-75 dan

satu tahun penunjukan AFTECH sebagai Asosiasi Penyelenggara

Inovasi Keuangan Digital (IKD) oleh OJK (9 Agustus 2020),

AFTECH berhasil menyelenggarakan Kompetisi Foto

#FintechUntukIndonesia melalui Instagram.

Dari  foto-foto yang masuk, AFTECH memilih tiga pemenang

yang fotonya mewakili cerita inspiratif terkait penggunaan

fintech oleh masyarakat. Foto Ardanang, yang berlatar

belakang di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Brebes,

Jawa Tengah, terpilih menjadi Juara 1. Di balik foto ini, terselip

pesan bahwa penggunaan fintech untuk transaksi di pasar

tradisional dapat membantu mengurangi penyebaran virus di

tengah pandemi ini.

Video liputan khusus mengenai kisah Ardanang dapat diakses

melalui akun Youtube AFTECH (Asosiasi FinTech Indonesia)

atau melalui tautan http://bit.ly/fintech-bercerita

Kompetisi Foto #FintechUntukIndonesia
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Pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi jalannya kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) di Indonesia. Berbagai inisiatif pun dilakukan oleh para penyelenggara fintech anggota

AFTECH sebagai upaya bersama untuk terus mendukung UMKM, terutama melalui penyediaan

akses ke berbagai layanan jasa keuangan digital guna mengurangi dampak ekonomi dari pandemi

ini. #BangkitBersamaFintech merupakan sebuah perwujudan semangat gotong royong dan bahu-

membahu untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

UMKM seperti platform edukasi digital, pengusaha laundry, pengusaha soto Betawi, pengusaha

pakaian,  startup  logistik serta beberapa home industry lainnya telah merasakan pemanfaatan

fintech bagi kelangsungan bisnis mereka. Pemanfaatan fintech ini tidak melulu soal dukungan

pendanaan, namun juga membantu mereka dalam mengurangi potensi penularan virus dan

meningkatkan efisiensi secara operasional.

Seluruh anggota AFTECH meyakini bahwa segala hal yang baik dan bermanfaat bisa dilanjutkan

apabila kita melakukannya bersama-sama. From surviving to striving, mari

#BangkitBersamaFintech untuk membangkitkan perekonomian Indonesia.

Video testimoni pelaku UMKM yang sudah terbantu karena menggunakan fintech dapat diakses

melalui akun Youtube AFTECH (Asosiasi FinTech Indonesia) atau melalui tautan

http://bit.ly/BangkitBersamaFintechVideo

 

#BangkitBersamaFintech
Sebuah Inisiatif untuk membantu UMKM
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Jakarta, 12 Agustus 2020. AFTECH

berkesempatan memberikan presentasi dengan

topik  "Fintech Application in SMEs and Home

Industry" dalam rangkaian kegiatan Fintech

Summer Course yang dihelat oleh Fintech

Center, Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dalam kesempatan ini, AFTECH diwakili oleh

Bapak William, Director of Marketing,

Communication, and Community Development.

Partisipasi AFTECH dalam kegiatan ini

merupakan bentuk komitmen atas Nota

Kesepahaman dengan UNS, yang ditanda-

tangani pada bulan Maret 2019 lalu, sekaligus

wujud peran aktif AFTECH dalam

meningkatkan literasi keuangan digital bagi

mahasiswa/i.

Jakarta, 28 Agustus 2020.  Ibu Mercy

Simorangkir, Ketua Harian AFTECH,

memberikan presentasi terkait perkembangan

fintech di Indonesia pada Program Sekolah

Pimpinan Tinggi Bank Indonesia (SESPIBI)

Angkatan 36 Tahun 2020.

Presentasi AFTECH menggaris-bawahi tren

peningkatan pilihan solusi fintech dari

berbagai model bisnis yang ditawarkan di

pasar, kontribusi fintech terhadap

pemulihan  ekonomi nasional, dan berbagai

upaya untuk mendorong inovasi keuangan

digital yang bertanggung jawab di Indonesia.

Bank Indonesia Institute:
Fintech dan Perkembangannya di Indonesia

UNS Fintech Center Summer Course

COMMUNITY DEVELOPMENTAGUSTUS 2020



Pada edisi kali ini, AFTECH berkesempatan

mewawancarai Bapak Jeremy Limman, Co-

Founder dan CEO Paper.id, sebuah startup

fintech yang didirikan pada November 2016.

Dalam perjalanannya, Paper.id telah

berkembang menjadi sebuah platform bisnis

dengan beragam fitur untuk membantu pelaku

usaha dalam mengelola secara digital melalui

layanan invoicing, digital payment,

accounting, inventory,  dan financing

solution.  Secara perizinan, Paper.id telah

resmi tercatat sebagai aggregator di

Regulatory Sandbox Inovasi Keuangan Digital

(IKD), OJK.

"Dari solusi invoicing dan digital payment

kami, kami ada pada posisi unik untuk

membantu penyedia fintech lending lain untuk

melakukan pinjaman produktif dengan risiko

yang terukur," terangnya.

Paper.id, sambungnya, juga berkolaborasi

dengan penyelenggara fintech dari berbagai

vertikal untuk memberikan akses keuangan

bagi pengusaha.

"Saat ini kami bekerjasama dengan beberapa

institusi terkemuka dan terpercaya untuk

memberikan sebuah software yang multiguna

seperti OVO dan Tokopedia untuk digital

payment serta beberapa perusahaan seperti

Modalku, Alami, Investree, dan KoinWorks untuk

layanan pendanaan usaha Paper Finance

Solution yang telah tercatat di OJK. Hingga

kini, sudah ada lebih dari 150.000 pelaku

usaha yang menggunakan Paper.id," tambah

Bapak Jeremy.

Cerita   positif   dan   dampak   signifikan telah

menggunakan

Paper.id, Solusi Fintech untuk UMKM dalam
Menjalankan Bisnis di Era Digital

dirasakan oleh pelaku UMKM setelah

menggunakan layanan fintech dari Paper.id.

"Para pengguna yang sudah menggunakan

layanan pendanaan kami mengaku senang.

Salah satunya adalah user kami yang bergerak

sebagai startup platform logistik. Masalah

utama mereka adalah jarak pembayaran

invoice pelanggan yang terlalu lama serta

nilai nominal yang besar, sedangkan mereka

membutuhkan dana segar untuk menjaga arus

kas mereka tetap lancar. Di sini, layanan kami

membantu mereka dalam menyelesaikan

masalah tersebut. Mereka bisa mendapatkan

pencairan lebih cepat dari jangka waktu yang

telah ditetapkan. Dana yang didapatkan bisa

digunakan untuk operasional perusahaan

seperti mengerjakan proyek yang akan datang

atau yang sedang berjalan," jelasnya. 

Sebagai software-as-a-service, Paper.id juga

menyediakan berbagai fitur berbasis digital

untuk pengelolaan usaha, mulai dari proses

pengadaan barang hingga pembayaran

dengan sistem data yang terintegrasi guna

membantu kemudahan para konsumen dalam

mendapatkan akses pendanaan.

EXECUTIVE OF THE MONTHAGUSTUS 2020



Di sisi lain, pandemi COVID-19 memberikan

dampak yang besar terhadap berbagai aspek

usaha. Salah satunya, imbauan untuk bekerja

dari rumah. Dalam hal ini, Paper.id membantu

para pelaku usaha untuk dapat mengelola

usaha mereka dari manapun dengan produk

yang dapat diakses secara online, baik dari

smartphone maupun laptop/PC.

 

Semasa pandemi, salah satu program unggulan

dari Paper.id untuk membantu UMKM adalah

melalui penyelenggaraan kegiatan workshop,

baik online maupun offline terkait digitalisasi

pelaporan keuangan, actionable tips and tricks

meraih pembiayaan yang tepat, cara

meningkatkan produktivitas, optimalisasi

pemasaran secara digital serta business model

canvas.

Lebih lanjut, Bapak Jeremy mengatakan bahwa

dalam waktu dekat, Paper.id dan SMESCO

akan terintegrasi satu sama lain untuk me-

monitor kinerja UMKM binaan. Harapannya,

selain membantu UMKM mengelola bisnisnya

secara efektif dan efisien, program monitoring

ini juga mampu melahirkan gagasan-gagasan

yang lebih suitable  dan adaptable dengan

pertumbuhan UMKM tadi.

Dengan menggunakan teknologi finansial,

khususnya pencatatan dan perencanaan

keuangan, pelaku bisnis dapat menjalankan

bisnis operasionalnya secara lebih efisien dan

efektif. Penetrasi pasar pun lebih mudah untuk

diraih. "Selain meningkatkan produktivitas

sekitar 10-15%, dengan fasilitas yang

ditawarkan, fintech juga dinilai mampu

menekan biaya operasional sebesar 30% dan

peningkatan revenue sebesar 80%," ujarnya.

Di saat yang sama, Bapak Jeremy sangat

menyayangkan kenyataan bahwa 74% UMKM di

Indonesia masih belum mendapatkan akses

pendanaan. Untuk itulah, secara konsisten

Paper.id, melalui Paper Finance Solution,

memberi

memberikan solusi kredit modal kerja dan

invoice financing yang belum terbayar tanpa

ribet dan aman sehingga operasional dan

arus kas tetap stabil. Bagi 

"Kami juga memiliki fitur yang mampu

mendigitalisasi pengusaha UMKM atas

kegiatan usaha mulai dari pembelian (dari

pemasok) hingga rekonsiliasi pembayaran

(dari pembeli) sehingga terjadi integrasi data

untuk keperluan permodalan dan pengambilan

keputusan yang jauh lebih mudah,"

tambahnya.

Sampai saat ini, Paper.id telah berhasil

membantu lebih dari 30 pengusaha kecil dan

menengah untuk mendapat akses permodalan

melalui empat mitra P2P lending.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan

awareness masyarakat, Paper.id memiliki misi

sosial untuk terus mengembangkan ekosistem

ekonomi digital di tengah masyarakat,

terutama mendorong pelaku-pelaku bisnis

untuk semakin melek teknologi. 

Menurut pria lulusan University of Southern

California ini, literasi fintech dan penerapan

digitalisasi lainnya diperkirakan mampu

memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi

Indonesia sebesar 2% di tahun 2020. Untuk

itulah, upaya meningkatkan literasi

masyarakat secara masif dan inklusif perlu

diagendakan dengan harapan bisnis yang

dijalankan dapat bertahan lebih lama.
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Pertemuan  para Menteri Ekonomi ASEAN ke-52 dihelat secara virtual pada tanggal 25 Agustus

2020. Pertemuan ini dipimpin oleh H.E. Tran Tuan Anh, Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Viet Nam. Menteri Perdagangan RI, Bapak Agus Suparmanto, hadir dalam pertemuan ini.

Selepas pertemuan, para Menteri Ekonomi mencapai kata sepakat bahwa dua dari 13 Priority

Economic Deliverables yang digagas di bawah kepemimpinan Viet Nam selaku Ketua ASEAN tahun

2020 telah terpenuhi. Kedua deliverables tersebut adalah:

(1) ASEAN Digital Integration Index, yang diadopsi sebagai sebuah alat untuk mengukur upaya-

upaya integrasi digital negara anggota ASEAN di bawah ASEAN Digital Integration Framework.

(2) Finalisasi Terms of Reference untuk pendirian ASEAN Network of Innovation Centres, yang akan

menjadi sebuah mekanisme untuk mempromosikan kolaborasi di antara innovation centre di

masing-masing negara anggota ASEAN serta mendorong pertumbuhan ekosistem  startups dan

inovasi dalam konteks ASEAN dan global.

Salah satu agenda dari pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-52 adalah pertemuan

dengan  dialogue partner, salah satunya Amerika Serikat. Topik tata kelola data dalam rangka

pengembangan ekonomi digital di tingkat ASEAN menjadi salah satu pokok bahasan.

Perlindungan data pribadi dan tata kelola data telah dibahas di tingkat ASEAN sejak tahun 2018.

Saat itu, para Menteri Telekomunikasi dan Informasi se-ASEAN berhasil menyelesaikan ASEAN

Framework on Personal Data Protection dan ASEAN Framework on Digital Data Governance. Pada

tanggal 18-19 Agustus 2020 diselenggarakan ASEAN Data Protection and Privacy Forum yang

membahas perkembangan terkini penerapan tata kelola data digital dan arus data lintas negara.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN akan

bertemu pada triwulan pertama tahun 2021 untuk menyepakati mekanisme transfer data lintas

negara.

UPDATES FROM ASEANAGUSTUS 2020

Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-52 dan
Tata Kelola Data di Tingkat Regional ASEAN
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REGISTER NOW

Client Documents to Actionable Data - BNY Mellon is

seeking an automated solution to replace manual Client

Documents to Actionable Data searches to facilitate client on-

boarding with increased efficiency and reduced risk.

BNY Mellon CONNECT20 Problem Statements 

The BNY Mellon CONNECT20 Challenge aims to identify and enable solutions that

have the potential to solve the following problem statements:

Data Extraction - BNY Mellon is seeking to replace the manual

review of loan agreements with automated scanning that will

improve monitoring and adherence to contractual terms and

can create new data products.

Match Making - BNY Mellon is seeking a machine learning

powered solution that will review large tables across various

systems, data feeds and sources to identify and prevent

matching errors, and reduce associated costs

https://hackathon.apixplatform.com/masfintechawards/landing
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Untuk mendapatkan informasi mengenai

keanggotaan AFTECH dan permohonan kerjasama dapat

menghubungi kontak berikut:

William 

(Director of Marketing, Communication,

and Community Development)

Email: william@fintech.id

Mobile: +62 821-3784-9975 

IKUTI KAMI:

@fintechid

 

Asosiasi FinTech Indonesia 

Asosiasi FinTech Indonesia

Asosiasi FinTech Indonesia

GoWork, Sampoerna Strategic Square,

North Tower, 25th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45

Setiabudi, Jakarta 12930
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