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Fintech Corner menampilkan ulasan dari  berbagai
kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi  FinTech
Indonesia (AFTECH) sepanjang bulan Januari dan
Februari 2020  termasuk AFTECH  Fintech Talk,
Workshop on Digital Signature and Electronic
Certificate, serta acara CMO Power Breakfast
 
Selain kegiatan-kegiatan komunitas diatas, dalam
periode ini AFTECH juga terus melaksanakan kegiatan
advokasi melalui penyelenggaraan diskusi dan
pertemuan Kelompok Kerja/Working Group (Pokja)
serta pertemuan dengan pemerintah.
 
Saat newsletter ini diturunkan, Indonesia sedang dalam
status darurat COVID-19. Pemerintah telah
mengumumkan beberapa kebijakan yang berakibat
terhadap penyesuaian operasional Sekretariat
AFTECH. Info lengkap terkait hal ini dapat disimak di
halaman berikut. Selamat Membaca!
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Pengumuman Pencatatan Penyelenggara IKD Batch 5 

 

 

Kelompok Kerja Wealth Management
 

Selain ketiga kluster tersebut, juga terdapat sebuah 
kluster baru yaitu Insurance Broker  Marketplace
(1). Dengan demikian total keseluruhan kluster IKD
yang   tercatat di OJK IKD pasca pengumuman
Batch 5   menjadi 18, total penyelenggara IKD
tercatat menjadi 90. Sesi ditutup   dengan
penyampaian informasi mengenai; 1)   kepatuhan
dalam pengumpulan laporan selama proses
Regulatory Sandbox (triwulanan,   perubahan
kelembagaan, perubahan model usaha); serta 2)
kerjasama dan   komunikasi yang baik antara para
IKD Batch 5   dengan OJK IKD dalam mendukung
pengembangan ekosistem IKD.
 
Berikut adalah daftar lengkap IKD yang tercatat
dalam Batch 5:
 

Jakarta, 17 Februari 2020 - Otoritas Jasa Keuangan
melalui Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) pada
hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 telah
mengumumkan hasil pencatatan IKD Batch 5. 
 
Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Bapak
Triyono Gani, mengatakan bahwa dari total 19
permohonan pencatatan yang diproses, terdapat
sebanyak 16 IKD yang dinyatakan masuk dalam
Regulatory Sandbox Batch 5. 10 penyelenggara
masuk ke dalam kluster Aggregator; 3 di kluster
Credit Scoring, dan 2 di kluster Tax & Accounting. 

P U B L I C  P O L I C Y

Anggota AFTECH yang model usahanya termasuk
dalam vertikal fintech wealth management and/or
online investment diundang untuk berpartisipasi
aktif dalam Pokja ini.

Jakarta, 27  Februari 2020 - Kelompok Kerja Wealth
Management menyelenggarakan pertemuan
perdana di tahun 2020. Turut hadir perwakilan dari
Bareksa, Tanamduit, Invisee, Bibit,  dan Koinworks.
Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas
rencana APERD dalam mengembangkan sistem
resemption Rekening Dana Nasabah (RDN). APERD
harus menyiapkan skema manajemen resiko apabila
ingin menggunakan RDN pada sistem redemption
untuk diajukan kepada OJK.   
 
Pembahasan struktur Pokja juga menjadi fokus
utama pertemuan. Para anggota Pokja Wealth
Management  sepakat untuk memilih Ni Putu Kurnia
Sari dari Bareksa sebagai ketua Pokja.
Pengembangan project charter akan menjadi agenda
selanjutnya bagi Pokja ini. 

Sumber: OJK Group Inovasi Keuangan Digital (GIKD)
 



Dengan terpilihnya struktur baru working group
ECF, diharapkan pembentukan kode etik  Industri
ECF sendiri dapat segera terbentuk dan mendorong
kemajuan industry dimasa yang akan datang
 
 
 

Serang, 18 februari 2020, - AFTECH berkesempatan
untuk menghadiri rapat koordinasi pemanfaatan
teknologi digital di Desa Tanara, Serang, Banten.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretariat Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI), Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, ini mengundang Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)
Kabupaten Serang, Kepala Desa Tanara, perwakilan
BUMN yang beroperasi di wilayah Kab. Serang
seperti BRI, BRI Syariah, PNM Mekar, dan
Pegadaian untuk terlibat dalam program
implementasi keuangan digital di Desa Tanara. 
 
 
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa acara akan
diselenggarakan pada tanggal 14 April 2020 di Desa
Tanara dan akan dibuka oleh Wakil Presiden RI, KH
Maruf Amin. AFTECH terlibat untuk
mengkoordinasikan pelatihan UMKM untuk
berjualan secara online sekaligus untuk melakukan
koordinasi bagi klaster pembayaran untuk
melakukan pemasangan sistem QRIS di warung-
warung atau tenda di Kawasan Desa Tanara. Kepala
Dinas PMD menyatakan bahwa acara tersebut akan
dihadiri lebih dari 5000 peserta dikarenakan
dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lomba
kampung bersih di Desa Tirtajaya dan Desa Tanara,
Kab. Serang.

Program Digitalisasi Desa Tanara

 

 

Kelompok Kerja Equity Crowdfunding
 

P U B L I C  P O L I C Y

Patrick Simorangkir

Aida Rezalina 

Gusti Raganata

Selain penyusunan struktur baru, Pokja juga
mendiskusikan pembentukan kode etik Industri ECF 
guna mendorong  kemajuan industri dimasa yang akan
datang.
 
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
Kelompok Kerja AFTECH, dapat meknghubungi 
ontak berikut:
 

       patrick@fintech.id /  0877-8777-4217

       aida.rezalina@fintech.id / 0811-8002-343

       gusti@fintech.id /  +81 90-4002-2989

Jakarta, 25 Februari 2020 - Kelompok Kerja Equity 
Crowdfunding (ECF) melakukan diskusi dan
menyepakati penyusunan studi   tentang “Dampak
ECF untuk UMKM   dan Perekonomian Indonesia”.
Studi yang direncanakan akan selesai   dibulan April
ini, bertujuan untuk menunjukkan dampak dan
manfaat dari fintech ECF terhadap usaha kecil dan
menengah (UMKM) serta perekonomian di
Indonesia.
 
Sampai dengan saat ini OJK telah memberikan izin
kepada 3 penyelenggara ECF, yaitu: Santara,
Bizhare, dan Crowddana.  Selain daripada
kesepakatan terkait penyelenggaraan studi, dalam
pertemuan ini Pokja ECF juga memilih Santara
sebagai Ketua   Pokja dan Bizhare sebagai Wakil
Ketua.



E V E N T

 
AFTECH CMO Power Breakfast 

 

Jakarta,  18 Februari 2020 - AFTECH kembali
menyelenggarakan acara CMO Gathering dengan
konsep Power Breakfast di Hotel Ayana Midplaza. 
Acara ini dihadiri oleh beberapa CMO perwakilan
anggota AFTECH baik startup fintech maupun
lembaga keuangan. Turut hadir para pakar
Leontinus A. Edison, Founder & Vice Chairman and
Tokopedia, Aldo Rambie, Vertical Lead, Facebook
Indonesia, dan Seno Dayan Buwono, Account
Director Technology, GfK Indonesia  yang
membagikan cerita menarik terkait trend marketing
di era digital ini. 
 
Banyak cerita menarik yang dibagikan oleh
pembicara Power Breakfast. Leontinus, dari
Tokopedia menceritakan bagaimana journey dari
Tokopedia dimulai dalam mendemokratisasi
perdagangan melalui teknologi dan meningkatkan
perekonomian Indonesia sekaligus membantu
pelaku UMKM.  
 
Dari segi pelaku konsumen dan digitalisasi. Aldo
Rambie menyuguhkan fakta-fakta menarik
mengenai trend perilaku masyarakat Indonesia dan
hubungannya dengan optimalisasi penggunaan
layanan keuangan melalui jasa sosial media seperti
facebook dan whatsapp. Contohnya adalah layanan
perbankan melalui teknologi API yang sudah dapat
diintegrasikan melalui whatsapp. 
 
Kemudian, sesi ditutup oleh Seno Dayan Buwana
dari GfK Indonesia, sebuah lembaga konsultansi dan
riset pasar. Seno menyampaikan beberapa poin
penting mengenai laporan terbaru tentang tren
pemasaranren pemasaran untuk pasar Indonesia
pada tahun 2020 serta  analisis tentang perilaku
konsumen serta praktik pemasaran yang dapat
dimanfaatkan.
 
AFTECH berencana untuk secara rutin
menyelenggarakan kegiatan CMO Gathering
sebagai ajang untuk memperluas   jejaring anggota 
AFTECH, serta ajang untuk  menciptakan kolaborasi
lintas sektor industri.
 
 
 



Jakarta,  16 Januari 2020 - AFTECH bersama 
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) dan Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas) menyelenggarakan kegiatan  “Workshop
on Digital Signature and Electronic Certificate for
Financial Services in Indonesia” Bertempat di Ayana
Hotel, workshop ini dihadiri oleh lebih dari 400
peserta dari berbagai institusi layanan jasa
keuangan di Indonesia. AFTECH secara aktif
mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk meningkatkan kesadaran akan
manfaat Sertifikasi Elektronik dan Tanda Tangan
Elektronik di sektor jasa keuangan melalui kegiatan
workshop ini.
 
Kegiatan workshop terdiri dari beberapa sesi. Sesi
Keynote dibuka oleh Bapak Drs.Sadjan,Msi,
Sesditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
Kementerian  Kominfo; dilanjutkan dengan panel
diskusi yang dimoderatori oleh Wahyu Dhyatmika
selaku Editor-In-Chief, Tempo.co dengan
menghadirkan  pembicara, yaitu: Riki Arif Gunawan,
Kasubdit Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi
Digital dan Perlindungan Data Pribadi Kominfo,  Tris
Yulianta, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital
(IKD), Otoritas Jasa Keuangan,   Karaniya
Dharmasaputra,  CEO Bareksa & President OVO, 
 BD Budi Prasetyo, Vice President Digital
Experience & Strategy Department Digital Banking
Product Group Bank Mandiri, dan  Erwandi
Hendarta - Senior Partner, Hadiputranto, Hadinoto
& Partners Law Firm. 
 
Pada sesi ke-tiga workshop, AFTECH bersama
dengan Kominfo  memperkenalkan 6 Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah diakui oleh
Kominfo, yaitu : Badan Sertifikasi Elektronik Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN), PrivyID, Perum
Peruri, VIDA,   Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), dan DIGISIGN.
 
Sesi workshop ditutup dengan Diskusi Teknikal  dan
Demonstrasi prosedur untuk penggunaan sertifikasi
elektronik dan tanda tangan elektronik oleh Martha
Simbolon, Kasubdit Tata Kelola Sertifikasi
Elektronik, Kominfo, 
 
 

 

E V E N T S

AFTECH Workshop on Digital Signature and Electronic Certificate



F I N T E C H  T A L K

 Fintech Talk: How Digital Footprints can Affect Fintech Credit
Assessment

 

Jakarta,  15 Januari 2020 - AFTECH kembali
menyelenggarakan kegiatan Fintech Talk,  kegiatan
talk show bulanan yang terbuka bagi publik,
komunitas fintech, media, dan pemangku
kepentingan  lainnya. Fintech Talk edisi Februari ini
turut didukung oleh Tokopedia dan mengambil topik
mengenai How Digital Footprints can Affect Fintech
Credit Assessment. 
 
Penilaian kredit (credit scoring)berperan penting
dalam proses pengambilan keputusan pinjaman yang
dilakukan oleh lembaga keuangan berbasis
pembiayaan maupun   fintech lending. Jejak digital
menjadi sumber data alternatif penting yang dapat
mendukung credit scoring. Jejak digital
dikategorikan sebagai data pribadi sehingga akses
tanpa izin merupakan hal yang tidak etis dan apabila
sudah ada pengaturan terkait data pribadi
seharusnya hal tersebut merupakan tindakan illegal.
Selama akses jejak digital diberikan secara sadar
oleh individu dan digunakan sesuai dengan koridor
etika yang berlaku, alternative credit scoring
merupakan cara cepat guna mendorong masyarakat
untuk mengakses jasa keuangan.
 
Kolaborasi antar pelaku fintech guna mendorong
pemberian kredit (credit scoring)   terlihat dari
kerjasama yang telah terjalin antara Tokopedia
dengan salah satu penyelenggara P2P Lending
terdaftar yaitu Kredivo. Layanan pinjaman tersebut
berlaku bagi pembeli dan mitra penjual. Nicole
Oesman, Vice President of Credit Risk Tokopedia
selaku narasumber dalam diskusi panel
menyampaikan   bahwa ada risiko gagal bayar yang
seringkali muncul dalam e-commerce karena
pembeli memiliki banyak akun. Dari skenario
tersebut, pentingnya credit scoring dapat
diimplementasikan.
 
Kemudian, Alie Tan, CEO Kredivo yang merupakan
pembicara kedua juga menyampaikan bahwa
tantangan terbesar  dalam menerapkan penilaian
kredit yakni ketersediaan data. Sebab, aturan soal
perlindungan data pribadi masih digodok
pemerintah. Ia sepakat bahwa para pemain di
industri fintech perlu berkolaborasi dan membuat
inovasi terkait penilaian kredit.
 
 



E x e c u t i v e  o f  T h e  M o n t h

AFTECH berkesempatan untuk mewawancarai C-
level dari anggota IKD yaitu Kenneth Tali, CEO Likuid
dan Budi Sukmana, COO Likuid. Startup fintech ini
telah berdiri sejak 22 November 2018 yang
kemudian sejak Juli 2019, Likuid secara resmi
tercatat sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan
Digital (IKD) klaster layanan project financing di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Likuid merupakan
perusahaan teknologi finansial penyelenggara inovasi
keuangan digital yang fokus untuk mendukung
industri kreatif dan gaya hidup (lifestyle).
 
Skema Project Financing yang ditawarkan oleh Likuid
terbagi menjadi dua jenis skema pembagian hasil,
yaitu: Profit-Sharing atau pembagian keuntungan
yang diperoleh dari pendapatan usaha proyek setelah
dikurangi dengan biaya-biaya produksi. Dan yang
kedua adalah   Revenue-Sharing atau pembagian
keuntungan yang diperoleh dari total pendapatan
usaha dari penjualan-penjualan atau proyek, sebelum
dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan
oleh pendapatan tersebut.
 
"Likuid menyediakan platform yang
menghubungkan  antara pemilik proyek usaha
(project owner) dengan kolaborator (collaborator) /
masyarakat untuk saling berbagi nilai inansial dari
suatu pembiayaan proyek usaha. Skema yang
ditawarkan adalah skema project financing sebagai
pembiayaan proyek berbasis kolaborasi, dimana
masyarakat pemilik dana (collaborator) mendapat
pembagian keuntungan dari proyek usaha yang
mereka biayai. Kolaborasi ini berlandaskan pada nilai-
nilai yang saling dipegang kedua belah pihak, yaitu
ketertarikan yang sama pada jenis usaha (mutual
interest) dan penggunaan media kolaborasi yang
sama (mutual utilization) melalui platform Likuid" ujar
Kenneth. 
 
Saat ini, Likuid tengah mempersiapkan proyek usaha
yang membutuhkan pembiayaan dari masyarakat,
dan telah membuka daftar tunggu (waiting list) bagi
masyarakat yang berminat terhadap proyek usaha
tersebut.
 
 
 
 

 
Terdapat tiga (3) proyek usaha. Yang pertama adalah
proyek Dealova 2 oleh Capo dei Capi dari Sektor
Hiburan Perfilman. Melalui akses pembiayaan
proyek (project financing) Likuid, proses produksi
dan peluncuran film Dealova 2 yang dapat didukung
oleh masyarakat luas diharapkan turut memajukan
industri perfilman tanah air.
 
Proyek kedua adalah Solusi Teknologi Energi Listrik
oleh PT Tesla Daya Elektrika pada Sektor Teknologi,
sebuah perusahaan dari Bandung dengan inovasi
lokal Indonesia untuk mengurangi sambaran petir
berupa Isolated Ground Shield Wire (IGSW).
 
Kemudian proyek ketiga adalah SPBU Media Spot
oleh ADX Asia pada Sektor Periklanan. Likuid
membuka akses pembiayaan proyek usaha bagi
ADXAsia sebagai project owner kepada masyarakat
untuk mendukung sektor periklanan. Total
pembiayaan yang diumumkan untuk collaborator
pada pembiayaan proyek ini sebesar 200 juta rupiah.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Likuid, startup Fintech pendukung Industri Kreatif di Indonesia
Wawancara dengan CEO dan COO Likuid

 



E x e c u t i v e  o f  T h e  M o n t h

 
Sebagai salah satu startup yang terdaftar dalam OJK
IKD,   inovasi yang diberikan Likuid berbeda dengan
platform Financing Agent lainnya. "Likuid
mengusung konsep kolaborasi, di mana kedua belah
pihak yang terlibat dalam satu proyek dapat berbagi
peran finansial dalam proyek dan menikmati bagi
hasil finansial dengan skema yang telah disepakati."
ujar Kenneth. 
 
"Selain itu, jika peruntukkan platform financing
agent relatif lebih luas mulai dari pembiayaan
konsumtif (seperti fasilitas kredit) sampai
pembiayaan usaha, Likuid fokus untuk pembiayaan
proyek usaha saja." tambah Budi. 
 
Tanggapan positif pun muncul dari masyarakat.
Menurut Budi, sejak peluncuran resmi Project
Financing tanggal 6 Februari 2020 lalu, Likuid
mendapatkan antusiasme yang cukup besar melalui
sejumlah pemberitaan positif dari media nasional.
Selain itu, meskipun belum dapat bertransaksi,
Likuid telah membuka pendaftaran bagi calon
collaborator dengan menyediakan fitur daftar
tunggu (waiting list) pada proyek usaha yang
diumumkan di website Likuid. Sejauh ini, tercatat
jumlah pendaftar mencapai angka lebih dari 800 dan
150 daftar tunggu sebagai calon collaborator
proyek.
 
" Dari pendekatan respon melalui media sosial pun
dapat dilihat melalui promosi-promosi yang kami
lakukan disosial media akun instagram @getlikuid,
kami menerima sejumlah respon positif dan
ketertarikan dari para pengguna sosial media yang
berminat menjadi collaborator atau pemilik dana.
Dengan ini kami optimis, platform Likuid   dapat
menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berbagi
hasil dan keuntungan finansial dari project-project
industri kreatif yang kini tengah berkembang pesat
dan keberadaannya dekat dengan masyarakat."
tambah Budi.
 
Dari aspek kolaborasi, Likuid sangat membuka
kesempatan di masa yang akan datang untuk
berkolaborasi dengan berbagai fintech yang
memiliki visi dan misi yang sama dengan Likuid, yaitu
mendorong perkembangan industri kreatif dan gaya
hidup.
 
 
 

Menurut Kenneth, bentuk kolaborasi yang sangat
potensial untuk dieksplor tidak terbatas, antara lain:
integrasi layanan project financing Likuid dengan
penyedia aggregator pembiayaan sebagai perluasan
akses layanan Likuid, kolaborasi dengan penyedia
payment gateaway sebagai opsi metode transaksi
keuangan yang berlangsung di platform Likuid, serta
kolaborasi dengan lembaga perbankan yang
berperan sebagai escrow account atau rekening
penampungan bagi dana yang disalurkan oleh
masyarakat. 
 
Dalam 12 bulan pertama Likuid beroperasi, Likuid
akan fokus terlebih dahulu menyediakan layanan di
Jakarta. Layanan Likuid terbuka bagi pelaku usaha
yang memiliki perusahaan dengan status Perseroan
Terbatas (PT) dari berbagai skala bisnis, tidak
terbatas pada jumlah asset ataupun pendapatan
perusahaan tertentu selama perusahaan terbukti
memiliki laporan keuangan yang sehat dan rencana
bisnis (proyek) yang terukur. 
 
"Untuk mendorong lebih banyak masyarakat pemilik
dana menjadi collaborator, nominal pembiayaan
proyek-proyek yang bernaung di Likuid dapat
dilakukan mulai dari Rp 100,000, sehingga
kolaborasi ini terbuka bagi masyarakat dari berbagai
kalangan dengan beragam kemampuan finansial."
ujar Kenneth. 
 
Likuid selalu mengedepankan keterbukaan
informasi setiap saat bagi masyarakat yang ingin
mengetahui layanan project financing Likuid, dari
kelengkapan informasi yang tersedia di platform
Likuid. Dengan wujud konten kreatif dan informatif
mengenai detail proyek usaha yang diumumkan di
platform Likuid, masyarakat sebagai calon
collaborator dapat mempelajari proyek-proyek
tersebut dengan jelas dan membuat keputusan
pembiayaan dengan rasional. Kedepannya, dengan
upaya ini, Likuid berharap masyarakat serta pelaku
usaha dapat semakin mengenal layanan Likuid dan
menemukan kemudahan dalam menggunakan
layanan Likuid.
 
 
 



E x e c u t i v e  o f  T h e  M o n t h

 Highlights of Indonesia FinTech Summit & Expo 2019
 

Asosiasi Fintech  Indonesia (AFTECH), bersama dengan Otoritas Jasa  Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)
serta   didukung oleh Asosiasi Fintech Pendanaan   Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech   Syariah
Indonesia (AFSI), akan menyelenggarakan   kegiatan fintech terbesar di Indonesia, yaitu   Indonesia Fintech
Summit & Expo (IFSE) 2019 yang   akan diadakan pada tanggal 23 dan 24 September   2019 di Jakarta
Convention Centre (JCC). Indonesia Fintech Summit & Expo 2019, menghadirkan lebih dari 120   pembicara
lokal dan internasional, 100  perusahaan fintech dari berbagai vertikal (sistem pembayaran, P2P lending, Equity
Crowd Funding, serta kluster-kluster dalam IKD), serta dihadiri oleh  12.000 pengunjung.



Dengan terpilihnya struktur baru working group
ECF, diharapkan pembentukan kode etik  Industri
ECF sendiri dapat segera terbentuk dan mendorong
kemajuan industry dimasa yang akan datang
 
 
 

U N I O N S P A C E

Let’s improving your
quality of content that get Clicks and delivers on your headline’s

promise! 
.

Do you want to know how
to compete in this ‘Clickbait Phenomenon?’

.
Let’s find out how to

make your content ‘CLICK-WORTHY’ with Deasy Natalia (General manager and
Co-Founder of Bluewave). She is experienced as a digital marketer in
increasing business value and user experience for a start-up venture.

.
Mark your calendar: 
What: The Power of

Content Writing: How to Make It Click-Worthy
When: Tuesday, 31 March

2020. 09:00-16:00 WIB
Where: Union Space,

Satrio Tower Building, 16th floor
.

Get yourself early
bird price for IDR 1.000.000 (valid until 25 March 2020) from IDR

1.250.000 (Normal Price)
 

Register yourself now at
Wirda (0811-8287-234) or simply click https://bit.ly/digihrtraining


