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KOLABORASI AFTECH DAN BANK INDONESIA  

DALAM ISU OPEN API DAN E-KYC 

Fokus Utama di Februari 

• Pokja Perpajakan AFTECH 
 

• Pokja ECF AFTECH 
 

• Wawancara dengan Co-Founder iGrow 

dengan • AFTECH CXO Gathering 

McKinsey&Company 

• MediaVisitke Detikcom 

• Fintech TalkVol.2 

• Jenius Co.CreationWeek 

Pada tanggal 21 Februari 2019, Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) dan Departemen  

Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (DKSP BI) melakukan  

pertemuan guna mendiskusikan beberapa prioritas program kerja. Sejalan dengan 

program advokasi kebijakan dari AFTECH, BI saat ini sedang mengkaji 

roadmap Open API sebagai salah satu cara untuk mendorong dan 

penyusunan  

meningkatkan 

kolaborasi antara institusi keuangan dengan industri fintech. AFTECH turut mendukung BI  

dalam menyusun roadmap terkait Open API tersebut. Sebagai langkah awal, AFTECH  

telah melakukan survey kepada seluruh anggota AFTECH yang termasuk di dalam  kategori 

fintech startups terkait kondisi kerjasama fintech dan bank yang sudah terjadi. 

 
Selain itu, BI juga menjadikan pemanfaatan data DUKCAPIL fintech startups sebagai  

salah satu poin program kerja yang menjadi prioritas. Kedua fokus ini akan dibahas oleh  

kelompok kerja khusus yang akan disusun oleh dengan melibatkan anggota AFTECH. 



INDUSTRY NEWS 
 

AFTECH – POKJA ECF 

Pada tanggal 13 Februari 2019 Kelompok Kerja  

(Pokja) Equity Crowdfunding / ECF (Layanan 

Urun Dana) mengadakan pertemuan yang  

pertama. Sesi ini dihadiri oleh sepuluh pemain  

ECF dan Bapak Edward Chamdani (Co-  

Founder JasKapital) selaku Ketua Eksekutif  

Pokja Equity Crowdfunding (ECF) di AFTECH. 

Pertemuan Pokja ini membahas beberapa poin  

terkait POJK 37/2018 tentang Layanan Urun  

Dana, terutama poin-poin yang membutuhkan  

klarifikasi lebih lanjut., seperti: 

a.Pengaturan terhadap batasan  pihak 

pemegang saham dalam tiap  

penerbitan (maksimal 300) 

 
b. Pengaturan tentang batasan jumlah dana 
yang boleh diinvestasikan investor retail sesuai  

dengan pendapatan tahunan mereka (maksimal  

5% dari total pendapatan tahunan untuk investor 

500jt/tahun; 

pendapatan 

yang berpendapatan kurang dari  

dan 10% untuk investor dengan  

lebih dari 500jt/tahun). 

c. Pengaturan terkait batasan jumlah dana yang  

bisa dihimpun oleh tiap penerbit (maksimal  

sebesar Rp10M) 

d. Perluasan definisi “ekuitas” dan “efek” untuk 

mencakup instrumen investasi yang lebih 

kompleks (contohnya: 

convertible/exchangeable note, reksadana, dll.) 

e. Mekanisme transisi berkas pendaftaran 

perizinan/pencatatan dari OJK IKD kepada  

OJK Pengawasan Pasar Modal 2B 

f. Kebutuhan  

keuangan 

sosialisasi  

penyedia 

kepada  

jasa 

institusi 

escrow 

account/virtual account terkait POJK 37 agar 

pihak bank dapat segara memfasilitasi  

pembuatan akun untuk penyelenggara ECF. 

Dalam pertemuan pertama ini AFTECH juga 

mensosialiasikan program kerja untuk ECF,  

yang vertikal meliputi rencana edukasi pasar  

dan media tentang model bisnis ECF sebagai  

platform pembiayaan alternatif diluar P2P  

Lending serta rencana kerjasama strategis  

untuk membangun infrastruktur penunjang  

ekosistem ECF. 



Pada tanggal 14 Februari 2019, AFTECH mengadakan pertemuan pertama Kelompok Kerja / Pokja  

Perpajakan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 perwakilan dari anggota AFTECH dan dipimpin oleh  

Riffa Sancati (Group Head of Finance, Gopay - Ketua Pokja Perpajakan). 

 
Dalam pertemuan tersebut para peserta Pokja membahas berbagai isu terkait tax compliance dan  

transparansi peraturan pajak bagi sektor fintech, terutama untuk para pelaku usaha di vertikal sistem  

pembayaran (payment gateway, e-money, e-wallet, dan lainnya). Isu utama lain yang menjadi pokok  

bahasan adalah kejelasan dari kategorisasi Merchant Discount Rate (MDR) yang pada akhirnya  

berpengaruh pada status objek pajak nilai tambah (value added tax – VAT) serta mekanisme  perpajakan 

untuk promosi cashback. Sebagai kelanjutan dari pertemuan ini, AFTECH dan anggota  Pokja Perpajakan 

akan merumuskan strategi advokasi dan berkomunikasi untuk dengan Dirjen Pajak  Kementerian 

Keuangan RI. 

INDUSTRY NEWS 
 

AFTECH – POKJA PERPAJAKAN 



EXECUTIVE OF THE MONTH 

WAWANCARA 

DENGAN  

JIM OKLAHOMA 

Co-Founder & Chief of Business Development  

iGrow 

Fintech Peer to Peer Lending (P2P) menjadi salah  

satu sektor yang tumbuh dengan pesat di industri  

fintech. AFTECH berkesempatan untuk  

mewawancarai Jim Oklahoma yang merupakan Co-  

Founder dan Chief of Business Development dari  

iGrow, sebuah perusahaan fintech P2P lending yang  

memfokuskan bisnisnya di bidang agrikultur dengan  

menyalurkan pendanaan ke para petani, peternak,  

dan nelayan. 

iGrow berdiri sejak September 2014, dilatarbelakangi  

oleh kondisi disintegrasi pertanian Indonesia. Jim  

mengungkapkan adanya tiga hal besar yang tidak  

terintegrasi: pasar, kemampuan petani dan modal.  

"iGrow hadir untuk memastikan adanya pasar yang  

menampung hasil panen dari para petani sebelum  

memulai penanaman serta peningkatan skill untuk 

menyesuaikan dengan keinginan pasar melalui 

pelatihan   yang   diberikan   iGrow.   Setelah   dua  hal 

tersebut terpenuhi modal pun akan lebih mudah  

didapat," ujar Jim. 

Jim menjelaskan bahwa iGrow memiliki visi yaitu  

meningkatkan ketahanan pangan dan menggerakkan  

ekonomi khususnya di bidang pangan melalui  

pemetaan masalah dan mendorong modal masuk ke  

sektor pertanian. "Oleh karenanya kita harus mampu  

membuat produk-produk pembiayaan yang tidak  

kalah menarik dengan di sektor finansial." 

iGrow terus berinovasi melalui riset dan pilot project  

seperti penerapan blockchain untuk transparansi data,  

penggunaan precision farming dan pemetaan dengan  

menggunakan satelit sebagai bentuk inovasi dari  

teknologi pertanian. 

Fitur dari iGrow terbilang unik, iGrow pernah ditulis  

oleh Forbes sebagai “Farmville for real life” karena  

para lender bisa bermain layaknya dalam sebuah  

permainan tapi berhubungan dengan buah dan petani  

nyata. 

“Di iGrow kami rutin memberikan pelaporan tentang  

status kepada para lender, seperti foto dan deskripsi  

perkembangan proyek. Jadi lender akan tahu sampai  

mana status tanaman yang mereka danai saat ini ” ujar  

Jim. 

Tanggapan masyarakat terhadap iGrow sejauh ini  

sangat positif. Saat ini hampir semua komoditas yang  

iGrow buka di website sudah terdanai semua. Dari 34  

project, hanya tinggal tiga project yang masih terbuka  

untuk bisa didanai. 

Menurut Jim, melalui program-program dari iGrow,  

para petani yang notabene adalah angkatan kerja  

terbesar di Indonesia (44%) akan memperoleh akses  

keuangan yang lebih adil. “Kondisi saat ini 85% dari  

mereka merupakan unbanked, dan memang  

perbankan tidak mungkin bisa masuk dengan kondisi  

yang sekarang. Disinilah peran kami supaya mereka  

tidak terjerat dengan rentenir, ijon dan tengkulak. 

Dengan iGrow petani tidak membayar bunga yang 

memberatkan mereka, namun bagi hasil yang adil  

sesuai dengan hasil panen mereka.” 

Jim berharap dengan hadirnya iGrow, masyarakat  

umum dapat ikut merasakan bertani dengan modal  

yang tidak terlalu besar. Walau tidak punya lahan  

yang luas dan kemampuan bertani, masyarakat tetap  

bisa berpartisipasi untuk memajukan pertanian di  

Indonesia. 



WHAT'S ON AFTECH 

AFTECH CXO Gathering 

dengan 

McKinsey &Company 

AFTECH berkolaborasi dengan McKinsey & 

Company  menyelenggarakan  

Briefing dan CXO Gathering 

Media  

untuk 

Peluncuran Special Report tentang Digital  

Banking and Fintech Collaboration, pada  

Senin, 11 Februari 2019. 

Laporan Digital Banking 

Collaboration disusun 

and Fintech 

berdasarkan 

Personal Financial Services Survey oleh  

McKinsey. Survei ini dilakukan sejak tahun  

1998 setiap tiga tahun sekali. Saat ini 

tercakup sekitar 17.000 responden  

perkotaan di pengguna bank di wilayah 

15 negara Asia. Hasil survei ini 

memberikan wawasan yang luas terhadap  

perilaku konsumen dan tren dalam  

akuisisi, kesetiaan dan retensi nasabah. 

Dalam Sesi Members Gathering hadir  

Bapak Pardiyono (Pengawas Senior  

Departemen Pengawasan Bank 1 OJK),  

Bapak Sunu Widyatmoko (Ketua Eksekutif  

Cash Loan, AFTECH, Wakil Ketua Umum,  

AFPI dan CEO, Dompet Kilat), Bapak  

Eugene Keith Galbraith (Deputi Presiden  

Direktur BCA) dan Bapak Hidayat Liu  

(Kepala Strategy and Business  

Development, Grab) 



MEDIA VISIT TO DETIK.COM 

MEDIA RELATIONS EVENT 

AFTECH secara rutin setiap bulannya  

berkesempatan untuk mengunjungi media di  

Indonesia. Di bulan Februari ini, AFTECH  

bersama dengan Asosiasi Fintech  

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)  

berkunjung ke kantor redaksi Detik.com. 

 
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan  

anggota AFTECH dan AFPI: Mekar,  

Tunaikita, Doku, dan Halofina. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari  

kegiatan rutin AFTECH dalam memberikan  

pemahaman mengenai perkembangan  

industri fintech di Indonesia, kepada media,  

editor dan jurnalis. 

 

Untuk partisipasi dalam Media Visit AFTECH  

Bulan Maret 2019 dapat menghubungi:  

dian@amaliyah@fintech.id 

mailto:dian@amaliyah@fintech.id
mailto:dian@amaliyah@fintech.id
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FINTECH TALK VOL.2 
Kolaborasi AFTECH-AFPI 

FEBRUARY HIGHLIGHTS 

AFTECH dan AFPI menyelenggarakan Fintech Talk Vol. 2 pada tanggal 20 Februari 2019.  Tema 

Fintech Talk pada bulan Februari ini adalah mengenai peran FinTech P2P lending dalam  

mendukung inklusi keuangan di Indonesia, khususnya melalui pinjaman produkti dan  konsumtif. 

 
Pembicara dalam kegiatan ini adalah Pandu Aditya Kristy (Chief Operating Officer MEKAR),  

Victor Timothy (Co-Founder & Business Development Director Taralite), Andrisyah Tauladan  

(Director Asetku) dan Munawar (Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan  

Fintech, OJK). 



JENIUS CO.CREATION WEEK 
Kolaborasi AFTECH - Jenius 

KUNJUNGAN KOTRA KE AFTECH 

Pada 22 Februari 2019, Jenius menyelenggarakan  

Conference yang merupakan bagian dari acara Jenius  

Co.Creation Week. AFTECH memberikan dukungan pada  

kegiatan yang diharapkan mampu mendorong kolaborasi  

dan inovasi di sektor keuangan digital, terutama kolaborasi  

antara perbankan dan FinTech. Sukarela Batunanggar  

(Deputi Komisioner OJK Institute) turut hadir sebagai  

pembicara dalam kegiatan dan menyampaikan penjelasan  

mengenai dukungan OJK terhadap inovasi keuangan  digital. 

AFTECH mendapat kunjungan dari delegasi  

Korea Trade-Investment Promotion Agency  

(KOTRA) pada hari Kamis, 21 Februari 2019. 

Beberapa pokok bahasan 

kolaborasi di bidang teknologi, 

diantaranya, 

digital  dan 

kewirausahaan antara kedua organisasi. 



EVENT CALENDAR 

9 Maret: OJK FinTech Event di Solo 

12Maret: Payment Gateway Paper Launch by AFTECH and BNI 

13Maret: Media Visit - Kumparan 

14Maret: AFTECH Expert Gym with Espay  

21 Maret: Fintech Talk Vol.3 

26 Maret: Fintech Media Clinic 

Untuk mendapatkaninformasi mengenai  

keanggotaan AFTECH dan permohonan  

kerja sama dapat menghubungi kontak  

berikut: 

Kanyaka Anindita Imara  

(CommunityDevelopment)  

kanyaka@fintech.id  

081314519792 / 

CONTACT US : 

Asosiasi FinTech Indonesia 

@fintechid 

Asosiasi FinTech Indonesia 

Satrio Tower 16th Floor Jl. Prof.  

DR. Satrio Blok C4 No.5,  

Kuningan, Jakarta 12950 

mailto:kanyaka@fintech.id



