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Fintech Corner menampilkan ulasan dari  berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Asosiasi  FinTech Indonesia (AFTECH) di 
sepanjang bulan Maret dan April 2020. Ditengah penerapan 
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat 
pandemi COVID-19, operasional Sekretariat AFTECH tetap 
berjalan. Berbagai kegiatan komunitas dan literasi keuangan 
tetap dilakukan secara daring melalui webinar. Kegiatan advokasi 
dengan pemerintah dan stakeholder melalui penyelenggaraan 
diskusi dari kelompok kerja juga terus berlangsung dengan 
aktif. 

Di minggu terakhir Maret 2020, AFTECH melakukan survei 
kepada para anggota untuk mengetahui dampak COVID-19 
terhadap kegiatan usaha serta keberadaan inisiatif dari 
penyelenggara fintech untuk mengurangi dampak negatif 
COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Hasil survei 
menunjukkan bahwa meski sebagian besar mengalami dampak 
negatif, namun penyelenggara fintech tetap memiliki inisiatif 
untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap 
masyarakat, UMKM, pemerintah, serta ekosistem jasa 
keuangan. Info lengkap terkait hal ini dapat disimak di halaman 
berikut. Selamat Membaca!
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Ringkasan Eksekutif 
Policy Brief #1 - Transformasi 
Pembayaran G2P di Indonesia: 
Peran Fintech
Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia telah 
berkembang dan mencakup lebih banyak penerima manfaat. 
Pada tahun 2005, Bantuan Langsung Tunai/BLT diperkenalkan 
untuk pertama kalinya sebagai kompensasi atas penyesuaian 
subsidi BBM. Tantangan utama dalam implementasi program 
bansos sejauh ini meliputi: (a) pencairan dana kepada 
penerima manfaat yang tepat; (B) penyaluran nilai dan jumlah 
bantuan yang tepat; (c) durasi program; (d) kapasitas fiskal dan 
aspek sosial-politik; serta (e) dampak terhadap kesejahteraan. 
Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Tim Nasional 
untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah 
mengusulkan kerangka kerja bantuan sosial terpadu serta 
memodernisasi pembayaran G2P. 

Kebutuhan untuk memodernisasi pembayaran G2P di 
Indonesia pun saat ini dianggap mendesak karena ukuran 
alokasi anggaran dan jumlah penerima dipastikan meningkat 
akibat program bantuan sosial pemerintah tambahan dalam 
menanggapi pandemi COVID-19. Modernisasi pembayaran 
G2P melalui pemanfaatan fintech telah menjadi agenda kerja 
AFTECH sejak tahun 2018. Policy Brief ini merupakan salah 
satu dari produk advokasi dari Kelompok Kerja (Pokja) G2P 
AFTECH yang disusun dengan tujuan untuk memberikan 
informasi terkait perkembangan terkini dari upaya pemerintah 
dalam melakukan transformasi atas pembayaran G2P serta 
potensi peran fintech didalamnya. 

Modernisasi Pembayaran G2P di Indonesia
Dalam rangka mewujudkan sistem distribusi bantuan sosial 
yang memenuhi prinsip 6T: tepat sasaran, tepat julah, tepat 
waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, serta tepat harga/biaya; 
serta berdasarkan aspirasi dari Peraturan Presiden No.63/2017 
tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-24, maka BAPENAS saat ini sedang mengembangkan 
arsitektur G2P 4.0. Dalam arsitektur yang baru ini menyertakan 
penggunaan fintech, seperti: uang eletronik dan eKYC. 

Selain BAPPENAS, TNP2K telah menyuarakan adopsi fintech 
dalam pembayaran G2P sejak 2014. TNP2K telah melakukan 
berbagai penelitian dan beberapa proyek uji coba yang 
menunjukkan kontribusi positif fintech terhadap pembayaran 
G2P di Indonesia, seperti program bantuan sosial Elpiji 3 
kg untuk 14.000 rumah tangga di 6 provinsi menggunakan 
teknologi berbasis blockchain biometrik (2018-19); perluasan 
program sembako non tunai dengan 4 opsi pembayaran yang 
berbeda: kartu sim, NFC, kartu, dan kode QR (2016); serta 
adopsi rekening ponsel dalam program Simpanan Keluarga 
Sejahtera (2014). 

Pandemi COVID-19 memberikan urgensi yang lebih kepada 
modernisasi pembayaran G2P di Indonesia, terutama dengan 
memanfaatkan layanan fintech. Sejauh ini meski telah didukung 
oleh bukti dari hasil studi dan proyek uji coba, namun adopsi 
fintech bagi pembayaran G2P masih terbatas. Penggunaan 
kartu dan penyaluran bantuan secara fisik, misalnya, masih 
mendominasi penyaluran bantuan pemerintah kepada 
masyarakat selama masa COVID-19 ini. 

Fintech untuk Pembayaran G2P: 
Agenda Advokasi Kebijakan AFTECH
AFTECH telah secara aktif melakukan diskusi dengan 
pemangku kepentingan utama pemerintah, seperti: (1) Tim 
Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bansos Secara Non Tunai 
(sesuai dengan Perpres No.63/2017), yaitu: Kemenko PMK 
(Ketua), BAPPENAS (Wakil Ketua), TNP2K (Sekretaris); serta 
anggota berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, Kementerian Riset & Teknologi/BRIN, Bank 
Indonesia dan OJK; serta (2) Pemerintah Provinsi, khususnya: 
DKI Jakarta dan Jawa Barat terkait dengan pandemi COVID-19.
 
Tujuan advokasi AFTECH disini adalah untuk: (a) mendukung 
(dan/atau meningkatkan) partisipasi fintech dalam penyampaian 
program bantuan sosial terkait COVID-19; (b) berpartisipasi 
aktif dalam  pengembangan arsitektur G2P 4.0 di Indonesia; 
serta (c) mendorong pemanfaatan fintech bagi pembayaran 
G2P di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Inisiatif 
dan Kelompok Kerja AFTECH G2P, silakan hubungi: 
Gusi Raganata (gusti.raganata@fintech.id) dan 
Patrick Simorangkir (patrick@fintech.id)
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Audiensi dengan Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan 
Riset Inovasi Nasional 

Jakarta, 15 April 2020 -  AFTECH melaksanakan Audiensi 
dengan Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi 
Nasional Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, 
S.E., M.U.P., Ph.D. yang dilakukan secara virtual. Pada audiensi 
ini disampaikan mengenai peran AFTECH sebagai Asosiasi 
Fintech di Indonesia serta potensi untuk pengembangan 
ekosistem bagi Fintech. Selanjutnya juga membahas mengenai 
Hasil Survei AFTECH tentang Dampak COVID-19 Pada 
Kegiatan Usaha Fintech & Joint Initiatives untuk Mengurangi 
Dampak Negatif terhadap Perekonomian Nasional

Audiensi G2P Payments dengan BAPPENAS

Jakarta, 15 April 2020 - AFTECH melaksanakan Audiensi 
Virtual dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan 
Kesejahteraan Sosial Maliki, ST, MSIE, Ph.D. Audienasi ini 
membahas tentang transformasi Government-to-Person 
(G2P) payments 4.0. Bappenas menjelaskan bagaimana 
proyeksi dari bentuk G2P yang sedang dikembangkan oleh 
Pemerintah. BAPPENAS meminta AFTECH untuk mengirimkan 
masukan atas arsitektur G2P 4.0. Dan Sekretariat saat ini 
sedang melakukan pengumpulan masukan dengan WG 
terkait. Lalu ditambahkan juga: untuk informasi lebih lanjut bisa 
menghubungi Patrick (patrick@fintech.id) dan Gusti (gusti.
raganata@fintech.id). 

Kelompok Kerja Sistem Pembayaran (QRIS)
Jakarta, 18 Maret 2020 – Kelompok Kerja (Pokja) Sistem 
Pembayaran (QRIS) melaksanakan kick-off meeting pada 
hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020. Rapat tersebut merupakan 
salah satu rapat jarak jauh pokja AFTECH setelah penerapan 
kebijakan Work from Home (WFH) ditetapkan. Rapat tersebut 
dihadiri oleh para perwakilan dari seluruh perusahaan anggota 
pokja tersebut yang merupakan 10 Perusahaan Penyelenggara 
Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) non-bank.

Beberapa agenda yang dibahas pada pokja tersebut meliputi 
– 1) Fokus dan isu masing-masing perusahaan anggota 
terkait implementasi Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
(BI); 2) Engagement dengan Department Kebijakan Sistem 
Pembayaran Bank Indonesia (DKSP BI) dan Asosiasi Sistem 
Pembayaran Indonesia (ASPI) saat ini; 3) Rencana advokasi 
pokja ke depannya terkait Blueprint Sistem Pembayaran 
Indonesia (BSPI) 2025, terutama terkait QRIS; dan 4) 
Pembahasan terkait webinar kelompok kerja “Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 – Potensi, Capaian dan 
Tantangan.” yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 April 
2020. Untuk informasi lebih lanjut mengenai payment WG 
bisa menghubungi Patrick (patrick@fintech.id) 

Kelompok Kerja Financial Planner
Jakarta, 8 April 2020 – Kelompok Kerja Financial Planner 
melaksanakan kick-off meeting pada hari Selasa, tanggal 8 
April 2020. Dihadiri oleh para perwakilan dari hampir seluruh 
perusahaan anggota pokja tersebut, agenda yang dibahas 
pada kelompok kerja tersebut meliputi – 1) Fokus dan Isu 
masing-masing perusahaan anggota; 2) Sharing pengalaman 
Regulatory Sandbox GIKD OJK; 3) Pembahasan perancangan 
pedoman perilaku Financial Planner AFTECH; 4) Pembahasan 
struktur kepemimpinan kelompok kerja Financial Planner; 
serta 5) pembahasan terkait berbagai aktivitas edukasi terkait 
Financial Planning, seperti webinar “Mengelola Keuangan 
Pribadi dan Usaha di Tengah Pandemi COVID-19” yang 
diadakan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020.

Kelompok Kerja Financial Planner akan melaksanakan 
pertemuan Kelompok Kerja berikutnya pada hari Selasa, 
tanggal 5 Mei 2020. Untuk informasi lebih lanjut terkait 
Kelompok Kerja Financial Planner dapat menghubungi Patrick 
(patrick@fintech.id)
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Audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Pemda Jabar
Jakarta, 14 April 2020 – AFTECH melaksanakan audiensi 
dengan Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, dr. H. Dodo Suhendar, 
MM beserta tim Dinas Sosial Jawa Barat dan anggota 

Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Elpi 
Nazmuzzaman melalui audiensi yang dilakukan secara virtual. 
AFTECH dan Dinsos Jabar mendiskusikan peluang Fintech 
untuk berkontribusi dalam menyalurkan bantuan sosial dalam 
masa pandemi COVID-19. Bantuan sosial yang diberikan oleh 
Pemprov Jawa Barat menargetkan masyarakat yang terdampak 
langsung oleh COVID-19 yang disalurkan melalui ojek daring 
dan PT Pos Indonesia. Selebihnya, Pemprov Jawa Barat tidak 
menutup kemungkinan untuk mengadopsi Fintech sebagai 
salah satu cara untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut. 
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gusti (gusti.
raganata@fintech.id)

Forum Group Discussion IKD Aggregator dan Credit Scoring
Jakarta, 28 April 2020 – Kelompok Kerja IKD Aggregator 

Tercatat berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) 
bersama dengan Kelompok Kerja IKD Credit Scoring Tercatat 
dan Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan 
(GIKD OJK). Pada FGD tersebut Analyst/Subdivision Head 
GIKD OJK, Umi Kawiryani Tjiptoningsih (Yani, memberikan 
paparan hasil studi yang dilaksanakan oleh GIKD OJK terkait 
Aggregator. Sedangkan Pemaparan mengenai Credit Scoring 
disampaikan oleh dan Bintang Prabowo. Pihak GIKD OJK 

menyatakan keterbukaannya untuk menerima masukan dari 
Kelompok Kerja IKD Aggregator dan Credit Scoring Tercatat 
guna melengkapi dan memfinalisasi studi tersebut yang 
kedepannya akan menjadi salah satu referensi perancangan 
POJK terkait. 

Masing-masing Kelompok Kerja baik  Aggregator dan Credit 
Scoring Tercatat kemudian memberikan paparan terkait 
perkembangan Kelompok Kerja pada FGD tersebut sebagai 
salah satu bentuk masukan awal kepada GIKD OJK terkait 
cluster Aggregator. Beberapa poin yang dipaparkan meliputi 
– 1) Perkembangan keanggotaan dan jenis model usaha 
Aggregator Credit Scoring; 2) Perkembangan fokus dan 
tantangan yang dihadapi oleh para anggota Kelompok Kerja 
IKD Aggregator dan Credit Scoring beserta jenis-jenis bantuan 
dari regulator yang dibutuhkan; 3) Perkembangan perancangan 
pedoman perilaku Aggregator AFTECH; 4) Inisiatif dan 
komitment para anggota Kelompok Kerja IKD Aggregator 
untuk membantu mengurangi dampak negatif COVID-19 
terhadap perekonomian Indonesia; serta 5) Timeline aktivitas 
Kelompok Kerja IKD Aggregator dan Credit Scoring

Selanjutnya Kelompok Kerja Aggregator akan melaksanakan 
pertemuan Kelompok Kerja pada hari Senin, tanggal 4 Mei 
2020 untuk antara lain membahas masukan kelompok kerja 
kepada hasil studi GIKD OJK terkait Cluster Aggregator. 
Sementara Kelompok Kerja Credit Scoring akan melaksanakan 
pertemuan Kelompok Kerja pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 
2020 untuk antara lain membahas masukan kelompok kerja 
kepada hasil studi GIKD OJK terkait Cluster Credit Scoring.

Forum Group Discussion 
Task Force Perlindungan Data Pribadi 

Jakarta, 29 April 2020 - Task Force Perlindungan Data Pribadi 
telah mengadakan Focus Group Discussion dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) oleh Direktur Tata 
Kelola Aplikasi Informatika Dra. Mariam F. Barata, M.I.Kom 
dan Kasubdit Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital 
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dan Perlindungan Data Pribadi Ir. Riki Arif Gunawan, M.Sc.  
Pertemuan ini membahas masukan dari Kominfo mengenai 
rancangan Standar Industri Fintech terkait Perlindungan Data 
Pribadi dan Kerahasiaan Data (Data Security dan Data Privacy) 
dan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. 
Sampai saat ini Task Force  PDP telah menyepakati prinsip-
prinsip dasar dari standar PDP. Untuk informasi lebih lanjut 
dapat menghubungi Aida (aida.rezalina@fintech.id)

Kelompok Kerja Equity Crowdfunding
Jakarta, 25 April 2020 - Platform teknologi penyelenggara 
Equity Crowdfunding (ECF), Bizhare dan Santara secara 
resmi telah menjalin kerja sama dengan PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (KSEI). Keduanya telah mendapat izin sebagai 
penyelenggara ECF oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Dilansir dari Republika.com, penandatanganan perjanjian 
penggunaan layanan jasa KSEI secara sirkuler telah dilakukan 
oleh Santara pada 6 Maret 2020 dan Bizhare pada 27 Maret 
2020.

Dalam layanan ECF, KSEI berperan sebagai tempat 
pendaftaran Efek ECF yang diterbitkan tanpa warkat. Dengan 
didaftarkannya Efek ECF tersebut di KSEI, seluruh kepemilikan 
Efek ECF akan dicatatkan ke dalam Rekening Efek atas nama 
investor ECF yang dikelola oleh Pemegang Rekening KSEI yang 
bekerja sama dengan Penyelenggara ECF. Penyelenggara ECF 
berperan sebagai penyedia platform yang mempertemukan 
pencari modal dan calon pemodal dengan batasan maksimal 
jumlah dana yang dikumpulkan sebesar Rp 10 miliar. Serta, 
jumlah pemegang saham yang tidak melebihi 300 pihak per 
penerbit. Ke depannya diharapkan ECF  dapat memberikan 
manfaat lebih luas bagi pelaku UKM.

Perkembangan lain yang dibahas dalam pertemuan Pokja 
ECF adalah moratorium atau penghentian proses perizinan 
bagi penyelenggara ECF sebagai akibat dari COVID-19. 
Pokja ECF melihat bahwa adopsi teknologi memberikan 
opsi bagi tetap berjalannya proses perizinan di beberapa 
tahapan. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan Pokja 
ECF dapat menghubungi Gusti Raganata melalui e-mail:  
gusti.raganata@fintech.id

New This Month: Kick-off Meeting Fintech x Financial 
Institutions Collaboration Forum
Guna meningkatkan sinergi antara fintech dan institusi keuangan 
bagi tercapainya kemajuan ekosistem inovasi keuangan digital 
di Indonesia, maka anggota-anggota AFTECH dari kategori 

institusi keuangan (bank, asuransi, lembaga pembiayaan, serta 
lembaga keuangan lainnya) melakukan kick-off meeting pada 
tanggal 3 April 2020. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan 
dari Bank BRI, Bank UOB, Manulife, Visa, dan Phillip Sekuritas 
ini membahas tentang mekanisme komunikasi antara Pokja-
Pokja AFTECH dengan para anggota dari kategori institusi 
keuangan, serta bentuk-bentuk kegiatan dimasa yang akan 
datang.

Forum diskusi ini disepakati akan dilakukan secara regular 
setiap bulannya. Agenda regular termasuk: pembahasan terkait 
perkembangan industri fintech dan jasa keuangan di Indonesia, 
serta diskusi terkait kegiatan advokasi yang dilakukan oleh pokja-
pokja AFTECH. Para anggota AFTECH dari kategori institusi 
keuangan ini selanjutnya sepakat akan mengembangkan project 
charter, sebagai referensi bagi kegiatan dan kolaborasi dengan 
fintech dikemudian hari. Informasi lebih mengenai forum 
kolaborasi fintech x financial institutions dapat menghubungi: 
Kanyaka Imara (email: kanyaka@fintech.id) dan Aida Rezalina 
(email: aida.rezalina@fintech.id).
 
New This Month: Kelompok Kerja (Pokja) Insuretech
Insuretech memiliki potensi untuk mendorong peningkatan 
akses terhadap layanan perlindungan atas berbagai risiko 
bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) telah memasukan insuretech sebagai salah 
satu kluster dalam Regulatory Sandbox-nya guna mendukung 
inovasi dimasa depan. 

Jumlah penyelenggara insuretech di AFTECH terus mengalami 
peningkatan; selain itu anggota-anggota AFTECH dari perusahaan 
asuransi juga telah menyampaikan aspirasi dan dukungan atas 
inovasi dan digitalisasi pada industrinya. Guna memfasilitasi 
kedua aspirasi ini, maka AFTECH menyelenggarakan kick-off 
meeting dari kelompok kerja (pokja) insuretech dengan tujuan 
untuk melakukan identifikasi isu-isu kebijakan strategis. Hadir 
dalam pertemuan ini perwakilan dari: Qoala, Pasar Polis, Simas 
Insurtech, Bindcover, Manulife dan FWD.
 
Sebagai langkah selanjutnya, para anggota pokja insuretech 
sepakat untuk memberikan masukan bagi penyusunan 
project charter. Pertemuan berikutnya akan dilakukan pada 
bulan Mei 2020. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
pokja insuretech, dapat menghubungi: Aida Rezalina  
(email: aida.rezalina@fintech.id).
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AFTECH Webinar: 
“Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 – 
Potensi, Capaian dan Tantangan”

Jakarta, 21 April 2020 – Asosiasi Fintech Indonesia 
menyelenggarakan webinar dengan topik Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 – Potensi, Capaian dan 
Tantangan.  Kegiatan webinar ini merupakan bagian dari 
program kerja Working Group Sistem pembayaran AFTECH 
dan diikuti oleh para penyelenggara fintech Sistem Pembayaran 
yang menjadi anggota Pokja. Webinar dibagi menjadi dua sesi 
dan dibuka oleh Bapak Karaniya Dharmasaputra, Sekretaris 
Jenderal AFTECH, President Director, OVO & CEO, Bareksa. 
Ibu Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur dan Kepala 
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia 
memberikan keynote presentation dalam sesi pertama 
webinar, didampingi oleh Ibu  Alison Jap, Ketua Eksekutif 
bidang Kemitraan, AFTECH Chief of International Partnership, 
DOKU selaku moderator. Ibu Filianingsih memberikan materi 
mengenai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 
khususnya mengenai transformasi ekonomi Indonesia masa 
depan ke arah digital, membentuk ekosistem digital yang 
sehat, serta menjamin tersedianya sistem pembayaran yang 
lancar serta sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan 
yang berfungsi dengan baik dan akan dengan sendirinya akan 
menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, 
dan stabilitas sistem keuangan. Sebagai hasil dari webinar 
ini, diharapkan anggota sistem pembayaran AFTECH dapat 
segera mengumpulkan masukan Consultative Paper Open API 
dengan deadline pada tanggal 30 Mei 2020.

Kemudian pada sesi kedua, turut hadir Bapak Rico Usthavia 
Frans, Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran 
Indonesia dan Direktur IT, Bank Mandiri bersama dengan Bapak 
Dian Kurniadi, Ketua Eksekutif Sistem Pembayaran, AFTECH 
& COO JAS KAPITAL selaku moderator. Sesi kedua dari Pak 
Rico banyak membahas mengenai potensi SPI dari perspektif 
bank dan Fintech serta tantangan dalam implementasi inisiatif 
SPI 2025 tersebut. ASPI memprioritaskan  implementasi 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dengan 
mendorong potensi kolaborasi Fintech dengan Bank.

AFTECH Webinar Series
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AFTECH WEBINAR: 
“Mengelola Keuangan Pribadi dan Usaha di 
Tengah Pandemi COVID-19” 

AFTECH Webinar Series

Jakarta, 28 April 2020 – AFTECH kembali menyelenggarakan 
webinar untuk publik dengan mengangkat topik pengelolaan 
keuangan untuk pribadi dan UMKM. Walaupun saat ini Indonesia 
sedang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar, AFTECH tetap berkomitmen dalam memberikan 
program edukasi dan literasi melalui penyelenggaraan webinar 
bagi komunitas. Webinar kali ini mendapatkan antusiasme 
yang cukup besar, sebanyak 84 peserta turut berpartisipasi. 
Selain kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada 
perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM yang 
sangat rentan terdampak langsung. Sektor UMKM mengalami 
penurunan permintaan yang diikuti dengan penurunan volume 
transaksi serta peralihan penjualan luring ke daring (offline to 
online) pun menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Oleh 
karena itu dibutuhkan solusi dan pengelolaan keuangan untuk 
mempertahankan bisnisnya. 

Sesi pertama webinar dibawakan oleh Radityo Triatmodjo, 
Head of Public Policy and Government Relations, Shopee. 
Radityo membawakan topik tentang Sinergi Pelaku UMKM, 
E-Commerce dan Fintech untuk Meningkatkan Daya Beli 
Masyarakat”. E-commerce menjadi salah satu tumpuan yang 
dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk merubah penjualan 
yang semula luring ke daring. Menurut Radityo, Shopee 
berkomitmen dalam memberikan penyampaian materi secara 
online dan melakukan Edukasi dan monitor secara berkala 
bagi UMKM yang baru saja go online maupun UMKM yang 
sudah memasarkan produknya di Shopee. Bentuk edukasi 
yang telah diberikan Shopee berupa endampingan dan materi 
pengembangan bisnis, serta cara-cara untuk meminimalisir 
risiko penyebaran virus di area toko/gudang. Radityo berharap 
e-commerce membantu umkm meningkatkan stimulus 
ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini

Webinar dilanjutkan dengan pembahasan topik “UMKM 
Sebagai Prioritas untuk Pertolongan Pembiayaan Ekonomi” 
oleh Ilona Gunawan, Tenaga Ahli Perpajakan dan Pembiayaan, 
SMESCO. Ilona memaparkan bahwa SMESCO berkomitmen 
dalam membantu UMKM dalam sisi pemasaran terutama pada 
masa pandemi ini.  SMESCO  terus  memastikan UMKM 
dapat bertahan dan meningkatkan bisnisnya. Salah satu upaya 
yang diberikan adalah melalui pendampingan online bersama 
dengan Kementerian Koperasi dan UMKM  Saat ini secara 
daring  melalui pelatihan webinar maupun online talkshow
Sesi terakhir, dibawakan oleh salah satu anggota AFTECH 
dari sektor Financial Planner yaitu Adjie Wicaksana, CEO 
& Co-Founder, Halofina. Pada kesempatan tersebut, Adjie 
memberikan tips dan trik terkait “Financial Planning yang 
Matang, Berani Bertahan dan Bangkit di Tengah Pandemi 
COVID-19”. Poin menarik yang perlu diperhatikan dalam 
pengelolaan keuangan di masa pandemi ini adalah dalam 
mengantisipasi risiko terutama dalam perubahan pendapatan 
maupun perubahan biaya kehidupan sehari-hari.

AFTECH berharap webinar ini dapat bermanfaat bagi seluruh 
peserta yang ikut serta. Rekaman webinar dapat di akses 
melalui website AFTECH: www.fintech.id.
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Women in Fintech

Selain memperingati hari jadi AFTECH, pada newsletter edisi spesial ini juga bertepatan dengan hari Kartini yang diperingati setiap 
tanggal 21 April. AFTECH berkesempatan untuk mengobrol dengan para srikandi fintech yang telah memberikan kontribusi besar 
dalam industri fintech sampai saat ini. Mari simak dan berkenalan!

Halo, Saya mulai berkarier di DOKU pada tahun 2013. 
Sebelum DOKU, saya berkarier di industri yang boleh 
dibilang hampir tidak ada hubungannya dengan Fintech 
atau sistem pembayaran. Saya bertanggung jawab 
untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai 
pihak, mulai dari mitra bisnis, mitra teknologi, mitra 
kanal pembayaran, mitra riset dan lain-lain. Saya 
sangat beruntung dapat berkarier di DOKU, di mana 
2 dari 3 pendiri DOKU adalah perempuan. Ibu Nabilah 
Alsagoff dan Ibu Himelda Renuat adalah Co-Founders 
DOKU dimana saat ini mereka menduduki posisi 
sebagai COO dan CMO DOKU. Mereka mendirikan, 
membesarkan dan memimpin DOKU selama 13 tahun. 
Kalau saat ini perempuan terbilang jarang di dunia 
Fintech, bayangkan ketika mereka mendirikan DOKU 
di tahun 2007! Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua 
perempuan tangguh ini benar-benar perintis dalam 
industri Fintech, dan saya sangat beruntung karena 
dapat bekerjasama dalam satu tim dengan mereka. 
Saya berharap perempuan Indonesia terus punya 
semangat untuk berkarya dan berkontribusi di dalam 
semua peran yang mereka jalani, baik itu sebagai istri, 
ibu, pekerja, mungkin sebagai pemimpin tertinggi di 
perusahaan, atau apapun itu perannya. Percaya bahwa 
perempuan Indonesia selalu memiliki peluang untuk 
menciptakan sesuatu yang berdampak positif kepada 
orang-orang disekitarnya.

Sebagai Front End Developer selama 1,5 tahun 
di Qoala, yang saya kerjakan disini berfokus dalam 
pemrograman di bagian User Interface. Termasuk 
pengembangan UI dari aplikasi Qoala dan pembuatan 
reusable UI component yang menjadi standarisasi 
desain bagi Front End Developer lainnya. Khusus di 
bidang IT secara general, banyak yang masih melihat 
pekerjaan di bidang IT itu hanya sekitar handling 
server atau admin, sehingga mungkin masih banyak 
perempuan yang tidak begitu tertarik dengan hal-
hal tersebut. Padahal IT sekarang sudah berkembang 
pesat dan luas sekali. Sama halnya dengan industri 
fintech, banyak posisi yang tentunya bisa dijalani oleh 
perempuan. Jadi dengan adanya perkembangan ini, 
kita terus tunjukkan kontribusi yang besar sehingga 
dapat dilihat dan meyakinkan perempuan lain bahwa 
tidak hanya laki-laki, namun perempuan juga dapat 
berkontribusi. Bekerja di industri fintech, membuktikan 
bahwa perempuan juga dapat memiliki peran dalam 
industri fintech yang sebelumnya didominasi oleh laki-
laki, sehingga industri fintech menjadi lebih banyak 
diminati oleh segala golongan. Kalau kita yakin dan 
percaya diri, tidak ada batasan untuk seluruh perempuan 
membuat impact besar dan melakukan lebih. Namun 
bila sudah melakukan kontribusi setinggi apapun, 
remember to stay humble dan selalu membantu satu 
sama lain. Semangat untuk semua perempuan yang 
sedang berjuang! 

Alison Jap, 
Chief of International Partnership, 
DOKU Maghfira Arsyita Meutia, 

Front End Developer, Qoala
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Ratu Febrianti, 
Government Relations, Santara

Saya berkarir di industri fintech sejak mulai bersama 
membangun Bareksa di tahun 2013. Posisi saya saat 
ini adalah Chief of Business Development, bersama 
dengan tim, saya merumuskan usulan strategi arah 
pengembangan bisnis Bareksa dan melakukan evaluasi 
terhadap bisnis yang telah berjalan. Selain itu juga 
sebagai business owner kami mengkoordinasikan divisi-
divisi terkait agar berjalan sesuai dengan strategi yang 
telah disetujui oleh manajemen dan pemegang saham. 
Menurut saya, dengan sistem pekerjaan berbasis 
teknologi membuat industri Fintech memiliki fleksibilitas 
waktu dan tempat yang selama ini dibutuhkan oleh 
perempuan berkarier yang juga harus menjaga anak. 
Hal ini yang akan menarik perempuan untuk semakin 
berkarya di industri Fintech. Pesan saya kepada teman-
teman seperjuangan, tetaplah melanjutkan perjuangan 
untuk menjadi Kartini masa kini yang mampu bersaing 
dengan pria dalam skill, profesionalisme, idealisme dan 
inovasi demi mengembangkan diri, industri, bangsa 
dan negara.

Hi, saya Ratu dari Santara. Profesi saya sebagai Govrel 
memastikan Santara melakukan kegiatan usaha fintech 
secara legal dan memenuhi segala bentuk perizinan 
sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. 
Berdiskusi serta  menjalin kerjasama dengan berbagai 
lapisan pemerintahan, para pembuat kebijakan serta 
pihak-pihak lain yang terlibat dalam industri fintech 
khususnya ECF guna meningkatkan literasi keuangan 
bagi seluruh lapisan masyarakat  dan membawa 
santara menjadi Leader of ECF di Indonesia. Dengan 
semakin berkembangnya industri fintech, mungkin 
ada baiknya para pengusaha fintech mulai melibatkan 
perempuan lebih banyak lagi. Memberi kesempatan 
yang sama serta menumbuhkan kepercayaan kepada 
para perempuan bahwa mereka juga layak dan bisa 
berkembang melalui industri ini. Tidak ada batasan 
gender dalam industri fintech. Membuka mata 
masyarakat bahwa bukan hanya laki-laki yang melek 
teknologi. Hal ini pula yang diterapkan oleh Santara. 

Sudah 3 tahun bergabung di Faspay, saat ini saya 
dipercaya untuk memimpin tim Marketing Faspay 
dimana tim Marketing Faspay bertanggung jawab 
terhadap keseluruhan perencanaan dan strategi 
marketing Faspay untuk memperkenalkan Faspay ke 
masyarakat luas serta tetap menjadi Payment Gateway 
terbaik di Indonesia. Selain itu, saya juga bertanggung 
jawab untuk menjaga relasi dengan berbagai pihak 
seperti partner, media, asosiasi dan lainnya untuk 
mendukung program-program Faspay. Walaupun 
di industri fintech didominasi oleh laki-laki, seperti 
di Faspay pun tim teknis dikuasai oleh 80% laki-laki 
dan 20% perempuan. Saya yakin banyak perempuan 
hebat yang juga saat ini sudah semakin banyak terjun 
di dunia digital dan di industri fintech sendiri, tidak 
hanya menjabat sebagai tim Sales lho, namun bahkan 
di kantor Faspay kami juga memiliki tim developer 
perempuan! Kartini selalu mengingatkan saya untuk 
bersyukur bahwa saya bisa menempuh pendidikan 
hingga jenjang tertinggi, kemudian saya bisa meniti 
karier dan tidak harus “terburu-buru” menikah. Tapi 
tentunya saya juga kagum dengan para ibu-ibu muda 
yang terjun di dunia fintech dan start-up, I wonder 
how they do it to balance work and home at the same 
time, they’re so amazing! 

Ni Putu Kurniasari, 
Chief of Business Development and 
Research, Bareksa

Kina Grace, 
Senior Marketing Manager, Faspay

Kutipan Ibu Kartini bahwa bangsa yang besar sekalipun 
akan tertinggal ketika perempuan tidak mencerdaskan 
diri, karena perempuan juga pembawa peradaban 
menjadi penting bagi saya untuk memaknai ini sebagai 
pengingat diri bahwa siapapun orangnya, apapun 
profesinya, perempuan berhak mendapatkan perlakuan 
yang sama dalam hal pengembangan diri. Bukan 
untuk melangkahi laki-laki, namun untuk menyamakan 
pandangan serta tujuan untuk kebaikan.
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“Tanda tangan digital yang menggunakan hash dan kriptografi 
asimetris dapat mencapai fungsi tanda tangan pada dokumen 
elektronik layaknya di kertas. Sedangkan tanda tangan 
konvensional dengan menggoreskan ciri khas tanda tangan 
kita pada layar perangkat teknologi atau gadget tidak dapat 
menggantikan fungsi tanda tangan basah pada kertas” ujar 
Marshall. 

Pada umumnya, tanda tangan basah pada dokumen kertas 
dapat dibawa ke laboratorium forensik dan diidentifikasi 
menggunakan ilmu grafologi. Namun jika hanya dengan 
menggoreskan ciri khas tanda tangan kita pada layar gadget, 
goresan tanda tangan pada layar gadget tersebut dengan 
mudah bisa di-scan, di-crop, di-copy dan di-paste dari 
manapun, sehingga ketika disangkal bahwa bukan penanda 
tangan tersebut yang melekatkan gambar digital tanda 
tangannya pada sebuah dokumen akan sulit pembuktiannya.

Marshall juga menyadari bahwa perlindungan data pribadi 
menjadi isu krusial dalam ekosistem fintech. “Kami 
menilai terdapat tiga hal yang menjadi tantangan besar 
industri fintech yang dihadapi oleh 
seluruh penyelenggara sistem 
elektronik. Hal tersebut berkaitan 
dengan keamanan data yaitu 
confidentiality, integrity 
dan availability. Sebagai 
penyelenggara jasa keuangan, 
industri fintech memiliki 
tanggung jawab yang besar 
untuk memastikan tiga hal 
tersebut dapat dipenuhi” 
ujar Marshall.

PrivyID, Startup Aplikasi 
Tanda Tangan Digital 
Pertama di Indonesia

Wawancara Eksklusif dengan 
Marshall Pribadi, CEO & 

Founder PrivyID
AFTECH berkesempatan untuk 
mewawancarai Marshall Pribadi, 
selaku CEO & Founder dari PrivyID, 
aplikasi tanda tangan digital pertama 
yang tersertifikasi oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dan memiliki sertifikasi ISO 
27001 yang merupakan standar manajemen keamanan sistem 
informasi kelas dunia. Sejak tahun 2016, Privy ID memberikan 
layanan berupa penerbitan PrivyID menerbitkan sertifikat 
elektronik dan pasangan kunci kriptografi untuk setiap 
penanda tangan yang menjamin agar penanda tangan tidak 
dapat menyangkal setelah seseorang menandatangani sebuah 
dokumen elektronik dan agar setiap perubahan yang terjadi 
pada dokumen yang telah ditandatangani dapat diketahui. 

PrivyID melakukan verifikasi atas identitas penanda tangan 
dengan data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Dukcapil 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penandatanganan 
dokumen dapat dilakukan pada aplikasi PrivyID yang tersedia 
di iOS, Android, website (http://privy.id) maupun koneksi API. 
“Sampai saat ini PrivyID telah memiliki 5,5 juta pengguna 
individu dan lebih dari 300 pelanggan korporat. Beberapa klien 
korporat kami adalah perusahaan perbankan yang diantaranya 
termasuk 5 dari 6 bank buku IV, perusahaan pembiayaan, 
dan perusahaan penyedia layanan teknologi finansial (fintech) 
terkemuka.” ujar Marshall

Menurut Marshall, tanda tangan digital merupakan salah satu 
infrastruktur yang berperan besar di dalam fintech. “Industri 
fintech mentransformasi berbagai transaksi keuangan dari dunia 
fisik ke dunia maya. Tatap muka dan tanda tangan basah pada 
kertas tidak lagi digunakan” ujar Marshall.  Kelebihan dari tanda 
tangan digital dapat dilihat sayapihak yang melakukan tanda 
tangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah menandatangani 
suatu dokumen dan segala perubahan yang terjadi pada isi 
dokumen setelah ditandatangani dapat diketahui. 

Executive of The Month

Marshall Pribadi, 
CEO & Founder, PrivyID
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“Untuk meminimalisir dan mengatasi isu keamanan data 
pada perusahan jasa keuangan, seluruh produk layanan 
PrivyID dirancang dengan pengamanan data sebagai salah 
satu faktor utamanya. PrivyID merupakan perusahaan yang 
telah dinyatakan lulus audit dan mendapatkan pengakuan 
tersertifikasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik 
Indonesia. Selain itu, PrivyID juga telah memenuhi standar 
internasional yaitu ISO 27001 mengenai keamanan informasi” 
tambah Marshall.

PrivyID telah memberikan dampak signifikan dalam 
meningkatkan inklusi keuangan. “Berbagai produk keuangan 
seperti pembukaan rekening tabungan, rekening sekuritas, 
aplikasi kredit tanpa agunan, hingga aplikasi kartu kredit kini 
dapat dilakukan secara digital tanpa tatap muka, kertas dan 
tinta, ataupun datang ke kantor cabang. Hal ini membuat 
berbagai lapisan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan 
hanya dari gadget mereka” ujar Marshall. 
Menanggapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat 
ini, PrivyID juga berupaya untuk memberikan solusi dengan 
mengajak para pelaku usaha di Indonesia untuk menggunakan 
Tanda Tangan #diRumahAja. “Lewat http://wfh.privy.id, 
perusahaan yang mendaftarkan diri akan dibebaskan dari 
biaya layanan PrivyID selama sebulan penuh” ujar Marshall.  
Sejak dimulainya kampanye promosi ini pada pertengahan 
Maret 2020, terdapat 75 perusahaan sudah berpartisipasi 
dan mendaftarkan Enterprise Account untuk perusahaannya 
masing-masing. Lebih lanjut, terdapat kenaikan jumlah inbound 
sales PrivyID sejumlah 120 akun Enterprise di bulan Maret 
2020 dan di bulan April 2020 diperkirakan akan mencapai 150 
akun Enterprise atau mengalami kenaikan lebih dari 350%.  

“Program Tanda Tangan #diRumahAja adalah upaya kami 
untuk membantu berputarnya roda perekonomian Indonesia 
yang tengah terimbas wabah COVID-19. Ditambah lagi, 
program ini sebagai salah satu langkah proteksi bagi 
keselamatan untuk tidak menandatangani dokumen kertas 
karena pasalnya, penelitian dari National Institutes of Health 
USA pada Maret 2020 menyatakan bahwa virus Corona dapat 
bertahan hingga 24 jam di permukaan benda mati berbahan 
kertas, tambah Marshall.

PrivyID merupakan salah satu anggota AFTECH yang berasal 
dari Yogyakarta. Menurut Marshall, perkembangan komunitas 
fintech di Yogyakarta saat ini belum begitu pesat, hingga saat 
ini hanya ada beberapa perusahaan rintisan yang menyediakan 
layanan fintech. “Untuk meningkatkan pengetahuan serta 
keterlibatan masyarakat dan komunitas di Yogyakarta dalam 
penggunaan fintech, PrivyID kerap mengadakan event secara 
offline yang bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi tanda 
tangan digital dengan beberapa start-up yang bergerak di 
bidang fintech ataupun non-fintech.“

Executive of The Month
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Antisipasi Kredit Bermasalah, 
111 Anggota AFPI Sudah 
Melapor ke Fintech Data 
Center (FDC)

JAKARTA, 27 April 2020 – Sejak diluncurkan oleh Asosiasi 
Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada akhir 2019, 
terdapat 111 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending 
yang sudah melapor ke Fintech Data Center (FDC), pusat data 
fintech lending. Sebagian besar dari yang telah menyampaikan 
data harian tersebut juga rutin melakukan pengecekan terhadap 
calon peminjam (borrower) melalui FDC.

Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah mengatakan dengan 
melakukan akses ke data FDC yang semakin lengkap, 
keberadaan FDC sangat membantu para penyelenggara 
Fintech Peer to Peer (P2P) Lending yang merupakan anggota 
asosiasi, untuk melihat rekam jejak dan menilai reputasi calon 
peminjam, yang akan bermanfaat untuk kepentingan lender, 
platform, dan industri dapat meningkatkan pengelolaan kualitas 
portofolio khususnya dalam menurunkan pinjaman bermasalah. 
Khususnya dalam menurunkan pinjaman bermasalah terutama 
di saat pandemik Covid-19. Hal ini terlihat dari tingkat 
keberhasilan bayar (TKB) industri yang masih terjaga relatif 
stabil.

Kuseryansyah melanjutkan, FDC dikelola secara independen 
oleh AFPI, khusus untuk kepentingan para penyelenggara 
fintech lending yang legal tersebut. Dengan semakin banyaknya 
penyelenggara fintech lending menyampaikan datanya ke FDC, 
maka kuantitas data yang dikelola oleh FDC menjadi semakin 
lengkap menggambarkan transaksi di industri fintech lending.  
Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan 
Bersama Indonesia (AFPI) pada 5-6 Apri 2020 kepada para 
anggotanya, mayoritas menyatakan TKB90 tercatat stabil. 
Per Februari 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 
TKB90 yang menjadi tolak ukur industri Fintech P2P Lending 
sebesar 96,08% atau NPL 3,92%. 

Dampak pandemi Covid-19 sampai saat ini: FDC mencatat 
penurunan transaksi pinjaman baru oleh fintech lending 
dengan kualitas pinjaman yang masih relatif stabil

Ketua Bidang Technical Support AFPI, Ronald Andi Kasim, 
menjelaskan di tengah pandemi Covid-19 ini, FDC dapat 
membantu penyelenggara fintech lending dengan memberikan 
berbagai indikator statistik pada level agregat. Berdasarkan data 
FDC, wabah Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap penyaluran pinjaman baru melalui fintech lending. 
Saat ini, terjadi penurunan jumlah pengecekan data FDC 
sebanyak 20% dibandingkan di saat sebelum Covid-19 mulai. 
Sejak Januari 2020, total pengecekan data FDC sampai saat 
ini telah tercatat lebih dari 15 juta kali, dengan rata-rata sekitar 
140 ribu pengecekan data setiap harinya.

Direktur Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan Fintech 
OJK, DR. Hendrikus Passagi mengaparesiasi komitmen AFPI 
dan para anggotanya yang telah membangun Fintech Data 
Center atau FDC, dan berkomitmen memanfaatkan kehadiran 
teknologi ini secara maksimal, sebagai salah satu perangkat 
dalam mendukung pertumbuhan industri yang sehat. Secara 
khusus, di tengah kondisi pandemi Covid-19, industri 
memerlukan model analisis risiko kredit yang inovatif, sebagai 
langkah preventif dalam penyaluran pinjaman yang sehat dan 
bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI Tumbur 
Pardede menyatakan FDC wujud implementasi langkah AFPI 
dalam menjalankan fungsinya sebagai market supervisory 
untuk berkolaborasi dengan institusi keuangan lainnya dalam 
memperkuat akses keuangan di masyarakat, khususnya 
Unbanked dan Undeserved.

“Dalam pengembangannya, FDC juga bisa diintegrasikan ke 
data milik perbankan atau bahkan Sistem Layanan Informasi 
Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi 
meningkatkan kapasitas bersama dalam menyediakan layanan 
keuangan bagi masyarakat,” tutur Tumbur.

Tumbur yang juga sebagai Chief Executive Officer (CEO) 
TunaiKita, salah satu platform yang telah berintegrasi, 
menambahkan, dengan bergabungnya TunaiKita dalam sistem 
FDC, dapat menghindari ancaman debitur dengan catatan 
perilaku meminjam buruk dan identifikasi penipuan. Selain itu 
sistem ini sangat membantu sebagai parameter penting dalam 
menentukan kelayakan pelanggan yakni dapat mendeteksi dan 
mencegah calon nasabah melakukan peminjaman berlebih di 
banyak platform Fintech P2P Lending dalam waktu bersamaan. 
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Chief Information Officer Investree, Dicky Widjaja pada 
kesempatan yang sama berharap agar konektivitas ini terus 
berlanjut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
para stakeholders. “Kami bangga telah berpartisipasi dalam 
integrasi FDC. Dengan terwujudnya kolaborasi ini, kami dapat 
melakukan proses mitigasi dalam menyeleksi Borrower secara 
menyeluruh sehingga dapat meminimalisir potensi penipuan 
(fraud) serta memberi perlindungan kepada para Lender 
Investree,” ujarnya.

Hal sama disampaikan oleh platform yang juga telah berintegrasi 
yakni Danamas, Maucash, dan Julo. FDC ini mendukung 
kebutuhan platform selama ini untuk melakukan verifikasi data 
nasabah sehingga proses penyaluran pinjaman dapat lebih 
akurat dan tepat. “Dengan adanya data FDC maka kualitas dari 
para peminjam yang disetujui Danamas menjadi lebih baik. FDC 
berdampak pada tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman,” 
kata IT Project Manager Danamas, Markus Lesmana

CEO Maucash, Rina Apriani mengatakan “dengan adanya FDC 
platform mendapatkan tambahan informasi terkait customer 
sehingga menjadi lebih lengkap dan keputusan kredit yang 
diambil menjadi lebih berimbang.” 

Hal senada disampaikan Head of Engineering JULO, Hans 
Sebastian, “sebagai salah satu platform pertama yang berhasil 
terintegrasi, kami sangat mengapresiasi dukungan dari tim 
AFPI yang selalu menanggapi setiap kendala saat proses 
berjalan. Kesuksesan pengembangan FDC selama ini sangat 
dibantu dengan keterbukaan tim AFPI dalam perencanaan dan 
pembahasan technical detail yang melibatkan semua platform. 
Seluruh masukan juga didengarkan dan diterapkan. 

Hingga akhir Februari 2020, OJK mencatat penyaluran pinjaman 
Fintech P2P Lending senilai Rp 95,39 triliun atau meningkat 
225,58% dari tahun lalu (YoY). Dari sisi lender, sudah ada 
630.003 entitas atau naik 156,83% YoY, dan jumlah borrower 
22.327.795 entitas, naik 267,17% YoY. Penyelenggara Fintech 
P2P Lending yang terdaftar di OJK per Februari 2020 tercatat 
161 perusahaan, dengan 25 diantaranya status berizin.****
Tentang AFPI

Tentang AFPI
Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi: 

Kuseryansyah
Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia 
(AFPI)
081316001869
Email: kus@afpi.or.id
Website: www.afpi.or.id
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Untuk mendapatkan informasi mengenai keanggotaan 
AFTECH dan permohonan kerja sama dapat menghubungi 
kontak berikut:

Kanyaka Anindita Imara  
(Community Development)  
kanyaka@fintech.id / 081314519792

8 MAY  :  
 
19 MAY  :  
20 MAY  :  

Kontak kami :

@fintechid

Asosiasi FinTech Indonesia

Satrio Tower 16th Floor
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4  No.5, Kuningan, 
Jakarta  12950, www.fintech.id

Calendar of Event

WEBINAR Session bersama Indonesia Banking School (IBS) : Perkembangan Industri 
Fintech & Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Peluang & Tantangan Penyaluran BLT melalui Fintech*
Insuring Your Daily Economics Activity during Covid-19 through Fintech*

Pemanfaatan Fintech Demi Keberlangsungan UMKM di Masa Krisis*
Meningkatkan Kapabilitas SDM Lokal dalam Industri Fintech*

9 JUNE  :  
22 JUNE :  


