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Di sepanjang bulan Mei 2019, AFTECH bersama-sama dengan 

para anggota dan beberapa pemangku kepentingan 

menjalankan kegiatan bersama guna mendukung pertumbuhan 

industri Fintech. Topik-topik yang diangkat dalam kegiatan 

bersama tersebut diantaranya adalah: Open API dan 

perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Dari sisi 

pengambil kebijakan (regulator), bulan Mei ditandai dengan 

peluncuran Bank Indonesia QRIS (QR Code Indonesia 

Standard) dan Indonesia’s Payment System 2025.  

Edisi Fintech Corner kali ini secara khusus memperkenalkan 

Indonesia Fintech Festival (JCC Assembly Hall, 23-24 

September 2019), acara yang bertemakan “Innovation for 

Inclusion” diselenggarakan oleh AFTECH dengan didukung 

oleh AFPI dan AFSI, dan bekerjasama dengan Bank Indonesia 

dan OJK. Program acara termasuk: conference, industry track, 

exhibition, berbagai program literasi keuangan untuk publik, 

serta investment session bagi Fintech startups. Info lebih 

detail di halaman selanjutnya.  

 

Selamat membaca!  

Tim Editor 





Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bekerjasama 

dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 

dengan didukung oleh Asosiasi Fintech Pendanaan 

Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech 

Syariah Indonesia (AFSI) akan menyelenggarakan 

Indonesia Fintech Festival (IFF), sebuah kegiatan 

besar industri yang diharapkan mampu 

memperkenalkan kemampuan inovasi teknologi di 

bidang keuangan di Indonesia.  

 

IFF akan diselenggarakan pada tanggal 23 – 24 

September 2019 di Jakarta Convention Centre, 

Assembly Hall. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menjadi wadah bagi seluruh pelaku dalam ekosistem 

Fintech, termasuk startups dan pengambil kebijakan, 

untuk membangun jejaring dan memperoleh lebih 

banyak informasi dan solusi bisnis yang akhirnya 

diharapkan dapat mendukung Indonesia mencapai 

target inklusi keuangan.  

 

IFF bertujuan untuk menunjukkan pertumbuhan 

industri Fintech di Indonesia serta korelasinya 

dengan inklusi keuangan, memberikan kesempatan 

bagi pengambil keputusan dalam ekosistem untuk 

berinteraksi dan mengeksplorasi kesempatan 

kolaborasi dengan Fintech startups; serta 

membangun kesadaran publik akan Fintech melalui 

berbagai program literasi keuangan.  

 

 

 

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari 

ini akan diisi dengan program-program seperti: 

conference (bekerjasama dengan OJK dan BI), 

sesi industry track, pameran (exhibition), forum 

investasi, berbagai program literasi keuangan 

yang terbuka bagi masyarakat umum, sesi 

networking, serta lokakarya. Festival ini 

merupakan kegiatan bertaraf internasional 

yang didukung oleh lembaga dan organisasi 

internasional seperti: World Bank, International 

Finance Cooperation (IFC), Asian Development 

Bank (ADB), serta Bill & Melinda Gates 

Foundation (BMGF); serta regulator, pelaku 

industri fintech, serta lembaga keuangan. 

Informasi lebih lanjut terkait Indonesia Fintech 

Festival (IFF) 2019 dapat diperoleh melalui 

narahubung berikut: 

Tasa Barley (+62 822-6019-9990) /   

barley@fintech.id 

INDONESIA FINTECH FESTIVAL 2019 
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Peluncuran  Strategi  

Transformasi  Digital 

Ekonomi  Bank Indonesia 

Public Policy  Update 

Bank Indonesia  menyelenggarakan seminar Digital  

Transformation for Indonesia Economy pada tanggal 

27 Mei lalu.  Dalam seminar tersebut, Bank Indonesia  

secara resmi meluncurkan QRIS (QR Code  Indonesia 

Standard) yang akan menciptakan interkoneksi dan 

interoperabilitas bagi pembayaran dengan sistem QR 

code diseluruh Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia 

juga  mengumumkan Indonesia’s Payment  System 

2025 (IPS 2025) Vision, sebagai  rangkaian kebijakan 

sistem pembayaran  yang akan menjadi prioritas Bank 

Indonesia  dalam enam tahun kedepan. 

 

Secara umum, dalam IPS 2025, Bank Indonesia 

menyoroti lima isu utama,  sebagai berikut: 

 

1. Integrasi ekonomi dan keuangan digital  dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan  mandat bank 

sentral dalam aspek sirkulasi  rupiah, kebijakan 

moneter, menjaga  stabilitas sistem keuangan dan 

inklusi  keuangan. 

 

2. Transformasi digital dalam industri  

perbankan melalui pemanfaatan teknologi  dan 

granular data dalam ekonomi digital 

 

3. Menjamin keterhubungan (interlink)  antara 

bank dan fintech untuk memitigasi  risiko shadow 

banking melalui pengaturan  pemanfaatan teknologi 

digital, hubungan  bisnis, dan kepemilikan bisnis. 

 

4. Menjamin keseimbangan antara inovasi,  

perlindungan konsumen, integritas dan  

stabilitas, serta kompetisi yang sehat melalui  

implementasi digital KYC & due diligence APU  PPT, 

keterbukaan data dan informasi publik,  dan 

pemanfataan reg-tech dan sup-tech  dalam pelaporan, 

pengaturan dan  pengawasan. 

 

Foto oleh : Bank Indonesia 
 

5. Menjamin kepentingan nasional dalam  

aktivitas ekonomi dan keuangan digital cross-  

border. 

 

Dalam upaya mencapai dan merealisasikan  lima isu 

tersebut, BI membentuk lima  kelompok kerja: 

(1) Standarisasi Open API; (2) Mobile  Fast 

Payment; (3) International Standardization  of 

Financial Market Initiatives; (4) Open Use of  

Granular Data; dan (5) Regulatory Reform. 

Melalui kelompok kerja ini, BI akan secara aktif  

bekerjasama dengan industri dan pemangku  

kepentingan lainnya dalam menyusun inisiatif  

dan kebijakan terkait. AFTECH akan terlibat  

dan membantu Bank Indonesia dalam  

pelaksanaan kelompok kerja Open API BI. 

 

Kesuluruhan strategi transformasi digital ini  disusun 

BI dalam rangka mempersiapkan dan  membangun 

infrastuktur ekonomi dan  keuangan yang 

dibutuhkan untuk mendorong,  mengakselerasi, 

serta upaya mitigasi risiko  yang timbul dari 

pertumbuhan ekonomi 

 

Rincian program kerja dan timeline pengerjaan tiap 

kelompok kerja masih dalam tahap diskusi internal 

BI. Apabila Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam 

kelompok kerja tersebut, mohon dapat 

menghubungi PIC Public Policy AFTECH. AFTECH 

akan secara reguler memberikan update informasi 

terkait ini melalui grup AFTECH Payment Working 

Group.  

 



Public Policy  Update 

Kajian Anti Pencucian Uang & 

Pendanaan Terorisme OJK untuk 

Fintech P2P dan ECF 

Jakarta, 23 Mei 2019 – Merespon pesatnya 

perkembangan fintech pendanaan – baik online 

lending maupun equity crowdfunding (ECF) – OJK 

menginiasi penyusunan kajian “Tingkat Kerentanan 

Industri Peer to Peer Lending dan Equity 

Corwdfunding terhadap Tindak Pidana Pencucian 

Uang”. Kajian ini merupakan bagian awal dari 

tahapan penyusunan kebijakan dalam isu terkait. 

OJK menargetkan Juni akhir sebagai deadline 

finalisasi hasil kajian.  

 

Dalam pengerjaan kajian ini, OJK berkomitmen 

untuk secara langsung melibatkan pelaku industri. 

Sebagai asosiasi mitra OJK, AFTECH dan AFPI akan 

mewakili industri dalam tim kajian.  

 

Saat ini, AFTECH dengan bantuan Kelompok Kerja 

Equity Crowdfunding sedang menyusun masukan 

industri yang didalamnya termasuk komponen: 

gambaran umum proses bisnis; perkembangan 

industri di Indonesia; profil pengguna; 

kelembagaan; serta komparasi dan benchmark 

regulasi pada beberapa negara (Amerikan, UK, 

Cina, etc.).  

 

Bagi anggota P2P yang tertarik untuk terlibat dalam 

kajian ini, dapat langsung menghubungi 

narahubung AFPI. Bagi anggota ECF, dapat 

lengsung menhubungi tim public policy AFTECH.  

 

Upcoming Working Group 

Activities  

Narahubung: 

Aliyyah Rusdinar – Aliyyah@fintech.id 

+6281290947424 

Tax Working Group 

IKD Working Group 

Waktu: TBD 

Pertemuan kedua Tax Working 

Group untuk membahas draft surat 

permohonan penegasan DJP 

terkait pengecualian pajak PPn 

untuk bisnis fintech payment. 

Penyusunan memo rekomendasi 

kebijakan terkait untuk kluster IKD 

(co: insuretech, aggregator, dll.) 

sebagai bahan pertimbingan OJK 

dalam menentukan tindak lanjut dari 

hasil sandbox IKD. Tim public policy 

AFTECH akan menhubungi anggota 

IKD terkait hal ini.  

Waktu: TBD 
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mailto:Aliyyah@fintech.id
mailto:Aliyyah@fintech.id


Fintech Syariah di Indonesia 

Highlight of The Month:  

Fintech Syariah 

Jakarta, 21 Mei 2019 - Digitalisasi saat ini  

memungkinan sektor perbankan dan jasa  

keuangan syariah melakukan transformasi  

untuk meraih pasar yang lebih luas dan  

menciptakan produk praktis yang cocok  untuk 

kebutuhan masyarakat. Sebagai salah  satu 

negara dengan penduduk muslim  terbesar di 

dunia, layanan keuangan digital  atau financial 

technology (fintech) syariah  memiliki potensi 

pertumbuhan yang besar,  terutama melalui 

adanya layanan investasi  dan pembiayaan 

syariah. 

 

Secara jangka panjang, kehadiran  perusahaan 

teknologi finansial yang  berbasis syariah 

juga bisa memberikan  akses dan edukasi 

kepada masyarakat dari  berbagai kalangan 

khususnya di daerah  untuk mendapatkan 

layanan jasa keuangan  syariah dengan mudah 

dan cepat 

 

Fintech syariah di  Indonesia diatur dan 

mengacu pada Fatwa  Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama  Indonesia (DSN MUI) 

Nomor 117/2018  tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis  Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip  Syariah.  

 

Berdasarkan fatwa tersebut, yang  dimaksud 

dengan layanan fintech  berdasarkan prinsip 

syariah adalah  penyelenggaraan layanan 

jasa keuangan  berdasarkan prinsip syariah 

yang  mempertemukan atau menghubungkan  

pemberi pembiayaan dengan penerima  

pembiayaan dalam rangka melakukan akad  

pembiayaan melalui sistem elektronik  

dengan menggunakan jaringan internet. 

Fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip  

Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat  

perbedaan dalam bunga atau riba, akad,  

mekanisme penagihan hingga penyelesaian  

sengketa, serta harus memberikan  

kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang saling  

bertransaksi. 

 

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia di  

dukung oleh keberadaan Asosiasi Fintech  

Syariah Indonesia (AFSI) yang diketuai Ronald  

Wijaya (CEO EthisCrowd). AFSI didirikan sebagai 

wadah untuk memajukan ekonomi  syariah 

melalui teknologi finansial. Saat ini AFSI  telah 

membentuk lembaga khusus yaitu  AFSI Institute 

yang mempunyai beberapa  program seperti 

workshop dan pelatihan fiqih  muamalah, AFSI 

Goes To Campus, konsultasi  bisnis syariah 

serta melakukan riset dan  kajian-kajian 

mengenai ekonomi Islam, guna mendukung 

realisasi potensi Fintech Syariah di Indonesia.  

 

Saat ini anggota dari AFSI berasal dari  berbagai 

vertikal fintech seperti peer to peer  lending, 

aggregator, dan equity crowdfunding.  Dalam 

perkembangannya, fintech Syariah mengalami 

berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama 

adalah rendahnya literasi di kalangan 

masyarakat terkait keberadaan layanan 

keuangan Syariah berbasis teknologi. Guna 

menjawab tantangan ini dibutuhkan kerjasama 

dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi 

dan sosialisasi Fintech Syariah di Indonesia.  



Highlight of The Month:  

Fintech Syariah 

Fintech Talk edisi Mei dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengenal trend dan proyeksi 

pertumbuhan industri  fintech syariah di 

Indonesia, serta tantangan yang dihadapi 

dalam  mendorong fintech syariah  untuk  

mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. 

Sebagai salah satu bentuk  sosialisasi terkait 

keberadaan dan  perkembangan fintech 

syariah di  Indonesia, AFTECH bersama dengan  

AFSI menyelenggarkan Fintech Talk  dengan 

topik The Role of Sharia  FinTech in 

Supporting Indonesia's Digital Economy 

dengan menghadirkan pembicara  diantaranya: 

 

Ronald Wijaya (Co-  Founder EthisCrowd), 

Lutfi  Adhiansyah (Co-Founder & CEO  

Ammana) dan Dima Djani (Co-  Founder & CEO 

Alami Sharia) 

Sekitar tujuh puluh peserta hadir  dalam 

acara tersebut. Setelah  talkshow, acara 

dilanjutkan dengan kegiatan buka  puasa 

bersama dan ramah tamah.  AFTECH dan 

AFSI berharap kegiatan  kolaborasi dalam 

memberikan  edukasi kepada masyarakat 

dapat  terus diselenggarakan di kemudian  

hari. 



AFTECH Expert Gym 

Jakarta, 24 Mei 2019 - Expert Gym  

merupakan salah satu kegiatan rutin yang  

diadakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia  

(AFTECH) bersama dengan para  perusahaan 

anggotanya untuk  memberikan pemahaman 

mendalam  mengenai perkembangan bisnis 

dan  teknologi industri fintech kepada 

pelaku  industri terkait. 

Pada bulan Mei ini, AFTECH  

menyelenggarakan Expert Gym dengan  

mengambil topik bahasan mengenai  

FinTech and Financial Institutions:  

Collaboration through Open API. Konteks  

Open API merupakan sebuah konsep yang  

dapat memfasilitasi terjadinya kolaborasi  

antara fintech dan lembaga keuangan  

lainnya. Melalui Open API, fintech maupun  

lembaga keuangan dapat secara lebih  

leluasa berinovasi dalam melakukan  

penawaran layanan keuangan. 

Para pakar yang hadir sebagai pembicara  

diantaranya: Fithri Hadi (Direktur Teknologi  

Informasi dan Manajemen Risiko, Bursa  Efek 

Indonesia), Idah Tjung (Head of IT,  Phillip 

Sekuritas), Kaspar Situmorang (EVP  Digital 

Center of Excellence, Bank BRI), dan  Afief 

Baasir (CTO Arkana). Wakil Ketua  Umum 

AFTECH juga turut hadir untuk  memberikan 

penutupan acara. Kegiatan  Expert Gym ini 

dilanjutkan dengan  acara ramah tamah dan 

buka puasa  bersama. 

AFTECH Expert Gym 

Open API Dalam Fintech 



Executive of The  Month 

Jakarta, 28 Mei 2019 -  Inovasi fintech dalam  

vertikal pembayaran dapat dilihat melalui salah  

satu anggota AFTECH melalui platform  

InfraDigital Nusantara (IDN). Berbeda dengan  

platform pembayaran lain yang memfokuskan  

untuk membangun aplikasi bill-payments  

perusahaan telekomunikasi dan perbankan, para  

founder IDN menyadari bahwa terdapat biller  

long tail seperti sekolah yang masih terpaksa  

menggunakan tunai. 

 

" Setelah kita menyelidiki lebih dalam, kita lihat  

memang sekolah belum mengadopsi  

pembayaran digital, hal ini utamanya disebabkan  

karena industri pendidikan sangat  

berfragmentasi dan mempunyai use-case  

pembayaran sangat khas. Akibatnya, digitalisasi  

pembayaran sekolah masih belum praktis. 

 

Sehingga kita mengambil keputusan untuk  

membangun infrastruktur pembayaran khusus  

untuk institusi pendidikan supaya mereka juga  

dapat menyediakan metode pembayaran digital  

dan menuju cashless " ujar Ian. 

 

Fitur utama dari IDN adalah melalui Jaringan 

IDN, dimana perkumpulan bank, aplikasi  

pembayaran dan retail yang menyediakan  

pembayaran di aplikasi mereka untuk sekolah-  

sekolah yang telah terhubung dengan IDN.  

Menurut Ian," digitalisasi keuangan sekolah itu  

butuh proses dan kami mendampingi sekolah  

dari awal sampai 100% online. Ini termasuk  

pelatihan, perubahan proses tagihan dan  

pembayaran di sisi sekolah serta sosialisasi  

metode pembayaran baru kepada orang tua dan  

siswa ". 

 

 

Wawancara dengan Ian 

McKenna, CEO InfraDigital 

Nusantara 

Inovasi untuk Pendidikan di  

Indonesia 

Saat ini ada lebih dari 130 unit lembaga  

pendidikan dari 50 yayasan dengan 70 ribu 

siswa,  termasuk sekolah dari TK sampai SMK,  

Universitas, Bimbingan Belajar dan Pesantren. 

Jaringan IDN dibangun supaya setiap sekolah,  

walaupun memiliki keterbatasan, bisa 

menerima  pembayaran online. 

 

Kontribusi IDN dalam menciptakan akses 

masyarakat atas layanan keuangan cukup besar.  

" Selain  InfraDigital belum ada model layanan 

payment  dengan model seperti kami, jadi 

kalau sekolah  mau pembayaran digital harus 

membuka Virtual  Account dengan salah satu 

bank dan hanya bisa  berhasil jika seluruh 

orang tua sudah terbiasa  dengan layanan 

perbankan. Atau harus punya tim IT  untuk 

integrasi ke dalam sistem informasi  akademik. 

Jika jumlah siswa atau SPPnya kecil dan belum 

punya tim IT, sekolah biasanya belum  mampu 

investasi yang lebih jauh untuk sistem  

pembayaran. Kita bangun Jaringan IDN supaya  

setiap sekolah bisa menerima pembayaran  

online. Dan untuk partner merchant/bank kami  

agregasikan agar biaya untuk onboard sekolah  

relatif rendah sehingga biaya dapat turun. " 

 

IDN mendapatkan respon positif dari  

penggunanya. " Dari laporan orang  tua mereka 

merasa terbantu karena tidak harus  antri di TU 

sekokah atau titipkan uang kepada anaknya 

untuk membayar. IDN memberi dampak besar 

pada sekolah dan yayasan. TU sekolah pun bisa  

lebih fokus pada kegiatan pendidikan bukan  

penagihan“, tambah Ian.  

 



AFPI  

Jakarta, 14 Juni 2019 -  Asosiasi  Fintech 

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)  dan 

Rumah Perubahan telah sukses 

mengadakan C-Summit 2019 Fintech P2P 

Lending pada tanggal 14 Juni 2019 di 

Rumah Perubahan. Acara ini 

diperuntukkan untuk para Direktur 

daripada platform f intech P2P lending,  

sebagai  ajang si laturahmi dan sal ing 

berbagi  informasi , terutama terkait  dengan 

proses pengajuan perizinan penyelenggara  

LPMUBTI dalam sesi  Sharing Session: How 

to get P2P License. 

 

 

Acara yang bertemakan Leadership in 

Digital  Transformation Era ini  juga 

mengundang Prof. Rhenald Kasal i  sebagai 

keynote speaker  dalam acara ini , banyak 

sekal i  insight yang didapatkan oleh 

anggota-anggota AFPI terkait  dengan 

kepemimpinan dalam era transformasi 

digital . Acara ini  juga turut dihadir i  oleh 

Direktur Direktorat  Pengaturan Perizinan 

dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa 

Keuangan, Hendrikus Passagi , yang 

berkesempatan  hadir untuk memberikan 

sambutan dalam acara ini .  

 

 

Lalu acara ini  ditutup dengan foto 

bersama dan di lanjutkan dengan sesi 

makan bersama dan juga sesi  networking 

untuk para penyelenggara. 

 

 

C-Summit 2019 Fintech 

P2P Lending  

bersama dengan  

Rumah Perubahan 



  AFTECH Calendar 

19: Fintech for Capital Market Expo 2019 

21: AFTECH Meet Up with Fintech Community Bandung  

21 (TBC): Tax 2nd Working Group Session on VAT Exemption 

 27: Peluncuran dan Press Conference Indonesia Fintech Festival 2019 

 



   AFTECH New Members  

(Maret - Mei  2019) 

INSURTECH 

PAYMENT 

ENABLER 

  MARKET  

PROVISIONING 

WEALTH  

MANAGEMENT 

EQUITY CROWDFUNDING 

OTHERS 

Untuk mendapatkan informasi  

mengenai keanggotaan AFTECH dan  

permohonan kerja sama dapat  

menghubungi kontak berikut: 

Kanyaka Anindita Imara  

(Community Development)  

kanyaka@fintech.id  

081314519792 

Kontak kami: 

@fintechid 

Asosiasi FinTech Indonesia 

Satrio Tower 16th Floor 

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4  

No.5, Kuningan, Jakarta  

12950 

www.fintech.id 
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