
Fintech Corner edisi kali ini menampilkan ulasan

lengkap mengenai penyelenggaraan Indonesia

Fintech Summit & Pekan Fintech Nasional 2020,

yang diinisiasi oleh AFTECH bersama-sama

dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,

dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Selama

dua pekan, 11-25 November 2020, berbagai

acara diskusi dan literasi menampilkan para

pembicara dari dalam dan luar negeri. Beragam

insentif dan program promosi juga diberikan oleh

para penyelenggara fintech kepada masyarakat.

Resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia,

Joko Widodo, pada tanggal 11 November 2020

dan ditutup oleh Wakil Presiden Republik

Indonesia, K. H. Ma'ruf Amin, pada tanggal 25

November 2020, Indonesia Fintech Summit &

Pekan Fintech Nasional 2020 menjadi festival

fintech terbesar di tahun 2020.
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Presiden Joko Widodo saat memberikan Keynote Speech pada pembukaan Indonesia Fintech Summit &

Pekan Fintech Nasional 2020 secara virtual di Jakarta, 11 November 2020

Tahukah Anda?

>40.000 peserta yang hadir dalam 34

sesi virtual dan 41 webinar edukatif

selama dua pekan.

>180 pembicara terkemuka dari dalam

dan luar negeri.

Partisipasi dari 40 penyelenggara

keuangan digital dengan 24

program/campaign berupa cashback,

giveaway, doorprize, free trial sampai

cicilan 0%.

Sebanyak 13,6 juta pengguna dari

penyelenggara fintech berpartisipasi

selama dua pekan.

Nilai transaksi dari penyelenggara

fintech yang berpartisipasi mencapai

Rp4,6 triliun.

Indonesia Fintech Summit (11-12 November

2020) & Pekan Fintech Nasional (11-25

November 2020) mencatatkan pencapaian

berikut ini:



Presiden mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam ranah

pengembangan teknologi finansial ini. Indeks Inklusi Keuangan kita menunjukkan bahwa Indonesia

masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN dalam hal tersebut. "Di tahun 2019,

Indeks Inklusi Keuangan kita 76 persen. Lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di

ASEAN, misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Sekali lagi, kita

masih berada di angka 76 persen," ucapnya.

Tak hanya itu, tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital juga masih sangat rendah.

Data menunjukkan baru sekitar 35,5 persen masyarakat yang mengetahui soal keuangan digital.

Masih banyak pula masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26

persen masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital. Oleh sebab itu, Presiden berharap

agar para inovator fintech tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman dan penyedia

pembayaran daring saja, tetapi juga bertindak sebagai penggerak utama literasi keuangan digital

bagi masyarakat dan memperluas pemasaran digital bagi UMKM.

"Para inovator fintech juga harus mengembangkan diri secara terus-menerus untuk menjalankan

fungsi aggregator dan innovative credit scoring, memberikan layanan equity crowdfunding dan

project financing," kata Presiden. Lebih jauh, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa

perkembangan teknologi di sektor keuangan juga dapat menimbulkan potensi risiko seperti

kejahatan siber, misinformasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Apalagi regulasi

nonkeuangan perbankan tidaklah seketat regulasi perbankan. Dalam hal tersebut, para pelaku

industri fintech harus memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel serta memitigasi

berbagai risiko yang muncul.

"Dengan cara ini saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman kepada

masyarakat serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian

nasional," tandasnya

Sumber: Humas Kemensetneg RI

Versi lengkap pidato Presiden dapat disaksikan di sini.
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Presiden Jokowi Buka Indonesia Fintech Summit
2020 secara Virtual

11 November 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan

apresiasi kepada para inovator dan penggerak industri

fintech yang mampu memberi kontribusi positif bagi

perekonomian dan meningkatkan akses pembiayaan kepada

masyarakat. Di tahun 2020 ini, penyaluran pembiayaan

finansial oleh fintech telah mencapai Rp128,7 triliun atau

meningkat 113 persen year-on-year. Hal itu disampaikan

Presiden saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020 dan

Pekan Fintech Nasional 2020 secara virtual.

https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_buka_indonesia_fintech_summit_2020_secara_virtual
https://www.youtube.com/watch?v=Kg7xQE8kZFc


11 November 2020. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia

(AFSI) menggelar Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020 dan Indonesia Fintech Summit (IFS) 2020

pada 11-25 November 2020. Acara ini mengangkat tema "To Survive and To Thrive: Accelerating

National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia’s Financial

Services". Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, tema ini

sejalan dengan komitmen pemerintah untuk pulihkan ekonomi nasional dengan langkah-langkah

strategis yang diharapkan dapat mampu meningkatkan inklusi keuangan dan menjadi jembatan

menuju kesejahteraan masyarakat.

"Kasus pandemi Covid-19 secara global telah menembus angka 50 juta dan terus meningkat dan

Indonesia tingkat recovery ratenya 84,5%. Itu lebih tinggi dari rata-rata tingkat global," ujar dia

dalam pembukaan Indonesia Fintech Summit (IFS) 2020 secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Kemudian, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi (PE) dari kuartal II ke kuartal III positif dari -5,32%

menjadi -3,49%. Namun kalau secara kuartal per kuartal ada kenaikan 5,05%. "Sehingga kita

harap ke depan dengan mempertahankan tren pertumbuhan kuartal per kuartal itu di akhir tahun

arahnya menuju 0 atau positif," ungkap dia.

Dia juga menambahkan pemerintah telah anggarkan Rp695,2 triliun untuk program PEN. Di mana

program PEN ini tentunya sebagian menggunakan teknologi digital dan juga terkait pembiayaan

berbasis fintech. "Upaya pemulihan ekonomi, pemerintah terus strategis test tracing dan

treatment. Sementara masyarakat diharapkan dapat menjalankan disiplin jaga jarak, pake masker,

cuci tangan dan kami sudah keluarkan peta jalan pelaksanaan vaksinasi atau imunisasi lewat

Perpres 99/2020. Ini tentu kita harap bisa dorong kepercayaan masyarakat untuk aktivitas di luar

rumah," tandas Bapak Airlangga.

Sumber: sindonews

Versi lengkap pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dapat Anda saksikan di sini:

https://www.youtube.com/watch?v=rRO1xnYLNlY
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Indonesia Fintech Summit 2020, Menko Airlangga:
Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional

https://ekbis.sindonews.com/read/228048/178/indonesia-fintech-summit-2020-menko-airlangga-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional-1605078665
https://www.youtube.com/watch?v=rRO1xnYLNlY


11 November 2020. Dengan dibuka oleh

Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko

Widodo yang membahas seputar “Digital

Transformation to Accelerate Indonesia’s

Economic Recovery”, Pekan Fintech Nasional

2020 resmi digelar.

Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020 yang

berlangsung dari 11-25 November 2020 diawali

dengan kegiatan Indonesia Fintech Summit

(IFS) 2020 pada 11-12 November, yang

bertemakan “To Survive and To Thrive:

Accelerating National Economic Recovery

through Concerted Efforts in the Digitization

of Indonesia’s Financial Services”.

“Fintech telah memberikan kontribusi positif

bagi perekonomian nasional dan menambah

akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Namun, masih ada pekerjaan rumah yang besar

karena indeks inklusi keuangan kita masih

tertinggal dibandingkan beberapa negara lain.

Harapannya, para inovator fintech tidak hanya

berperan sebagai penyalur pinjaman dan

utama

pembayaran online, tetapi sebagai

penggerak utama literasi keuangan digital

bagi masyarakat,” jelas Bapak Joko Widodo.

“Fintech juga diharapkan dapat mendampingi

perencanaan keuangan serta memperluas

UMKM dalam hal akses pemasaran e-

commerce. Selain itu, para pelaku industri

fintech perlu memperkuat tata kelola yang

lebih baik serta memitigasi berbagai potensi

risiko yang ada.”

Berfokus untuk mempercepat pemulihan

ekonomi nasional dan mendukung

transformasi digital, Indonesia Fintech

Summit 2020 menjadi upaya sinergi antara

para pelaku industri fintech dan regulator.

Terutama di tengah masa pandemi,

kolaborasi yang dijalin harus semakin gencar

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

Indonesia triwulan III 2020 yang membaik,

didorong meningkatnya realisasi stimulus

pemerintah serta mulai membaiknya mobilitas

masyarakat dan permintaan global.

Regulator dan Pelaku Industri Ekonomi
Digital Wujudkan Sinergi Melalui
Indonesia Fintech Summit 2020
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Fintech atau ekonomi digital dinilai mampu

mendukung pemulihan ekonomi khususnya

selama diberlakukannya pembatasan sosial

berskala besar berkat kontribusinya bagi

individu dan UMKM untuk bertransaksi. “Fintech

memegang peranan yang penting saat ini,

bahkan AFTECH mencatat sebanyak 55 inisiatif

dari 52 perusahaan fintech menyasar

masyarakat sebesar 47,3%, UMKM sebesar

45,4%, pemerintah 5,5%, dan 1,8% lainnya

guna mengurangi dampak ekonomi Covid-19,”

jelas Bapak Niki Luhur, Ketua Umum AFTECH.

Dukungan lainnya juga terlihat dari kontribusi

lembaga keuangan seperti memfasilitasi

pelaku bisnis untuk memiliki alat pembayaran,

penyelesaian dan kliring, mewujudkan

implementasi investasi yang lebih efisien,

memitigasi risiko dari sistem pembayaran

konvensional serta menabung dan mendanai.

Beberapa topik bahasan yang menjadi sorotan

diskusi dalam IFS 2020 antara lain: (i)

Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia dan

dampaknya terhadap perekonomian; (ii)

Inovasi keuangan digital: SupTech dan

RegTech; (iii) Teknologi dan infrastruktur

fintech; dan (iv) Perkembangan fintech syariah

di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjiyo

pun memaparkan bahwa dua poin menuju

Indonesia Maju, yaitu optimis dan digitalisasi.

Optimis, bahwa seperti diketahui pertumbuhan

ekonomi Indonesia triwulan III 2020 membaik

begitu pula proyeksi di triwulan IV, dan optimis

bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan

dsadas

akan mencapai 5% dan lima tahun ke depan

mencapai 6%. Digitalisasi merupakan salah satu

kunci sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

Selaras dengan transformasi digital yang

digagas oleh Presiden RI, BI pada tahun 2019

memulai transformasi digital pada sistem

pembayaran dengan meluncurkan Blueprint

Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang

sekarang telah mengalami kemajuan yang luar

biasa dengan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

(1) QRIS, yang telah mencapai lebih dari 5 juta

merchant di seluruh Indonesia; (2) Mendorong

digitalisasi perbankan dan interlink dengan

fintech melalui standarisasi API; (3) BI-FAST

yang mendukung infrastruktur SP ritel yang real-

time, 24/7, dan efisien; serta (4) Reformasi

pengaturan pembayaran digital. Digitalisasi

sistem pembayaran berperan sangat penting

untuk mendukung transformasi digital ekonomi

dan keuangan. 

Bapak Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner

OJK, mengatakan bahwa digitalisasi sektor jasa

keuangan harus didukung dengan iklim regulasi

yang memadai untuk menghindari regulatory

arbitrage dan praktik moral hazard serta tetap

dsad
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melindungi kepentingan konsumen namun

tetap kondusif mendukung inovasi.

Menurut Bapak Wimboh, ke depannya, penting

untuk disiapkan percepatan penerbitan UU

Perlindungan Data Pribadi dan UU Keamanan

dan Ketahanan Siber, melakukan enhancement

ketentuan dengan prinsip Same Business-Same

Risks-Same Rules, memperkuat pengawasan

berbasis teknologi (SupTech) bagi seluruh LJK

dan perusahaan fintech, melakukan

enhancement regulatory sandbox, dan

mengoptimalkan peran SRO seperti AFTECH

dan AFPI dalam pelaksanaan pengawasan

market conduct.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan

Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati,

menjelaskan bahwa IFS 2020 merupakan

momentum yang tepat bagi seluruh pelaku

industri fintech dan regulator terkait untuk

bersama-sama saling mendukung,

mengedukasi dan meliterasi keuangan digital

kepada masyarakat.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat luar

biasa di bidang ekonomi digital, namun

potensi ini tidak akan menjadi sesuatu yang

konkret apabila kita tidak membangun

submission dan necessary condition. Hal ini

berarti kita perlu memiliki infrastruktur yang

memungkinkan untuk seluruh masyarakat agar

tidak mengalami ketertinggalan. Berdasarkan

riset dari World Economic Forum, potensi kita

berada pada empat kunci, yakni infrastruktur,

SDM, institusi, dan regulasi," kata Ibu Sri

Mulyani.

Tidak hanya wawasan dari dalam negeri, dua

hari pelaksanaan IFS 2020 ini juga diramaikan

oleh pembicara dari kancah internasional

seperti Direktur Pembiayaan MPOWER Scott

Mackenzie Wallace, Pejabat Program Layanan

Keuangan untuk Masyarakat Miskin Yayasan Bill

& Melinda Gates, Brooke Patterson, serta

Direktur Regional Wechat Pay, Aaralyn Tong.
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“Sejumlah pembicara yang hadir tidak hanya

dari dalam, tetapi juga luar negeri karena kami

melihat penting untuk tidak hanya belajar dari

negeri sendiri. Kini waktunya melangkah lebih

besar dengan saling bertukar wawasan

sehingga kita dapat mewujudkan sinergi yang

lebih baik bagi ekosistem fintech,” tutup Bapak

Niki Luhur.

Versi lengkap sesi ini dapat disaksikan di sini.

Indonesia memiliki potensi yang

sangat luar biasa di bidang ekonomi

digital, namun potensi ini tidak akan

menjadi sesuatu yang konkret apabila

kita tidak membangun submission dan

necessary condition. Hal ini berarti

kita perlu memiliki infrastruktur yang

memungkinkan untuk seluruh

masyarakat agar tidak mengalami

ketertinggalan. Berdasarkan riset dari

World Economic Forum, potensi kita

berada pada empat kunci, yakni

infrastruktur, SDM, institusi, dan

regulasi.

Ibu Sri Mulyani Indrawati,

Menteri Keuangan Republik

Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=rRO1xnYLNlY
https://youtu.be/yEsqHIv30TY


Bapak Karaniya Dharmasaputra, Sekretaris

Jenderal AFTECH, President Director OVO

& CEO Bareksa

Bapak Adrian Gunadi, Chairman AFPI, CEO

& Founder, Investree

Bapak Herman Widjaja, Chief Executive

Office, TokoScore

Bapak Ronald Wijaya, Chairman of

Indonesia Sharia Fintech Association (AFSI)

Pembicara:

1.

2.

3.

4.

Moderator:

Ibu Andini Effendi, Jurnalis | Klik di sini

Bapak William De Vos, Principal, APAC

Office, Board of Innovation

Bapak Iskandar Simorangkir Deputy for

Macro Economy and Finance Coordinating

Ministry of Economic Affairs

Bapak Erwin Haryono, Executive Director of

Payment System Policy Department, Bank

Indonesia

Bapak Mohd Sani Ismail, Principal Finance

Sector Specialist, Asian Development

Bank/ADB | Klik di sini

Pembicara:

1.

2.

3.

4.
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Highlighter Session I:
“Get Up, Stand Up:

Fintech Initiatives in Supporting Indonesia’s
Economic Recovery”
(11 November 2020)

In The Limelight #1:
“Cybersecurity: A White Hacker Story”

(11 November 2020)

Bapak Ruby Alamsyah, Founder & CEO, Digital

Forensic Indonesia | Klik di sini

Fintech 360º:
“Six Feet Apart: Global

Pandemic and the Rise of Low Touch
Economy”

(11 November 2020)

A GLIMPSE OF INDONESIA FINTECH SUMMIT & PEKAN FINTECH

NASIONAL ACTIVITIES HOSTED BY AFTECH

Hard Talk #1:
“Don’t Let Your Guard Down: Data

Governance to Ensure Privacy and Security in
Fintech Industry”

(11 November 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=-27nrTfXI98
https://www.youtube.com/watch?v=kEOzMXGmY1E
https://youtu.be/WxKR4Wkm4Yo
https://www.youtube.com/watch?v=-27nrTfXI98
https://www.youtube.com/watch?v=-VLmm8ubmx4
https://www.youtube.com/watch?v=-VLmm8ubmx4
https://www.youtube.com/watch?v=kEOzMXGmY1E
https://www.youtube.com/watch?v=l5t2BVujsoY
https://youtu.be/kEOzMXGmY1E
https://youtu.be/-VLmm8ubmx4
https://youtu.be/l5t2BVujsoY


A GLIMPSE OF INDONESIA FINTECH SUMMIT & PEKAN FINTECH

NASIONAL ACTIVITIES HOSTED BY AFTECH
NOVEMBER-DESEMBER 2020

Ibu Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR

Bapak Vivek Pathak, Director for East Asia

and Pacific, International Finance

Corporation, The World Bank Group

Bapak Niki Luhur, Chairman of AFTECH,

Founder & Chairman VIDA

Bapak Bobby Achirul Awal Nazief, Ph.D,

Special Staff to Minister of Finance on

Information System and Technology

Pembicara:

1.

2.

3.

4.

Moderator:

Ibu Lesly Goh, Fellow at CCAF, Members of

Ethics Committee, AFTECH | Klik di sini

In The Limelight #1:
“Regulatory Changes and FinTech Market

Development during Covid-19 — Insights from
Global Studies”

(11 November 2020)

Bapak Bryan Zhang, Executive Director & Co-

Founder, Cambridge Centre for Alternatives

Finance/CCAF | Klik di sini

Visionary Talk I:
“Ticket to Ride: Journey to Recover and

Prosper through Digital Economy”
(12 November 2020)

Dr. Moh. Chatib Basri, Former Finance

Minister of Finance RI | Klik di sini

Visionary Talk II:
“To Be or Not To Be: Inclusive Innovation &

Technology for MSMEs”
(12 November 2020)

Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi

dan UKM Republik Indonesia

Bapak Bambang Brodjonegoro, Menteri

Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Ibu Nurhaida, Wakil Ketua Dewan

Komisioner OJK

Pembicara:

1.

2.

3.

Moderator: Ibu Andini Effendi, Jurnalis | Klik

di sini

https://www.youtube.com/watch?v=l5t2BVujsoY
https://www.youtube.com/watch?v=qHFVuZ4vS1w
https://www.youtube.com/watch?v=qHFVuZ4vS1w
https://www.youtube.com/watch?v=OT_zKbH2o-0
https://www.youtube.com/watch?v=OT_zKbH2o-0
https://www.youtube.com/watch?v=TWia1ARIZYA
https://www.youtube.com/watch?v=TWia1ARIZYA
https://youtu.be/OT_zKbH2o-0
https://youtu.be/qHFVuZ4vS1w
https://youtu.be/TWia1ARIZYA
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NASIONAL ACTIVITIES HOSTED BY AFTECH

Ibu Filianingsih Hendarta, Assistant

Governor and Head of Payment System

Policy Department, Bank Indonesia

Bapak Irwan Lubis, Senior Advisor

Strategic Committee and Research

Center, OJK

Bapak Semuel A. Pangerapan, Director

General for Applications and Informatics,

Ministry of ICT RI

Prof Zudan Arif Fakrulloh, Director

General of Population and Civil

Registration, Ministry of Home Affairs RI

Pembicara: 

1.

2.

3.

4.

Moderator: Bapak Karnoto Muhammad, Vice

Editor in Chief, InfoBank | Klik di sini

Hard Talk II:
“The Good, The Bad, The Ugly: Ethical

Business Conduct Violation in Fintech”
(12 November 2020)

Bapak Vincent Henry Iswaratioso, CEO

DANA

Bapak Sunu Widyatmoko, CEO Dompet

Kilat

Bapak Kaspar Situmorang, Executive Vice

President, Digital Center of Excellence,

Bank Rakyat Indonesia

Bapak J.P. Ellis, CEO C88 Financial

Technologies Pte Ltd, Executive Head of

Market Support, AFTECH

Pembicara:

1.

2.

3.

4.

Moderator: Bapak Sugianto Osman, Partner,

Ginting & Reksodiputro/Allen & Overy LLP |

Klik di sini

Hard Talk IV:
“Harder, Better, Faster,

Stronger: Building Cybersecurity
Framework for Indonesia’s Fintech

Industry”
(12 November 2020)

Bapak Anton Setiawan, Director of Digital

Economic Protection, National Cyber and

Crypto Agency (BSSN)

Bapak Pandu Sjahrir, Chairman of

Indonesia, SEA Group (ShopeePay)

Dr. Charles Lim, Deputy Head of Master IT

Program, Security Operation Center Head,

Swiss German University

Pembicara:

1.

2.

3.

Moderator: Bapak Ardi Sutedja, Chairman,

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) | Klik

di sini

Highlighter Session II:
“Piece by Piece: Key Drivers for Accelerating

Digitization in Financial Services Sector”
(12 November 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=REvhWV4_fyQ
https://www.youtube.com/watch?v=sY6LtiJ8VhU
https://www.youtube.com/watch?v=sY6LtiJ8VhU
https://www.youtube.com/watch?v=mzoc5w-4dqo
https://www.youtube.com/watch?v=mzoc5w-4dqo
https://www.youtube.com/watch?v=REvhWV4_fyQ
https://youtu.be/REvhWV4_fyQ
https://youtu.be/mzoc5w-4dqo
https://youtu.be/sY6LtiJ8VhU
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A GLIMPSE OF INDONESIA FINTECH SUMMIT & PEKAN FINTECH

NASIONAL ACTIVITIES HOSTED BY AFTECH

Hard Talk V:
“Just One Me: How e-KYC

Supports Digital Identity's Role in Financial
Inclusion"

(12 November 2020)

Bapak Dian Ediana Rae, Head of Financial

Transaction Reports and Analysis Center

Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputy

of Economy, BAPPENAS

Bapak Iwan Kurniawan, Co- founder and

COO, Modalku

Bapak Dhenu Wiarsandi, Head of Product

Group, LinkAja

Bapak Reinhart Hemarnus, Chief Product

Officer, Bareksa

Pembicara:

1.

2.

3.

4.

5.

Moderator: Bapak Jonathan Marskell, Senior

Program Officer World Bank (ID4D) | Klik di

sini

Untuk video lengkap Indonesia Fintech Summit 2020 serta sesi-sesi yang AFTECH

selenggarakan selama Pekan Fintech Nasional 2020, silakan kunjungi Youtube AFTECH

pada tautan ini

https://www.youtube.com/watch?v=sYZLybae5Ys
https://www.youtube.com/watch?v=sYZLybae5Ys
https://www.youtube.com/c/AsosiasiFintechIndonesia/videos
https://youtu.be/sYZLybae5Ys


25 November 2020. Diselenggarakan selama

15 hari berturut-turut sejak 11 November, Pekan

Fintech Nasional (PFN) 2020 hari ini selesai

digelar setelah melangsungkan sekitar 41

kegiatan webinar yang dihadiri oleh lebih dari

40 ribu peserta serta melibatkan lebih dari 180

pembicara dari regulator dan pelaku industri

fintech. Rangkaian acara PFN 2020 dan

Indonesia Fintech Summit (IFS) 2020 yang

diselenggarakan oleh AFTECH dan AFSI serta

didukung oleh Bank Indonesia dan Otoritas

Jasa Keuangan merupakan festival fintech

terbesar di Indonesia tahun ini.

PFN dan IFS 2020 juga menyoroti

perkembangan fintech syariah yang tumbuh

kian pesat dan dikatakan bahwa Indonesia

memiliki jumlah fintech syariah terbanyak di

dunia. Di awal Closing Ceremony PFN 2020

hari ini, Wakil Presiden Republik Indonesia K. H.

Ma'ruf Amin menyampaikan pidatonya yang

berjudul “Innovative Sharia Fintech

Development to Boost National Economic

Recovery”.

“Inovasi dalam fintech syariah menjadi suatu

hal yang sangat penting karena menyangkut

pemanfaatan fintech dalam aktivitas ekonomi

ds

dan keuangan syariah nasional. Saya bahagia

karena hal ini telah direspon dengan baik

oleh para pelaku fintech dengan tersedianya

berbagai layanan fintech syariah, mulai dari

pembayaran, pinjaman maupun investasi yang

berbasis syariah,” ungkap Wakil Presiden.

Menjadi Festival Fintech Terbesar di Indonesia,
Pekan Fintech Nasional 2020 Hasilkan Transaksi

Senilai Rp4,6 Triliun
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Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank

Indonesia, Ibu Destry Damayanti, menyatakan,

“Melalui Blueprint Sistem Pembayaran

Indonesia (BSPI) 2025, Bank Indonesia

berkomitmen penuh untuk mengembangkan

ekonomi keuangan digital, sistem

pembayaran dan inklusi keuangan, guna

mendorong terciptanya efisiensi transaksi,

mempercepat inklusi keuangan serta

memajukan UMKM. Sinergi dan kerjasama

berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan

es

Tautan video: https://www.youtube.com/watch?v=Jl2fUUZYXa4

https://www.youtube.com/watch?v=Jl2fUUZYXa4
https://youtu.be/Jl2fUUZYXa4


Senada dengan Bapak Niki, Ketua Umum AFSI,

Bapak Ronald Wijaya, pun menjelaskan bahwa

potensi fintech di Indonesia akan terus

berkembang secara signifikan, mengingat

besarnya permintaan yang ada di masyarakat

dan penting sekali bagi para pelaku industri

agar semakin menggencarkan langkah-

langkah edukasi dan promosinya untuk

mempertahankan momentum pertumbuhan

fintech syariah di Indonesia.

Sepanjang dua pekan perayaan PFN 2020,

berbagai penawaran menarik seperti program

diskon, cashback, giveaway, doorprize, free

trial, cicilan 0% serta berbagai insentif lain-

nya ditawarkan oleh 24 penyelenggara

fintech untuk mendorong adopsi dan literasi

keuangan digital di masyarakat, dengan total

13,6 juta pengguna layanan fintech serta

Rp4,6 triliun total transaksi yang dilakukan

selama Pekan Fintech Nasional.

Capaian dari penyelenggaraan PFN dan IFS

tahun ini menunjukkan kontribusi riil dan

potensi dari industri fintech terhadap

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

nasional. Selain dari itu, juga menunjukkan

ada-nya percepatan digitalisasi sektor jasa

keuangan yang perlu dibarengi dengan

kolaborasi antara pemerintah, industri, dan

pemangku kepentingan lainnya untuk

meningkatkan literasi keuangan digital dan

budaya inovasi keuangan digital yang

bertanggung jawab.

Terkait dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

terhadap perkembangan fintech, Wakil Ketua

Dewan Komisioner OJK, Ibu Nurhaida,

menggaris-bawahi beberapa hal.

“Kami berkomitmen untuk membantu

mempercepat perkembangan industri fintech,

salah satunya dengan menyediakan perizinan

online tanpa tatap muka fisik selama masa

pandemi. Kami juga telah memiliki peta jalan

pengembangan untuk bisnis fintech guna

mendorong percepatan perkembangan industri

fintech yang telah menjadi salah satu visi yang

kami usung sebagai regulator,” kata Ibu

Nurhaida.

Menyambut apa yang Ibu Nurhaida katakan,

Bapak Niki Luhur selaku Ketua Umum AFTECH

menyampaikan optimismenya terhadap potensi

fintech dalam mempercepat pemulihan ekonomi

nasional.

“AFTECH menyambut baik hasil penyelenggaran

PFN dan IFS 2020. Dari angka penggunaan

layanan keuangan digital sebanyak 13,6 juta

pengguna selama Pekan Fintech serta

partisipasi aktif dari seluruh pemangku

kepentingan, kami optimis industri fintech

nasional dapat memberikan kontribusi riil

terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai

capaian sepanjang Pekan Fintech juga

menunjukkan partisipasi nyata dari industri

terhadap pemulihan ekonomi nasional," ucap

Bapak Niki.

ekosistem yang mendorong pengalaman

pelanggan yang lebih baik."
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Klik di sini untuk versi lengkap Media Briefing

penutupan Pekan Fintech Nasional 2020

https://www.youtube.com/watch?v=72QcSmEnPb0
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Highlighter Speech:
“The future of digital financial services in

ASEAN: Investor’s Perspective”

In The Limelight 2:
“How Fintech can support Indonesia’s
agent networks to advance financial

inclusion at  the last mile”

Bapak Andi Dervishi, Global Head of Fintech

Investment, IFC & AFTECH Advisory Board Member

Bapak Pieter Kemps, Principal, Sequoia Capital

Bapak William Gozali, Vice Chairman 1, Indonesia

Venture Capital Association (AMVESINDO) &

Chief Investment Officer, BRI Ventures

Pembicara:

1.

2.

3.

Moderator: Bapak Edward Davies, President of

Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) &

Southeast Asia Newseditor, Reuters | Klik di sini

Ibu Anna Gincherman, Partner, Consumer Centrix

(CCX)

Bapak Aiaze Mitha, Digital Finance Expert, Digital

Ambassador UNCDF

Bapak Abhinav Sinha, Co-Founder, Eko India

Financial Services | Klik di sini

Pembicara:

1.

2.

3.

In The Limelight:
“The Role of Innovative Financial Inclusion in

Post Pandemic Economic Recovery”

Highlighter Speech:
“Margin Call: Investor’s View on Indonesia

Fintech Industry"

Fintech 360º:
“Less is More: DLT Based

Solution for Efficient Trade Finance”

Ibu Connie Chan, Managing Director, Investments,

Temasek | Klik di sini

Bapak Ahmed M. Saeed, Vice-President Operations

2, ADB | Klik di sini

https://www.youtube.com/watch?v=HVL7nsSwpeQ
https://www.youtube.com/watch?v=0_K0gyWV6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=lC5rrofC-nM
https://www.youtube.com/watch?v=0_K0gyWV6iQ
https://www.youtube.com/watch?v=V5jRdwKMqhE
https://www.youtube.com/watch?v=lC5rrofC-nM
https://www.youtube.com/watch?v=eceOxMXttJE
https://www.youtube.com/watch?v=HVL7nsSwpeQ
https://www.youtube.com/watch?v=V5jRdwKMqhE
https://youtu.be/HVL7nsSwpeQ
https://youtu.be/0_K0gyWV6iQ
https://youtu.be/V5jRdwKMqhE
https://youtu.be/lC5rrofC-nM
https://youtu.be/eceOxMXttJE
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Fintech 360º:
“Crowdfunding and Digital

Democratization”

Pembicara: (1) Bapak Luthfy Zain Fuady, Department

Head of Capital Market Supervision 1A, OJK; (2) Ibu

Azrina Azmel, Deputy General Manager, Securities

Commission Malaysia; (3) Bapak Heinrich Vincent,

CEO & Founder, Bizhare.id; (4) Bapak Kelvin Lee,

CEO & Co-Founder, Fundnel

Moderator: Bapak Gonthor R. Aziz, Advisor Strategic

Committee, OJK | Klik di sini

Fintech 360º:
“Evolving Landscape of Fintech Lending in

Indonesia”

Fintech 360º:
“Digital Innovation in Islamic Social

Finance”

Pembicara: (1) Bapak Defri Andri, Kepala

Departemen Pengawasan Bank 2, OJK; (2) Ibu Yan

Xiao, Project Lead of Digital Trade Team, World

Economic Forum (WEF); (3) Bapak Ian Guy Gillard,

Senior Executive Vice President, Bangkok Bank; (4)

Bapak Jean-Christophe Manghardt, Senior Growth

and Innovation Manager, HSBC

Moderator: Bapak Ricky Satria, Deputy Director of

Payment System Policy Department, Bank Indonesia |

Klik di sini

Pembicara: (1) Bapak Tris Yulianta, Director of

Fintech Licensing and Supervision Agreement, OJK;

(2) Bapak Adrian Gunadi, Chairman, AFPI & CEO,

Investree; (3) Bapak Rama Mamuaya,  Founder and

CEO, Daily Social

Moderator: Bapak Topan Saban, Vice Chairman

Public Relations AFPI & COO Aktivaku | Klik di sini

Pembicara: (1) Bapak Mohamad Arifin Purwakanta,

CEO of National Zakat Institution (BAZNAS); (2)

Bapak Imam Saptono, Vice Chairman, Badan Waqaf

Indonesia; (3) Bapak Ahmad Juwaini, Director of

National Committee for Islamic Economy and Finance

(KNEKS); (4) Bapak Vikra Ijas, Co-Founder of

KitaBisa.com

Moderator: Bapak Elvan Syaputra, Business Director

of ShariaNews | Klik di sini

https://www.youtube.com/watch?v=qpu9xa3QRmQ
https://www.youtube.com/watch?v=qpu9xa3QRmQ
https://www.youtube.com/watch?v=gEvUEqPPPn0
https://www.youtube.com/watch?v=LgjIiaJeR2Y
https://www.youtube.com/watch?v=eceOxMXttJE
https://www.youtube.com/watch?v=gEvUEqPPPn0
https://www.youtube.com/watch?v=LgjIiaJeR2Y
https://youtu.be/gEvUEqPPPn0
https://youtu.be/LgjIiaJeR2Y
https://youtu.be/qpu9xa3QRmQ


20 November 2020. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), penyaluran bantuan

sosial telah menjangkau 97.388.064 jiwa pada tahun 2020. Ini adalah angka yang cukup impresif

mengingat metode yang saat ini digunakan pemerintah Indonesia masih memiliki beberapa

keterbatasan, di antaranya (1) Banyaknya kartu yang tidak terdistribusi karena nama dan/atau

alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak ditemukan; (2) Lokasi ATM atau access point

yang tidak terjangkau oleh masyarakat menyebatkan biaya transportasi tinggi; (3) Ketergantungan

terhadap pendamping dalam melakukan pencairan dana bantuan; dan (4) Keterbatasan

infrastruktur telekomunikasi. Kelemahan seperti yang diuraikan di atas dapat diatasi dengan

penerapkan pola transaksi keuangan dengan menggunakan biometrik sebagai mekanisme

otentifikasinya.

Pandemi Covid-19 pun masih memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian

Indonesia. Menyadari pentingnya untuk memodernisasi pembayaran G2P (Government to Person),

bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Lembaga

Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), AFTECH mengadakan

Peluncuran Naskah Kebijakan (Policy Paper) berjudul "Modernisasi Government to Person (G2P)

Melalui Solusi Financial Technology (Fintech) di Indonesia". Acara ini merupakan satu dari >60 sesi

virtual Pekan Fintech Nasional 2020 yang bertemakan “To Survive & To Thrive: Accelerating

National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia’s Financial

Services”.
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AFTECH, TNP2K, dan LD FEB UI Luncurkan Naskah
Kebijakan Modernisasi Government to Person (G2P)

Melalui Solusi Financial Technology (Fintech) di
Indonesia

Bapak Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden/Sekretaris Eksekutif (Ad-interim) TNP2K,
memaparkan Policy Paper berjudul Modernisasi Government to Person (G2P) Melalui Solusi Financial

Technology (Fintech) di Indonesia | Klik di sini untuk sesi lengkapnya

Arah Kebijakan Transformasi Program G2P Guna mewujudkan prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi, arah kebijakan dan

strategi pemerintah terkait digitalisasi program G2P telah diatur di dalam Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2014.

https://www.youtube.com/watch?v=IM40-vB9Mds
https://youtu.be/IM40-vB9Mds


Dengan digitalisasi program G2P, penerima manfaat mendapatkan titik akses yang lebih

dekat, biaya lebih murah, layanan yang lebih baik, dan interaksi layanan keuangan yang lebih

dalam.

Pemerintah dapat mengurangi biaya distribusi kartu, mengurangi ketergantungan terhadap

vendor, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan cakupan penerima manfaat.

Penyedia layanan mendapatkan manfaat dalam bentuk skala bisnis lebih efisien menyesuaikan

penerima manfaat yang dilayani, mengurangi biaya onboarding karena berkurangnya

penggunaan kertas/dokumen dan interaksi manusia, dan interoperabilitas antara penyedia

layanan yang meningkatkan efisiensi proses transfer bantuan program G2P.

Dampak transformasi G2P dalam kerangka kebijakan tersebut di antaranya:

1.

2.

3.

Penggunaan biometrik wajah oleh fintech dalam penyaluran bantuan program G2P dinilai

sebagai teknologi otentifikasi yang paling unggul dibandingkan dengan metode otentifikasi

lainnya seperti metode mobile money, NFS, QR Code, Kartu Debit dan PIN, Biometik Sidik Jari, dan

Biometrik Wajah. Dalam uji coba penyaluran bantuan sosial menggunakan biometrik wajah,

tercatat tingkat keberhasilan penyelesaian registrasi secara rata-rata mencapai 82% dan tingkat

penyelesaian transaksi hingga batas waktu yang ditentukan mencapai 84%. 

Walaupun tetap saja metode tersebut masih mengalami kendala seperti akurasi aplikasi rekam

biometrik yang belum optimal sehingga pada saat pengambilan bantuan terjadi masalah pada

proses otentifikasi wajah dan sidik jari. Data kependudukan juga masih menjadi tantangan

tersendiri. Data Dukcapil Daerah dan Dukcapil Pusat juga belum tersinkronisasi sehingga

menghambat verifikasi data. Meskipun demikian, naskah kebijakan ini menyimpulkan bahwa

biometrik wajah memiliki potensi yang besar karena tidak memerlukan perubahan perilaku seperti

mengingat kode PIN. Adapun kendala seperti akurasi otentifikasi masih dapat diperbaiki ke

depannya.
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Silakan mengunduh laporannya di

sini: https://bit.ly/AFTECH-G2P.

https://bit.ly/AFTECH-G2P


23 November 2020. Kelompok-kelompok Kerja AFTECH hari ini meluncurkan Kode Etik pada Pekan

Fintech Nasional 2020. Ketiga Kelompok Kerja (Pokja) tersebut adalah Pokja Fintech Aggregator,

Pokja Fintech Innovative Credit Scoring, dan Pokja Perencana Keuangan. Kode Etik (code of

conduct) ini merupakan inisiatif industri dalam melakukan standarisasi dan panduan umum yang

disepakati oleh seluruh pemain fintech klaster Aggregator, Innovative Credit Scoring dan

Financial Planner dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan bisnis yang

bertanggung jawab, mengisi kekosongan hukum serta mengedepankan dan menjaga perlindungan

konsumen di sektor jasa keuangan dan seluruh pihak terkait. Dengan maksud tersebut, AFTECH

melihat pentingnya Prinsip-Prinsip Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Aggregator, Innovative

Credit Scoring, dan Financial Planning sebagai upaya penerapan dan pengawasan prinsip market

conduct yang baik.

Berangkat dari kepastian regulasi Peraturan OJK (POJK) POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi

Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang meletakkan landasan praktik Inovasi Keuangan

Digital berkelanjutan di Indonesia, perusahaan fintech yang menawarkan jasa keuangan digital

harus mengajukan permohonan ke OJK untuk melalui proses Regulatory Sandbox. Regulatory

Sandbox merupakan suatu program uji coba bagi perusahaan fintech di bidang jasa keuangan

berbasis teknologi (fintech/financial technology) sebelum beroperasi melayani masyarakat.

Dimensi utama dari peraturan ini adalah inovasi keuangan yang bertanggung jawab, penerapan

sistem keamanan yang kuat dan tata kelola yang baik, serta kepatuhan terhadap perlindungan

pelanggan dan anti pencucian uang/pemberantasan keuangan dari peraturan terorisme. Saat ini

terdapat enam belas (16) klaster perusahaan fintech di semester kedua tahun 2020. Dari klaster-

klaster tersebut, aggregator, innovative credit scoring dan financial planner memiliki jumlah

pemain tertinggi yang tercatat di bawah proses Regulatory Sandbox.
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Peluncuran Kode Etik untuk Fintech Aggregator,
Innovative Credit Scoring, dan Financial Planner
dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Silakan mengunduh ketiga Pedoman Perilaku di atas di sini: https://bit.ly/AFTECH-CoC

https://bit.ly/AFTECH-CoC
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Aggregator menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI/artificial intelligence) yang

memberikan saran kepada pengguna untuk mencapai tujuan keuangan dalam strategi dan

perhitungan yang akurat. Pemain fintech aggregator membantu masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan keuangan agar dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan begitu, masyarakat akan lebih terdidik secara finansial. Selanjutnya pemain fintech

financial planner telah memberikan manfaat untuk masyarakat dalam merencanakan keuangan

mereka dengan lebih baik tanpa biaya. Perencana keuangan mendidik masyarakat untuk dapat

memilih produk keuangan yang sesuai.

Adapun Credit Scoring adalah sistem di Lembaga Jasa Keuangan yang bertujuan untuk mengukur

tingkat risiko kredit calon debitur dengan menggunakan riwayat kredit. Salah satu inovasi yang

muncul adalah Innovative Credit Scoring (ICS). Innovative Credit Scoring memanfaatkan alternatif

data selain riwayat kredit seperti data yang diperoleh dari media sosial, data seluler, atau

transaksi elektronik, sebagai sumber dalam menilai kelayakan konsumen yang masih belum memiliki

akses terhadap produk dan layanan bank. Pemrosesan data menggunakan teknologi AI dan

pembelajaran mesin (ML/machine learning) untuk mengotomatiskan proses kelayakan kredit

dengan cepat.

Dengan visi dan semangat inovasi yang bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan

sektor keuangan digital yang stabil, kontributif, inklusif, dan berkelanjutan, maka AFTECH merasa

perlu untuk mengembangkan kode etik industri untuk Aggregator, Innovative Credit Scoring, dan

Financial Planner yang paling cepat pertumbuhannya secara jumlah pemain di pasar. Kode etik

tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan

dalam ekosistem fintech. Kode etik akan diterapkan ke masing-masing anggota AFTECH di bawah

aggregator, penilaian kredit inovatif, dan klaster perencana keuangan.

Peluncuran Kode Etik untuk Fintech Aggregator, Innovative Credit Scoring, dan Financial Planner

merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020 yang telah

diselenggarakan oleh AFTECH  dan adalah Expert Lab dengan tema "Walk-the-Talk: The Role of

Code-of-Conduct for Fintech Aggregator, Innovative Credit Scoring, Financial Planner in

Enhancing Consumer Protection", dengan pembicara Bapak Imansyah, Deputi Komisioner, Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), Bapak J.P. Ellis, CEO C88 Financial Technologies Pte Ltd, Head of

Aggregator Working Group, AFTECH, Bapak Adjie Wicaksana, Co-Founder and CEO Halofina, Head

of Financial Planner Working Group, AFTECH, Bapak Peter Sugiapranata, Country Director, PT

Tongdun Technology Indonesia & Head of Innovative Credit Scoring Working Group, AFTECH dan

Ibu Elsie Hakim, Partner, ABNR sebagai moderator.

Klik di sini untuk sesi lengkapnya

https://www.youtube.com/watch?v=u6dV8hGgzwU
https://youtu.be/u6dV8hGgzwU


26 November 2020. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kesenjangan (gap)

antara kebutuhan kredit masyarakat dan penyaluran dana dari institusi keuangan masih menjadi

isu krusial. Dari 260 juta populasi penduduk Indonesia, angka penetrasi kartu kredit baru berada

pada angka 3,2%. Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran kredit adalah terbatasnya

riwayat kredit individu. Misalnya, pemilik usaha informal yang tidak memiliki pembukuan, atau

karyawan muda yang baru memulai kariernya sehingga sulit mendapatkan kredit dari lembaga

pembiayaan konvensional. Salah satu yang menjadi kunci dalam menjembatani gap kredit di

Indonesia adalah dengan mengembangkan penilaian credit scoring (skor kredit) melalui inovasi

dan peningkatan variasi data penilaian.

Kehadiran fintech lending lantas membawa angin segar. Melalui teknologi, sistem skor kredit yang

dimiliki fintech lending mampu menganalisis profil calon peminjam secara lebih cepat, efisien,

komprehensif, dan mengurangi kebiasan data. Hal ini berdampak pada peningkatan kelayakan

kredit sehingga mampu memperluas akses kredit bagi masyarakat, dengan pengalaman pengajuan

kredit yang lebih mudah dan cepat.

Chief Data Officer Kredivo Bapak Paramananda Setyawan mengatakan, adopsi machine learning

menggunakan kombinasi data tradisional dan alternatif memungkinkan Kredivo untuk menganalisis

skor kredit pengguna dengan metrik setaraf bank sehingga menjadi lebih cepat dan efisien.

"Alternatif ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan gap kredit di Indonesia,"

kata Bapak Paramananda dalam sesi Expert Gym: “Accelerating Financial Inclusion through

Adoption of Innovative Credit Scoring" sebagai rangkaian Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020.

Saat ini, credit scoring Kredivo telah menilai kelayakan kredit sekitar 500 ribu pengguna tiap

bulannya  serta mampu menyalurkan kredit bagi lebih dari dua juta pengguna atau 25% dari basis

pengguna kartu kredit saat ini. Lebih dari 60% dari total pengguna tersebut mendapatkan akses

kredit pertamanya melalui Kredivo.

Inovasi skor kredit Kredivo bahkan telah mendapatkan pengakuan di industri melalui penobatan

dari The Asian Banker Indonesia Awards dan IDC Digital Transformation Awards pada 2019 lalu.

Selain itu, melalui kemampuan dan standardisasi manajemen risiko yang setaraf dengan bank,

Kredivo juga mampu menunjukkan kredibilitasnya di industri keuangan, terbukti lewat

keberhasilannya meraih sejumlah pendanaan lini kredit dari bank nasional dan perusahaan

investasi global. Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang menantang saat ini, Kredivo masih tetap

mampu menjaga metrik manajemen risiko  setaraf mid-tier bank di Indonesia.

Ada empat kelebihan inovasi credit scoring dibandingkan dengan metode analisa kredit yang

konservatif. Pertama, meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit. Kedua, memperluas akses

kredit. Ketiga, mempercepat penyerapan kredit. Terakhir, penyajian data yang lebih akurat serta

real time serta mengurangi bias informasi karena faktor-faktor human error.
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Inovasi Credit Scoring
Jawab Tantangan

Kesenjangan Kredit di Indonesia



"Algoritma yang digunakan fintech mampu memberikan hasil analisa yang akurat sesuai dengan

profil risiko pengguna," tambahnya. Meski demikian, akses kredit yang semakin terbuka luas bagi

masyarakat karena adanya inovasi skor kredit juga perlu diikuti dengan prinsip kehati-hatian, baik

dari pelaku fintech maupun pengguna. “Kredivo senantiasa menerapkan prinsip responsible lending

bagi para pengguna. Kami juga secara aktif melakukan berbagai edukasi terkait literasi keuangan

sehingga masyarakat dapat secara bijak memanfaatkan akses kredit digital saat ini,” tutup Bapak

Paramananda.

Sumber: Kontan

PEKAN FINTECH NASIONAL 2020NOVEMBER-DESEMBER 2020

Expert Gym: “Accelerating Financial Inclusion through Adoption of Innovative Credit Scoring"

dibarengi dengan peluncuran studi berjudul "Tata Kelola Innovative Credit Scoring untuk Mendorong

Inklusi Keuangan di Indonesia" yang ditulis oleh AFTECH bekerjasama dengan INDEF. Silakan

mengunduh laporan lengkapnya di sini: https://bit.ly/White-Paper-ICT

https://keuangan.kontan.co.id/news/credit-scoring-jawab-tantangan-gap-kredit-di-indonesia
https://bit.ly/White-Paper-ICT


25 November 2020. Tren penghimpunan dana oleh usaha kecil menengah (UKM) dengan konsep

penawaran saham melalui urun dana di fintech equity crowdfunding terus berlanjut. Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) mencatat sudah ada 111 UKM yang berhasil menghimpun dana lewat industri ini

per September 2020.

“Hingga 30 September 2020, terdapat 16.965 investor yang telah menyalurkan dana senilai Rp

153,91 miliar kepada 111 issuer,” ujar Bapak Luthfy Zain Fuady, Kepala Deputi Pengawasan Pasar

Modal 1A OJK. Pendanaan itu telah dilakukan oleh tiga penyelenggara equity crowdfunding yang

telah tercatat dan berizin dari OJK. Rinciannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) berhasil

mengumpulkan dana senilai Rp95,58 miliar dari 15.171 investor untuk 68 penerbit saham (UKM).

Lalu, PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare) menyalurkan dana senilai Rp29,92 miliar kepada 39

penerbit yang dihimpun dari 1.225 investor, sedangkan PT Crowddana Teknologi Indonusa

menyalurkan pendanaan kepada 4 penerbit senilai Rp28,4 miliar dari 569 investor.

Sistem kerja equity crowdfunding membantu bisnis atau proyek untuk mendapatkan dana dengan

mekanisme patungan. Dana partisipasi dari investor akan dikonversi menjadi persentase

kepemilikan saham. OJK sudah mengeluarkan regulasi mengenai equity crowdfunding yang

tertuang dalam POJK Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham

Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur platform, investor, hingga besaran uang yang

boleh dikumpulkan dari penawaran saham yang dilakukan.

Chief Business Officer Santara, Bapak Krishna Wijaya menyatakan, pandemi tidak memberikan

dampak kepada bisnis urunan dana. Ia menyebut, terjadi kenaikan nilai dana yang dapat

dikumpukan dalam platform Santara sebesar 213% pada kuartal kedua dibandingkan kuartal

pertama 2020.

“Kondisi dimana masyarakat banyak yang beraktivitas melalui work from home dan stay at home

memberikan peluang bagi banyak pelaku bisnis online untuk berkembang lebih cepat, termasuk

Santara sendiri,” tutur Bapak Krishna. Ia menyebut literasi masyarakat di pasar modal cukup

rendah telah menjadi tantangan. Terlebih mengenai bisnis model layanan urun dana melalui

platform equity crowdfunding. Padahal model bisnisnya merupakan duplikasi dari bursa efek.

“Kami masih melihat peluang yang baik di tahun depan, di mana menurut catatan kami, beberapa

bisnis performanya mulai rebound, beberapa pivotnya berhasil, dan optimisme lainnya. Kami

melihat masih banyak pelaku bisnis yang bisa bersaing, bahkan di masa pandemi ini, khususnya

mereka yang sudah melek atas saluran distribusi oline, jasa kesehatan,” jelasnya.

Pada tahun depan, Santara menargetkan dapat meningkatkan volume penyaluran dana hingga

empat kali lipat dari posisi saat ini. Juga memperluas produk seiring dengan upaya OJK yang

tengah menyusun penawaran berbasis surat utang dan sukuk yang akan ditawarkan melalui

platform equity crowdfunding.
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Equity Crowdfunding Salurkan Modal Rp153,91
Miliar kepada UKM per September 2020



Bapak Krishna menambahkan, per tanggal 25 November 2020 terdapat 76 penerbit saham di

platform Santara. Selain itu, total dana yang terkumpul mencapai Rp109,64 miliar. Adapun jumlah

pengguna mencapai 242.436 orang. CEO and Founder Bizhare, Bapak Heinrich Vincent,

menyatakan, pada saat pandemi terjadi peningkatan permintaan investor untuk mendanai UKM

hingga 100% selama April hingga September 2020. Oleh sebab itu, Bizhare fokus pada industri

yang banyak diminta saat pandemi seperti sektor kesehatan. Ia menyebut hingga saat ini melalui

platform Bizhare, sebanyak 41 bisnis (penerbit) berhasil menghimpun dana senilai Rp32,1 miliar.

Adapun jumlah investor mencapai mencapai 49.500 orang. Selain itu, dividen yang telah diberikan

kepada investor sebanyak Rp2,4 miliar.

Sumber: Kontan
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Sesi virtual ini dibarengi dengan peluncuran laporan kajian berjudul "Peran Equity Crowdfunding Terhadap

Perekonomian Nasional" yang ditulis oleh AFTECH bekerjasama dengan INDEF. Silakan mengunduh laporan

lengkapnya di sini:  https://bit.ly/White-Paper-ECF

https://keuangan.kontan.co.id/news/equity-crowdfunding-salurkan-modal-rp-15391-miliar-kepada-ukm-per-september-2020
https://bit.ly/White-Paper-ECF
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Investree Conference (i-Con) 2020 "Beyond Lending: Accelerating SMEs
Growth and Recovery through Collaboration in Digital Ecosystem"

20 November 2020. Ibu Mercy Simorangkir, Ketua Harian/Managing Director AFTECH, menjadi

Moderator dalam sesi 2 Investree Conference (i-Con) 2020 yang berjudul "Fintech Regulatory

Framework for Augmenting Fintech Lending & Sharia Fintech Ecosystem".

Berbagai sesi dalam i-Con 2020 dapat disaksikan di sini: https://www.youtube.com/watch?v=wvAkFToiPkM

Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual

1 Desember 2020. Ibu Mercy Simorangkir, Ketua

Harian/Managing Director AFTECH bertindak

sebagai Guest Lecturer dalam “Diklat

Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual

(Distance Learning untuk Aparat Penegak

Hukum/ Apgakum)" yang diselenggarakan oleh

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK). Dalam sesinya, Ibu Mercy

memaparkan beberapa hal seperti

perkembangan fintech di Indonesia, ekosistem

fintech termasuk ragam model bisnis fintech,

fintech dan pemulihan ekonomi nasional serta

tantangan perkembangan industri fintech di

Indonesia ke depannya.

https://www.youtube.com/watch?v=wvAkFToiPkM
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BIRAMA: Bank Indonesia Bersama Masyarakat
"Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi"

7 Desember 2020. Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) merupakan salah satu bentuk

komunikasi Bank Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan dalam Pertemuan Tahunan Bank

Indonesia (PTBI), yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020, secara lebih

mendalam. Dalam kegiatan BIRAMA ini, Bank Indonesia menyampaikan secara rinci mengenai

outlook dan arah kebijakan Bank Indonesia dari aspek kebijakan ekonomi moneter,

makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk bagaimana program-program sinergi

pemuihan ekonomi guna meningkatkan optimisme masyarakat terkait perekonomian Indonesia ke

depannya.

Kegiatan BIRAMA dibagi menjadi dua stream berdasarkan target peserta. Stream pertama

bertema "Membangun Ekspektasi Targeted Stakeholders", dilaksanakan dengan format acara

Focus Group Discussion (FGD) secara virtual, dan ditujukan untuk kalangan terbatas. Bapak

Karaniya Dharmasaputra (Sekretaris Jenderal AFTECH) diundang sebagai Penanggap dalam sesi

ini. Stream kedua bertema "Membangun Literasi Masyarakat Luas", dilaksanakan dengan format

podcast (siniar) yang dibungkus dengan obrolan santai, disiarkan secara live streaming melalui

Youtube, Facebook, dan Instagram Bank Indonesia, dan ditujukan untuk masyarakat umum. Bapak

Budi Gandasoebrata (Wakil Ketua Umum AFTECH) diundang sebagai Penanggap dalam sesi ini.

Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2021

10 Desember 2020. Bapak Praswistiadi

Syamsuri (Tio) selaku Direktur Kebijakan AFTECH

hadir sebagai Pembicara dalam webinar

Indonesia Risk Management Outlook 2021

dengan tema "Mitigating What's Next: From the

Second Wave to the Great Reset" yang

diselenggarakan oleh Majalah Stabilitas. Dalam

sesinya, Bapak Tio menyampaikan tentang masa

dedepan layanan keuangan digital memasuki era baru mengingat betapa pesatnya pertumbuhan

fintech di Indonesia dengan keberagaman solusi yang ditawarkan, termasuk dalam mendukung

pemulihan ekonomi nasional.



15 Desember 2020. Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) merupakan

penyempurnaan dari MPN G2 yang dibangun pemerintah dalam rangka mengelola penerimaan

negara agar jauh lebih akurat, tepat waktu, dan juga dalam rangka memberikan layanan lebih

baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban

lainnya. Sistem MPN memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran,

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan penerimaan negara

khususnya yang diterima melalui collecting agent (bank/pos/persepsi) yang juga akan terhubung

dengan Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN).

Sistem ini mengkonsolidasi tiga sistem penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan, Sistem

Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Direktorat Jenderal

Pajak, dan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

Diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati pada 23 Agustus

2019, MPN G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik,

meningkat signifkan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2. Penyetoran penerimaan

negara dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit

yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti

e-commerce, retailer, dan fintech.

Bukalapak menjadi salah satu e-commerce yang ditunjuk sebagai lembaga persepsi. Saat ini, fitur

Penerimaan Negara di Bukalapak bisa digunakan untuk membayar lebih dari 900 jenis penerimaan

negara, baik yang dibayarkan oleh pemerintah, swasta, maupun individu seperti pembayaran

pajak, bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melalui modul ini, pelanggan Bukalapak

dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode

billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Ini

adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda

untuk jenis penerimaan negara yang berbeda.
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FinTech Talk: Peran Fintech dan E-Commerce dalam
Mendukung Digitalisasi Modul Penerimaan Negara



"Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga

tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk

memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi," kata Bapak Andin

Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

dalam presentasinya di FinTech Talk ini.
 

Webinar yang diadakan oleh AFTECH bersama dengan Bukalapak ini menjadi platform bagi para

pembicara untuk mensosialisasikan kepada berbagai pihak tentang kemudahan fitur pembayaran

penerimaan negara sehingga berdampak terhadap peningkatan pembayaran penerimaan negara.

Bapak Karaniya Dharmasaputra, Sekretaris Jenderal AFTECH, President Director OVO dan CEO &

Co-Founder Bareksa, menjelaskan bahwa perluasan saluran penerimaan negara melalui Lembaga

seperti e-commerce dan fintech dapat mendorong pembayaran pajak yang mudah dan dapat

dijangkau oleh semua kalangan.
 

“Fintech melalui inovasi dan teknologi layanan keuangan menawarkan ragam solusi yang sangat

berpotensi untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi revenue

collectionpemerintah atau penerimaan negara. AFTECH mendukung program Kementerian

Keuangan Republik Indonesia dalam digitalisasi modul penerimaan negara. Salah satunya dengan

menciptakan fasilitas yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran,”

terang Bapak Karaniya.

“Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian

Indonesia,” ucap Bapak Rachmat Kaimuddin, CEO PT Bukalapak.com. “Sebagai salah satu misi

kami untuk ingin meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, kami melihat pembayaran pajak dan

penerimaan negara lainnya memiliki peran penting untuk menyokong pembangunan dan

perekonomian negara. Untuk itu, Bukalapak dengan menggunakan teknologi, kami berkomitmen

untuk berpartisipasi membantu pemerintah dengan menghadirkan akses portal penerimaan negara

di platform kami yang dapat diakses dengan mudah, aman dan nyaman, oleh seluruh masyarakat

Indonesia untuk melakukan pembayaran pajak, bea cukai, dan lainnya,” tambahnya.

FinTech Talk ini menghadirkan beberapa tokoh seperti Bapak Yustinus Prastowo (Staf Khusus

Kementerian Keuangan RI), Bapak Rubino Sugana (Lead Adviser Revenue Policy & administration

PROSPERA), dan Bapak Muhammad Rendi Nugraha (Group Head Government Project Management

PT Fintek Karya Nusantara/LinkAja) sebagai pembicara serta Bapak Berly Martawardaya (Research

Director, Institute for Development of Economics and Finance/INDEF) selaku moderator. Bapak

Didyk Choiroel (Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan RI) juga hadir mengikuti keseluruhan sesi diskusi. FinTech Talk ini ditutup dengan

komitmen tinggi dari fintech untuk mendukung optimalisasi perluasan layanan penerimaan negara

(MPN G3).

Sesi FinTech Talk: Peran Fintech dan E-Commerce dalam Mendukung Digitalisasi Modul

Penerimaan Negara dapat Anda saksikan di tautan kanal Youtube AFTECH ini.
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Cambridge, Inggris, Washington D.C., Amerika Serikat dan Davos, Swiss, 3 Desember 2020.

Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) dari University of Cambridge Judge Business

School, Grup Bank Dunia, dan Forum Ekonomi Dunia hari ini bersama-sama meluncurkan Studi

Penilaian Cepat Pasar Fintech Global Covid-19 (Global Covid-19 Fintech Market Rapid Assessment

Study).
 

Studi tersebut mengungkapkan bahwa industri fintech global terus tumbuh di tengah pandemi,

dengan 60% perusahaan yang disurvei telah meluncurkan produk atau layanan baru atau

mengembangkan produk yang telah ada sebelumnya. Namun, pertumbuhan fintech lintas model

bisnis, wilayah, dan pasar sangat tidak merata. Fintech masih menghadapi hambatan signifikan

dalam operasi dan penggalangan dana. Penyelenggara fintech juga mengisyaratkan perlunya

lebih banyak dukungan peraturan dan pemerintah, mengingat pandemi Covid-19 masih

menghantui industri. Riset ini didukung oleh UK Foreign, Commonwealth and Development Office

(FCDO) dan Kementerian Keuangan Luksemburg.
 

Diambil dari 1.385 perusahaan fintech di 169 negara, data studi tersebut melihat 12 dari 13 sektor

fintech melaporkan pertumbuhan year-on-year (YOY) untuk paruh pertama (H1) pada tahun 2020,

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, sebelum pandemi. Perusahaan

melaporkan pertumbuhan rata-rata dalam jumlah dan volume transaksi masing-masing 13% dan

11%. Namun, dampak Covid-19 pada kinerja pasar tidak merata di seluruh sektor industri, geografi,

dan bergantung pada tingkat perkembangan ekonomi serta ketatnya peraturan terkait Covid-19 di

masing-masing negara.
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12 Dari 13 Sektor Fintech Tumbuh Selama Pandemi
Covid-19 Namun Tidak Merata - Mengungkap Data

Empiris Dari Studi Global

Secara geografis, kawasan dengan

pertumbuhan transaksi tertinggi

adalah Timur Tengah & Afrika Utara

(MENA) (40%), Amerika Utara (21%)

dan Afrika Sub-Sahara (21%). Hasil

tersebut kontras dengan

pertumbuhan transaksi sebesar 13%

di Amerika Latin. Bahkan studi

tersebut menyiratkan pertumbuhan

yang lebih lambat di kawasan Eropa

dan Asia-Pasifik. 

Selanjutnya, pasar fintech dengan peraturan terkait karantina kawasan atau lockdown akibat

Covid-19 yang ketat memiliki rata-rata pertumbuhan transaksi 50% lebih tinggi daripada di negara-

negara yang memiliki peraturan lebih longgar.



Variasi lebih lanjut juga terungkap saat membandingkan pasar dengan kemajuan ekonomi yang

berbeda. Di pasar negara-negara berkembang (Emerging Markets or Developing

Economies/EMDEs), penyelenggara fintech melaporkan pertumbuhan rata-rata dalam jumlah dan

volume transaksi masing-masing 15% dan 12%, dibandingkan dengan 11% dan 10% untuk

penyelenggara fintech dari negara-negara maju (Advanced Economies/AEs). Pertumbuhan basis

pelanggan dan transaksi untuk penyelenggara fintech dari negara-negara berkembang selama

paruh pertama 2020 diimbangi dengan peningkatan tantangan dan risiko operasional yang lebih

besar dibandingkan dengan penyelenggara fintech dari negara-negara maju. Perusahaan dari

negara-negara berkembang cenderung melaporkan kebutuhan mendesak untuk dukungan peraturan

atau intervensi dari pemerintah.

Selain dapat dilihat dari sisi permintaan atau demand, kemampuan sebuah perusahaan fintech

dalam mencapai pertumbuhan dan ketahanan dapat juga dapat dijelaskan dalam kemampuan

mereka untuk gesit dan lincah dalam menerapkan perubahan dalam produk, layanan, dan kebijakan

yang ada. Dua per tiga dari perusahaan melaporkan telah membuat dua atau lebih perubahan

pada produk atau layanan sebagai respons mereka terhadap Covid-19, 30% lainnya melaporkan

sedang melakukan proses yang sama. Selain itu, 92% perusahaan melaporkan telah meluncurkan

atau sedang dalam proses meluncurkan produk atau layanan baru.

Terlepas dari indikator pertumbuhan positif ini, Covid-19 masih menghadirkan risiko eksternal, serta

tantangan operasional dan pendanaan kepada perusahaan fintech. 40% dari perusahaan yang

disurvei menunjukkan bahwa mereka telah memulai atau sedang dalam proses meningkatkan

langkah-langkah keamanan dan pencegahan fraud sebagai respons mereka terhadap kondisi bisnis

selama pandemi. Tantangan operasional lain yang dilaporkan oleh perusahaan termasuk

peningkatan 4% dalam penghentian operasional (downtime) agen atau mitra bisnis dan

peningkatan 6% dalam transaksi, kueri/pertanyaan, atau permintaan akses yang tidak berhasil.

Lebih lanjut, fintech melaporkan 6% kenaikan biaya terkait onboarding dan 9% dalam pengeluaran

penyimpanan data. Penyelenggara fintech yang beroperasi di negara den Covid-19 yang lebih ketat

menghadapi tantangan operasional yang lebih banyak dan biaya yang lebih tinggi daripada

perusahaan yang berasal dari pasar dengan peraturan yang lebih longgar. 
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Fintech di negara dengan peraturan yang lebih ketat cenderung melaporkan penghentian

operasional agen atau mitra bisnis yang lebih tinggi (11% vs. 3%), atau mengalami transaksi yang

tidak berhasil lebih sering (10% vs. 3%) daripada penyelenggara fintech dari negara dengan

kebijakan lockdown yang lebih longgar. 

Sejalan dengan tantangan tersebut, survei tersebut juga mengungkapkan bahwa posisi keuangan

penyelenggara fintech mengalami tekanan akibat Covid-19, dengan lebih dari setengahnya

melaporkan dampak negatif pada cadangan modal. Sekitar 40% juga melaporkan bahwa pandemi

berdampak negatif pada penilaian perusahaan mereka. Prospek penggalangan dana di masa

depan menunjukkan respons beragam, dengan 34% menunjukkan dampak negatif, 21% melaporkan

dampak positif, dan 30% melaporkan tidak ada perubahan atau mengatakan terlalu dini untuk

membicarakan hal tersebut.

Dalam hal tanggapan regulasi terhadap Covid-19, perusahaan memang melaporkan bahwa mereka

telah menerima bantuan, dengan 17% mendapat manfaat dari dukungan regulasi untuk e-KYC, 13%

dari Uji Tuntas Pelanggan (Customer Due Dilligence) yang disederhanakan dan 12% dari dukungan

onboarding jarak jauh. Perusahaan juga menunjukkan bahwa inisiatif inovasi regulasi telah

menguntungkan mereka. 14% penyelenggara fintech telah bekerja dengan kantor inovasi

(innovation office) dan 6% telah berpartisipasi dalam regulatory sandbox. 24% responden

menunjukkan kebutuhan mendesak untuk masuk ke regulatory sandbox dan 20% melaporkan sangat

perlu bekerja dengan Kantor Inovasi Fintech.

Di negara-negara dengan kebijakan lockdown Covid-19 yang ketat, 21% perusahaan melaporkan

telah mendapat manfaat dari dukungan peraturan untuk onboarding jarak jauh (dibandingkan

dengan 15% di negara-negara dengan kebijakan yang lebih longgar), dengan lebih dari 45%

perusahaan di negara-negara dengan kebijakan ketat melaporkan sangat membutuhkan manfaat

ini (dibandingkan dengan 27% di negara dengan kebijakan yang longgar). Perusahaan dari negara

berkembang juga cenderung melaporkan kebutuhan mendesak akan dukungan regulasi daripada

perusahaan dari negara maju. Hampir setengah dari semua perusahaan dari negara berkembang

melaporkan sangat membutuhkan otorisasi atau lisensi yang lebih cepat untuk aktivitas baru, 40%

sangat membutuhkan persetujuan produk atau layanan yang disederhanakan dan 39% segera

mencari dukungan regulasi untuk e-KYC.
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"Covid-19 mempercepat perubahan perilaku orang dalam berinteraksi dengan layanan keuangan,

yang telah menyebabkan kenaikkan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari

negara-negara berkembang untuk melanjutkan transisi mereka ke keuangan digital yang aman dan

inklusif. Walaupun studi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan dari pertumbuhan

fintech, masih ada beberapa indikator peringatan. Beberapa perusahaan mengalami penurunan

pada posisi keuangan mereka. Penyelenggara fintech juga mengkhawatirkan kemampuan mereka

dalam meningkatkan modal di masa depan. Hal ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian

oleh komunitas fintech mengingat peluang ekonomi yang signifikan yang diberikan oleh fintech,"

kata James Duddridge MP, Menteri Inggris untuk Afrika di Foreign, Commonwealth & Development

Office (FCDO)."

“Studi ini mengungkapkan bahwa sebagian besar industri fintech global tangguh dalam

menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, hasil tersebut harus diinterpretasikan dalam

konteks ketidakseimbangan dalam pertumbuhannya, dan peluang industri harus disandingkan

dengan tantangan yang dihadapinya,” kata Bryan Zhang, Co-Founder dan Executive Director

Cambridge Centre for Alternative Finance.

“Fintech telah menunjukkan potensinya untuk menutup celah dalam penyampaian layanan keuangan

kepada rumah tangga dan perusahaan di pasar negara berkembang,” kata Caroline Freund, World

Bank Global Director for Finance, Competitiveness and Innovation. “Survei ini menunjukkan

bagaimana industri fintech beradaptasi dengan pandemi dan menawarkan wawasan bagi regulator

dan pembuat kebijakan yang ingin mempromosikan inovasi dan meraup keuntungan dari fintech,

sambil mengelola risiko bagi konsumen, investor, stabilitas keuangan, dan integritas," tambah

Caroline.

“Jelas Covid-19 telah mengganggu ekonomi global dengan dampak jangka panjang bagi

perusahaan dan konsumen,” kata Matthew Blake, Head of Financial and Monetary Systems, World

Economic Forum. “Terlepas dari latar belakang yang menantang ini, FinTech telah terbukti tangguh

dan mudah beradaptasi: berkontribusi pada upaya penyampaian bantuan pandemi, mampu

menyesuaikan operasional dan menawarkan layanan untuk segmen pasar yang rentan, seperti bisnis

mikro, kecil dan menengah, sambil mencatat pertumbuhan YOY di sebagian besar wilayah dunia,”

tambah Matthew.

Terkait dengan survei global ini, AFTECH berkolaborasi dengan CCAF dan berpartisipasi dalam

survei serta penyusunan laporan Global Covid-19 Fintech Market Rapid Assessment Study.

Global Covid-19 Fintech Market Rapid Assessment Study dapat Anda unduh secara gratis di

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/2020-

global-covid-19-fintech-market-rapid-assessment-study

Anda juga dapat melihat rekaman lengkap acara peluncuran laporan yang diselenggarakan oleh

World Economic Forum pada tautan https://www.weforum.org/agenda/2020/11/the-global-covid-

19-fintech-market-rapid-assessment
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Perhelatan Indonesia Fintech Summit dan

Pekan Fintech Nasional 2020 membuktikan

bahwa adopsi fintech di Indonesia telah

meningkat. Kali ini, AFTECH berkesempatan

mewawancarai Bapak Handhika Jahja, Direktur

ShopeePay Indonesia. Bapak Handhika

bertanggung jawab untuk memastikan semua

lini operasi perusahaan termasuk sumber daya

manusia, bisnis, dan pemasaran berjalan

dengan baik.

ShopeePay merupakan fintech dari kategori

uang elektronik yang didirikan pada November

2015, secara resmi mendapatkan lisensi Bank

Indonesia pada Agustus 2018, dan tersedia

sebagai pembayaran digital di platform e-

commerce Shopee pada November 2018. Sejak

Oktober 2019, ShopeePay hadir untuk

pembayaran offline yang terintegrasi dengan

QRIS dan berbagai pembayaran online.

ShopeePay menyediakan fitur layanan uang

elektronik yang tidak hanya terintegrasi

dengan Shopee, platform e-commerce

terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, namun

juga ratusan ribu merchant online, offline, dan

untuk transfer antarpengguna dan bank. “Kami

berkomitmen untuk mempercepat adopsi

pembayaran digital dengan menawarkan

kampanye, fitur dan promo yang menarik bagi

seluruh kalangan masyarakat, baik individu

maupun pelaku bisnis. Dengan kehadirannya di

lebih dari 500 kota/kabupaten di Indonesia,

ShopeePay hadir untuk mengakselerasi inklusi

keuangan hingga ke seluruh pelosok tanah

air,” ujar Bapak Handhika.

Berkaitan dengan inklusi keuangan, ShopeePay

telah memberikan dampak yang signifikan

terhadap adopsi fintech. “Transformasi digital

bagi pelaku usaha saat ini sedang didorong

 dd 

oleh banyak pihak, termasuk pemerintah

bersama Shopee dan ShopeePay. ShopeePay

menjadi yang pertama sepenuhnya

menggunakan QRIS dan sudah terintegrasi

dengan 3.7 juta merchants QRIS, termasuk

lebih dari 2.5 juta pelaku usaha mikro, sesuai

dengan anjuran kebijakan yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia,” tambah pria lulusan

Nanyang Technological University ini.

Hal ini memungkinkan para merchants untuk

secara langsung menggunakan ShopeePay

sebagai alat pembayaran di gerai tanpa perlu

bertatap muka dengan tim dari ShopeePay

dalam pemasangannya. 

Merespons situasi Pandemi Covid-19,

ShopeePay telah menginisiasi berbagai

layanan dan program untuk membantu

pemulihan ekonomi nasional. “Salah satu

upaya kami untuk menyediakan akses mudah

terhadap pembayaran digital bagi masyarakat

adalah dengan menghadirkan fitur Upload

QRIS from Gallery. Fitur ini memungkinkan

para pengguna menyelesaikan transaksi

pembayaran di merchants dari rumah dengan

cara mengunggah foto stiker QRIS merchants

menggunakan aplikasi Shopee, tanpa harus

bertemu,” ujar Bapak HandhIka.

ShopeePay: Pembayaran Digital,
Fondasi Kuat Adopsi Teknologi oleh UMKM
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Dalam rangka meningkatkan konsumsi nasional

dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih

sehat, ShopeePay selalu berupaya untuk

meningkatkan gairah bisnis UMKM hingga bisnis

skala besar di Indonesia. “Kami percaya bahwa

berbagai kampanye yang ShopeePay lakukan

sejalan dengan upaya pemerintah untuk

mendukung pemilik usaha. Salah satunya

dengan menghadirkan kampanye ikonik

ShopeePay Semua Rp1 yang bisa diakses dari

fitur Deals Sekitarmu."

"Sejalan dengan dihadirkannya berbagai

inovasi fitur dan penawaran menarik, kami

melihat antusiasme yang sangat besar

terhadap pembayaran digital selama pandemi,

terbukti dengan: Pertama, layanan digital

semakin relevan bagi masyarakat terlihat dari

terjualnya total voucher Deals Sekitarmu yang

meningkat hampir 30x dan peningkatan

frekuensi transaksi per pengguna sebanyak 3x

lipat; Kedua, beberapa kategori untuk menjaga

kesehatan tubuh dan mental semakin populer

dengan transaksi yang meningkat antara lain

Hobi dan Minat, Kesehatan & Kecantikan, dan

Toko Swalayan;  Ketiga, kenyamanan transaksi

digital juga menarik minat dari kelompok usia

40 tahun ke atas, dengan transaksi meningkat

lebih dari 4x lipat selama pandemi;  dan

keempat, situasi ini juga mendorong

pemerataan penetrasi transaksi uang

elektronik di berbagai wilayah Indonesia.

Beberapa kota di luar Jabodetabek mencatat

kenaikan transaksi paling tinggi selama masa

pandemi termasuk Pare-Pare (Sulawesi

Selatan), Tanjung Balai (Sumatera Utara),

Lubuk Linggau (Sumatera Selatan),

Lhokseumawe (Aceh), dan Palopo (Sulawesi

Selatan),” jelas Bapak Handhika.

Bagi pelaku bisnis, ShopeePay memiliki

komitmen untuk berkembang terus bersama

para merchant yang bergerak di berbagai

bidang seperti F&B, retail, dan online.

Selama pandemi pun, masyarakat semakin

bergantung terhadap transaksi digital yang

disediakan oleh ShopeePay untuk

meminimalisasi penyebaran virus Covid-19

lewat uang tunai. Selain itu, adopsi teknologi

finansial oleh berbagai pelaku UMKM atau

pemilik usaha juga semakin meningkat

sehingga lebih banyak masyarakat yang

mendapat keuntungan dari ekonomi digital.

Menurut Bapak Handhika, melalui ajang Pekan

Fintech Nasional 2020, ShopeePay

mempertegas komitmen untuk membantu

mempercepat pemulihan ekonomi nasional

dengan mendorong antusiasme masyarakat

terhadap pembayaran digital lewat program

atraktif seperti cashback di beberapa aplikasi

layanan keuangan.

"Dengan partisipasi ini, kami bisa

mengedukasi pengguna dan publik secara

luas untuk lebih kenal dekat dengan tekfin

lain, sehingga inklusi dan literasi keuangan

juga semakin meningkat," ujarnya.

“Menyambut tahun 2021, kami juga terus

mencari cara untuk memberikan pengalaman

bertransaksi yang terbaik bagi para pengguna

guna membangun ekosistem yang

berkelanjutan dalam memajukan industri

pembayaran digital Indonesia, terutama di

tengah pandemi ini. Kami yakin, dengan

fondasi kami yang kuat di aplikasi Shopee

dan perkembangan pesat dalam penerimaan

baik untuk transaksi offline dan online, serta

edukasi konsumen dengan konsisten, kami

bisa berkontribusi secara signifikan kepada

ekonomi digital Indonesia,” tutup Bapak

Handhika.
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Pertama kali diluncurkan pada bulan April

2016, Kredivo merupakan perusahaan

pembiayaan digital yang memberikan

pembiayaan kredit instan hingga Rp30 juta

kepada pelanggan untuk pembelian di ribuan

merchant e-commerce dan retail di seluruh

Indonesia berdasarkan penilaian kredit secara

real-time. Pengguna Kredivo dapat membeli

sekarang dan menikmati fleksibilitas

pembayaran berkala dengan bunga rendah

yaitu 0% untuk PayLater 30 hari dan 2,6%

untuk cicilan dengan tenor 3, 6 atau 12 bulan. 

Kredivo dikelola oleh PT FinAccel Finance

Indonesia, perusahaan multifinance yang telah

berizin dari Otoritas Jasa Keuangan  Melalui

Keputusan Anggota Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-

257/NB.11/2020 tanggal 22 September 2020.

“Ada dua produk yang ditawarkan oleh

Kredivo, yaitu PayLater di ribuan merchant e-

commerce dan retail dengan tenor hingga 12

bulan serta pinjaman tunai. Hadirnya Kredivo

memungkinkan konsumen yang belum tersentuh

oleh layanan perbankan (underbanked) seperti

kartu kredit akibat minimnya data dan riwayat

kredit untuk mendapatkan akses kredit yang

cepat, aman, nyaman dengan bunga sangat

rendah. Dengan demikian, mereka dapat

mencicil barang yang diinginkan tanpa perlu

melalui proses aplikasi kredit yang berbelit

dan memakan waktu lama. Selain itu, dengan

checkout yang praktis dan user experience

yang mulus, data juga menunjukkan bahwa

konsumen yang telah menggunakan Kredivo

bertransaksi lebih sering," terang Bapak

Umang Rustagi, Co-Founder dan Deputy CEO

Kredivo, seraya membuka percakapan dengan

AFTECH.

Kredivo: Solusi Keuangan Bagi
Masyarakat Underbanked

Kredivo berperan penting dalam meningkatkan

inklusi keuangan di Indonesia. Menurut Bapak

Umang, saat ini, 84% konsumen pengguna

Kredivo merupakan Generasi Z dan Milenial

yang berusia 35 tahun ke bawah. Sebanyak

60% dari pengguna Kredivo tersebut

merupakan masyarakat yang baru pertama

kali mendapatkan akses kredit. Ini

menunjukkan bahwa Kredivo mampu

meningkatkan inklusi keuangan dengan

menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat

kelas menengah dan dengan demikian

meningkatkan daya beli mereka.

Kredivo telah menginisiasi sebuah gerakan

literasi keuangan bernama “Generasi

Djempolan” sebagai langkah untuk membantu

pemulihan ekonomi nasional. Gerakan

tersebut merupakan acara edukasi tentang

bagaimana milenial tidak hanya dituntut untuk

melek teknologi, tetapi juga melek finansial.

Semakin banyak milenial, yang jumlahnya

mencapai sepertiga dari populasi Indonesia,

yang melek keuangan, maka akan semakin

cepat pula pemulihan ekonomi nasional.

Inisiasi yang juga didukung oleh OJK dan

Asosiasi ini sudah berjalan dan akan

berkelanjutan dengan menyasar anak muda di

berbagai daerah di Indonesia. Selain itu,

dsdsd

EXECUTIVE OF THE MONTHNOVEMBER-DESEMBER 2020



program restrukturisasi kredit bagi pengguna

yang mengalami kesulitan finansial di masa

pandemi ini juga tengah berjalan dengan

syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Program restrukturisasi yang ditawarkan

Kredivo mendapatkan apresiasi yang sangat

baik karena dianggap sangat membantu

pengguna, khususnya mereka yang terdampak

pandemi Covid-19. Program ini memberikan

kesempatan bagi mereka yang terdampak

untuk dapat menata keuangannya terlebih

dahulu hingga keadaan ekonominya kembali

pulih," ujar Bapak Umang

"Di sisi lain, Gerakan 'Generasi Djempolan'

membantu milenial untuk mengelola

keuangannya dengan lebih baik serta

mengedukasi mereka untuk memanfaatkan

layanan keuangan digital secara bijak dan

bertanggung jawab untuk bisa bangkit lebih

cepat dari kondisi pandemi saat ini. Kami

melihat animo yang sangat tinggi dari

masyarakat terhadap gerakan ini. Di awal

peluncurannya, terdata sekitar lebih dari 1000

peserta mendaftar untuk mengikuti webinar

'Generasi Djempolan'. Acara juga diliput lebih

dari 20 media lokal dan nasional, baik online,

cetak maupun radio," tambahnya.

Pada masa pandemi ini, teknologi menjadi

agen agen utama dari transformasi digital

sektor keuangan di Indonesia.

"Hadirnya teknologi finansial merupakan solusi

bagi masyarakat yang unbanked dan

underbanked. Pemanfaatan teknologi membuat

akses terhadap layanan keuangan lebih cepat,

mudah, terjangkau dan aman dengan user

experience yang baik sehingga mampu

meningkatkan daya beli dan taraf hidup

masyarakat, serta meningkatkan produktivitas

pekerja maupun pelaku bisnis. Teknologi

finansial diproyeksikan akan terus bertumbuh

2-3 kali dalam lima tahun mendatang di mana

digital lending akan menjadi kontributor utama

ds 

dalam pertumbuhan ini. Jadi kami sangat

optimis dapat melayani hingga 10 juta

pengguna dalam beberapa tahun ke depan,"

kata Bapak Umang.

Menurutnya, secara umum animo masyarakat

terhadap layanan fintech semakin tinggi dari

hari ke hari.

"Bulan November 2020 merupakan bulan

dengan angka pencapaian tertinggi Kredivo

sepanjang tahun 2020 baik dalam hal

transaksi maupun jumlah pengguna dan

diproyeksikan akan lebih tinggi di bulan

Desember ini. Hal ini membuktikan bahwa

animo pengguna akan adopsi fintech saat ini

tetap tinggi walaupun masih dalam masa

pandemi," tambahnya.

Di sisi lain, partisipasi Kredivo dalam Pekan

Fintech Nasional 2020 yang digelar pada

tanggal 11-25 November 2020 silam semakin

meningkatkan kepercayaan pengguna pada

Kredivo sebagai platform teknologi keuangan

yang kredibel dan bertanggung jawab. Acara

ini juga menjadi wadah untuk memfasilitasi

kolaborasi antar pemain di industri untuk

sama-sama bisa melayani masyarakat secara

lebih luas dan berkontribusi pada percepatan

pemulihan ekonomi nasional. "Kredivo sangat

senang dapat menjadi bagian dalam Pekan

Fintech Nasional 2020 dan berharap program

ini akan berkelanjutan di tahun-tahun

berikutnya," tutup Bapak Umang.

Ke depannya, Kredivo akan tetap tersedia

bagi para generasi muda yang ingin

meningkatkan produktivitas baik dalam

bekerja, berkarya maupun berwirausaha.
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Bapak Karaniya Dharmasaputra, President

Director OVO & CEO Bareksa, berbagi

pandangan terkait perkembangan pembayaran

digital di Indonesia. Menurut beliau,

kemudahan dan keamanan transaksi

merupakan kunci agar layanan yang diberikan

OVO dapat diterima secara luas oleh

masyarakat.

"OVO melihat momentum perkembangan

digital payment  ialah sebagai jembatan untuk

mengedukasi masyarakat mengenai layanan

dan sistem yang kami tawarkan untuk

masyarakat dengan cara mengutamakan

kemudahan dan keamanan transaksi digital

yang menguntungkan pengguna," jelas Bapak

Karaniya.

"Kami membangun ekosistem pembayaran

terbuka untuk memastikan konsumen dapat

menggunakan OVO di berbagai tempat baik di

mal, warung, situs  e-commerce , beragam

merchant  dan masih banyak lagi. Tidak hanya

itu, dengan strategi ekosistem terbuka ini,

memungkinkan OVO untuk bekerjasama

dengan mitra strategis dari berbagai lini

industri apapun. Dengan konsep inilah

menjadikan salah satu pesatnya

perkembangan use cases OVO, serta jumlah

merchant  yang menjadi bagian dari  platform 

kami," tambahnya.

Sebagai informasi, OVO adalah  platform

pembayaran digital,  rewards yang memberikan

kemudahan dalam transaksi secara non tunai,

serta membuka akses terhadap produk dan

layanan keuangan digital lainnya. D engan

strategi ekosistem terbuka ini, memungkinkan

OVO untuk bekerjasama dengan mitra

strategis dari berbagai lini industri apapun.

Saa

Saat ini OVO diterima di lebih dari 1.000.000  

merchant , termasuk lebih dari 700.000 UMKM,

yang tersebar di 405 kota dan kabupaten

seluruh Indonesia, menjadikannya bagian dari

ekosistem digital terbesar di Indonesia.

Menurut Bapak Karaniya, kemudahan dalam

penggunaan layanan OVO adalah alasan

mengapa OVO diterima secara luas oleh

berbagai lapisan masyarakat. "OVO siap

untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia,

mulai dari perorangan, UMKM hingga institusi

berskala nasional maupun regional. Layanan

kami mudah digunakan dan dinikmati secara

luas, sesuai dengan misi kami, OVO di mana

saja, untuk siapa saja.”

Selain kemudahan, kolaborasi juga menjadi

faktor yang tidak dapat dikesampingkan.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan banyak

pihak, salah satunya dengan penyelenggara

fintech yang lain. "OVO juga telah

berkolaborasi dengan Bareksa, guna

mendorong inklusi keuangan melalui inovasi

dalam bentuk investasi. Kolaborasi ini

menyediakan moda pembayaran untuk

pembelian reksadana dengan menggunakan

layanan uang elektronik OVO. Kolaborasi ini

bertujuan untuk memudahkan akses

masyarakat

OVO: Perkembangan Digital Payment sebagai
Momentum Edukasi Masyarakat
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masyarakat terhadap instrumen investasi

seperti reksadana dan SBN," ucapnya.

Ketika membahas mengenai topik yang hangat

diperbincangkan dalam berbagai kesempatan,

yakni pemulihan ekonomi nasional, beliau

menyampaikan bahwa OVO juga menjadi

bagian dari upaya bersama ini.

"Selama masa pandemi dan PSBB, OVO

berperan mendorong transaksi di  merchant

melalui berbagai program  cashback.  Salah

satunya adalah program CLBK (Cashback Lagi

Buat Kamu) selama Pekan Fintech Nasional

2020, yang berhasil mendorong adopsi

transaksi digital secara cukup signifikan."

Menurut Bapak Karaniya, program-program

yang diberikan selama Pekan Fintech Nasional

2020 (11-25 November 2020) mendapatkan

sambutan hangat dari konsumen.

"Data kami menunjukkan pada periode

program cashback,  merchant online  mengalami

peningkatan omset sebanyak 42%. Ini didorong

juga oleh promosi serta publikasi di berbagai

kanal seperti media sosial. Intinya, pengguna

OVO menyambut baik hadirnya Pekan Fintech

Nasional 2020," terang Bapak Karaniya.

Tidak hanya itu, OVO juga menjadi mitra bagi

pemerintah, khususnya dalam program Kartu

Prakerja. "OVO menjadi mitra strategis dalam

menyalurkan Bansos Digital, yaitu Kartu

Prakerja. Sebagai mitra resmi pembayaran

digital, OVO memberikan solusi masalah

intermediary dalam penyampaian dana

bantuan, dengan meniadakan faktor

perantara. Penerima manfaat langsung

mendaftar ke website Prakerja dan

mencantumkan akun uang elektronik pilihan

mereka," tambahnya.

Dalam rangka memberikan layanan terbaik

kepada masyarakat, OVO juga terus

mendukung adopsi QRIS sebagai inovasi yang

diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ASPI untuk 

menciptakan ekosistem pembayaran digital

yang inklusif.

"Dengan fitur baru dari OVO yaitu  unggah

QRIS via Gallery Ponsel  di mana pengguna

cukup melakukan transaksi QRIS hanya

dengan mengunggahnya melalui galeri ponsel

mereka pada fitur scan yang tentunya

membantu menjembatani pengguna dan

merchant dalam bertransaksi. Fitur ini

membantu masyarakat untuk dapat

bertransaksi dengan cepat, murah, mudah,

aman, dan handal di tengah pandemi Covid-

19," sambungnya.

Menyambung diskusi mengenai pemulihan

ekonomi nasional, beliau memandang bahwa

sebagai tulang punggung perekonomian

nasional, UMKM perlu bergegas dan

melakukan digitalisasi.

"OVO secara nyata mendukung UMKM untuk

melakukan transformasi digital dalam rangka

mempercepat pemulihan ekonomi nasional

dan mendorong tercapainya inklusi keuangan

untuk semua masyarakat," ucap Bapak

Karaniya.

Untuk jangka panjang, OVO berfokus pada

peningkatan manfaat yang dirasakan

pengguna sembari terus mengembangkan

kerjasama dan kolaborasi dengan mitra

sehingga OVO dapat terus semakin

memperluas use case-nya dan mendukung

transformasi digital masyarakat.
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AFTECH mengucapkan terima kasih kepada seluruh
sponsor dan kontributor dari Indonesia Fintech Summit

& Pekan Fintech Nasional 2020
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 Sponsor Kami
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Untuk mendapatkan informasi mengenai keanggotaan AFTECH dan permohonan kerjasama dapat

menghubungi kontak berikut:

William 

Director of Marketing, Communication, and Community Development

william@fintech.id

+62 821-3784-9975 

IKUTI KAMI:

@fintechid

 

Asosiasi FinTech Indonesia 

Asosiasi FinTech Indonesia

Asosiasi FinTech Indonesia

GoWork, Sampoerna Strategic Square, North

Tower, 25th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45

Setiabudi, Jakarta 12930
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