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Fintech Corner edisi kali ini menampilkan ulasan

dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan

oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH)

sepanjang bulan September-Oktober 2020.

AFTECH melakukan berbagai inisiatif terkait

advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas,

edukasi, dan literasi fintech yang telah dibangun

melalui Kelompok Kerja (Pokja) AFTECH serta

kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan.

Edisi kali ini secara khusus mengulas jalannya

acara peluncuran Laporan AFTECH Annual

Member Survey 2019/2020, termasuk beberapa

sesi diskusi yang dilakukan pada hari yang sama.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

FINTECH CORNER

Bapak Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, memberikan Keynote Speech di acara Peluncuran

Laporan Annual Member Survey 2019/2020 pada hari Kamis, 10 September 2020

TAHUKAH ANDA?

Sejak tahun 2016, AFTECH secara konsisten

meluncurkan laporan industri berupa Indonesia

Fintech Report 2016, Fintech Report 2017, Laporan

Annual Member Survey 2018, dan terakhir,

Laporan Annual Member Survey 2019/2020



Peluncuran Laporan AFTECH Annual Member
Survey 2019/2020

10 September 2020. Bapak Perry Warjiyo,

Gubernur Bank Indonesia, Ibu Nurhaida, Wakil

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), dan Bapak Budi Gunadi

Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik

Negara Republik Indonesia sekaligus Ketua

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi

Ekonomi Nasional (Satgas PEN), hadir sebagai

Keynote Speakers dalam acara peluncuran

Laporan AFTECH Annual Member Survey

2019/2020.

Laporan ini menampilkan hasil dari survei tahun

2019 dan dua survei tentang dampak COVID-19

bagi anggota AFTECH di awal tahun 2020.

Selain kontribusi fintech terhadap

perekonomian, laporan ini juga menyoroti

upaya industri dalam membangun prinsip tata

kelola yang baik sebagai bagian dari komitmen

terhadap perlindungan konsumen dan inovasi

yang bertanggung jawab dalam ekosistem

keuangan digital. Beberapa topik lain dalam

laporan ini adalah peran dan potensi fintech

dalam penyaluran program Government-to-

Person (G2P), kesenjangan keahlian dan

kesetaraan gender di dalam industri fintech

serta perkembangan Regulatory Sandbox.

Dalam sesinya, Bapak Perry menyampaikan

bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung

fintech sebagai alat digitalisasi dari sistem

pembayaran.
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"Kami ingin fintech dan sistem perbankan

terhubung. Kami mendorong terwujudnya

open banking yang terkoneksi dengan

infrastruktur fintech sehingga kami dapat

menghubungkan semua transaksi

pembayaran. Sebelum masa pandemi,

pembayaran melalui kode QR pada aplikasi

fintech dianggap opsional, namun saat ini,

memiliki dompet digital terasa sangat

bermanfaat,” ujar Bapak Perry.

Sementara itu, Ibu Nurhaida menekankan

peran penting fintech inovasi keuangan

digital dalam membantu pemerintah untuk

menghadapi tantangan ekonomi akibat

pandemi Covid-19. Ibu Nurhaida menyatakan

bahwa OJK terus mendorong fintech untuk

ambil bagian dalam memajukan industri jasa

keuangan, termasuk dalam upaya pemulihan

ekonomi nasional. 

“Perkembangan fintech di Indonesia sangat

pesat. Dengan pertumbuhan ini, kita punya

andvanced markets di teknologi finansial

yang bisa mendukung pemulihan ekonomi

nasional,” ujar Ibu Nurhaida.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Budi

Gunadi Sadikin. Menurutnya, fintech dapat

berperan secara lebih luas dalam berbagai

aktivitas ekonomi dan aktivitas sehari-hari

masyarakat.



"Fintech secara otomatis dapat membantu

pemerintah dalam upayanya memulihkan

kembali perekonomian nasional," ujar Bapak

Budi. Menurutnya, fintech juga dapat menjadi

opsi dalam mendukung atau mendanai

program bantuan sosial penanganan Covid-19

agar lebih transparan.

Menanggapi apa yang Bapak Budi sampaikan,

Bapak Niki Luhur selaku Ketua Umum AFTECH

meyakini bahwa industri fintech akan terus

bertumbuh dan menggerakkan perekonomian.

Pertumbuhan ini didukung oleh jumlah

penduduk usia kerja yang tinggi, penetrasi

internet yang cepat, banyaknya kelompok

masyarakat yang belum tersentuh layanan

perbankan, lingkungan regulasi yang kondusif,

dan peningkatan investasi di sektor fintech.

“Fintech mendapatkan momentum sebagai

salah satu alat yang bisa menyediakan dan

melayani kebutuhan banyak orang,” kata

Bapak Niki. Lebih lanjut, beliau mengatakan

bahwa menyeimbangkan inovasi dan tata

kelola dalam industri fintech bukanlah hal

yang mudah. Oleh karena itu, AFTECH

menyambut baik upaya pemerintah dalam

mendorong inovasi melalui regulasi light-touch

dan safe harbor policy.

Di sisi lain, laporan ini menyoroti lima

tantangan utama yang dihadapi industri

fintech di tengah pandemi, yakni (1) Penurunan

jumlah pengguna di beberapa vertikal fintech;

(2) Penurunan penjualan  untuk beberapa

model bisnis fintech; (3) Tantangan

produktivitas dan efisiensi bisnis; (4) Kesulitan

dalam penggalangan dana; dan (5)

Penundaan ekspansi bisnis.

Menyikapi tantangan tersebut, AFTECH dan 52

perusahaan anggotanya telah memberikan

fasilitas transfer gratis untuk UMKM,

menurunkan suku bunga untuk nasabah,

memberikan nasehat keuangan gratis, dan

beberapa inisiatif lainnya.

Meskipun pandemi memberikan berbagai

tantangan bagi industri fintech dan

masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa

pandemi telah memfasilitasi kolaborasi

pemerintah dan pelaku fintech dalam hal

memperluas jangkauan. Sebagai contoh,

dengan menjaring lebih banyak penerima

program Kartu Pra-Kerja dan memperluas

penyedia layanan keuangan untuk

menyalurkan G2P (baca: bantuan sosial)

melalui bank milik negara (Himbara) serta

penyelenggara fintech pembayaran digital.

Untuk mengunduh versi lengkap Laporan

AFTECH Annual Member Survey 2019/2020,

silakan kunjungi tautan  berikut ini:

https://fintech.id/dokumen/aftech-annual-

member-survey-report-20192020
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Audiensi
Berseri PPATK dengan

Anggota AFTECH 

Oktober 2020. Sebanyak 69 Anggota AFTECH

yang mewakili 22 vertikal fintech telah

mengikuti audiensi berseri dengan PPATK

terkait persiapan Perubahan Peraturan

Pemerintah No. 43/2015 tentang Pihak

Pelapor Dalam Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang.

Pada salah satu audiensi, Ibu Judith Leona R.

Panggabean selaku Ketua Kelompok Kebijakan

Pelaporan melakukan presentasi dan

berdiskusi dengan anggota-anggota AFTECH

untuk mengetahui lebih dalam mengenai

proses bisnis masing-masing penyelenggara

agar bisa melakukan penetapan sebagai

Pihak Pelapor.
 

Seluruh Pihak Pelapor yang nantinya

ditetapkan dalam rezim anti pencucian uang

memiliki kewajiban untuk (1) Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)/Know Your

Customer (KYC); dan (2) Penyampaian

laporan ke PPATK sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang. PPATK juga telah

menyampaikan penjelasan umum mengenai

pelaporan melalui aplikasi goAML sebagai

platform yang nanti akan digunakan dalam

pelaporan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut

terkait audiensi dengan PPATK silakan

menghubungi Praswistiadi (Policy Director)

melalui email: praswistiadi@fintech.id atau

mobile: +62 878-7738-8901.
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28 September 2020. Pokja Sistem

Pembayaran mengadakan pertemuan internal

dengan agenda pembentukan lima sub-

working groups. Ada dua tujuan pembentukan

sub-working groups.

Pertama, untuk menjadi wadah bagi

penyelenggara fintech vertikal sistem

pembayaran dalam beradvokasi dan

berkomunikasi dengan Bank Indonesia dan

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI),

terutama dalam menyampaikan pandangan

industri fintech terkait aspek-aspek dari

penerapan Blueprint Sistem Pembayaran

Indonesia 2025 (BSPI 2025). Kedua, untuk

menjadi wadah bagi anggota AFTECH di

vertikal sistem pembayaran dalam

mendiskusikan berbagai aspek implementasi

BSPI 2025.

Agenda lain yang dibahas Pokja Sistem

Pembayaran adalah rencana pembuatan

White Paper Industri Fintech Sistem

Pembayaran terkait Open API, yang

dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi

para anggota Pokja terkait topik tersebut

kepada pihak Bank Indonesia. White Paper ini

akan dibuat melalui kerjasama dengan salah

satu knowledge partner AFTECH. Para

anggota Pokja Sistem Pembayaran AFTECH

diundang dan sepakat untuk berkolaborasi

dalam pemberian masukan. White Paper ini

ditargetkan untuk selesai pada bulan Januari

2021.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut

terkait Pokja Sistem Pembayaran silakan

menghubungi Patrick (Policy Associate)

melalui email: patrick@fintech.id atau mobile:

+62 877-8777- 4217.

Pokja Sistem Pembayaran



Jakarta, September 2020. Di bulan

September 2020, Pokja IKD Tercatat

Aggregator fokus menyelesaikan draf input

document. Para anggota Pokja Aggregator

telah berdiskusi dan sepakat untuk menjalin

kerjasama dengan third party knowledge

partner guna menyelesaikan  dokumen yang

ditargetkan untuk dapat diberikan ke GIKD

OJK pada kuartal IV 2020.
 

Selain itu, para anggota Pokja juga telah

menyelesaikan rancangan pedoman

perilaku AFTECH IKD Tercatat Aggregator.

Dengan dukungan Sekretariat AFTECH,

anggota Pokja mencari legal partner guna

memfinalisasikan dan mengesahkan

pedoman perilaku yang ditargetkan selesai

pada kuartal IV 2020.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja IKD

Tercatat Aggregator silakan menghubungi

Sofwan (Policy Associate) melalui email:

sofwan.hakim@fintech.id atau mobile: +62

878-7738-4998.

Jakarta, 25 September 2020. Pokja AFTECH

IKD Tercatat Financial Planner telah

melangsungkan preliminary meeting bersama

GIKD OJK. Pertemuan ini disambut baik oleh

Kepala GIKD OJK Bapak Triyono Gani dan tim

kajian Financial Planner GIKD OJK.

Bapak  Ranky Chandra (Co-Founder & CIO

FUNDtastic) selaku ketua delegasi Pokja pada

pertemuan ini memaparkan (1) Perkembangan

industri Financial Planner; (2) Perkembangan

Pokja Financial Planner di AFTECH; dan (3)

Harapan para anggota Pokja untuk dapat

mempererat kerjasama dengan GIKD OJK.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pokja

mempersiapkan masukan-masukan atas

beberapa hal sesuai permintaan GIKD OJK,

misalnya poin-poin hasil evaluasi Regulatory

Sandbox Financial Planner dan usulan

definisi/nomenklatur klaster Financial Planner.

Dalam waktu dekat, GIKD OJK akan

mempresentasikan hal-hal terkait Financial

Planner kepada Dewan Komisioner OJK.

Masukan-masukan yang diberikan oleh

anggota Pokja akan menjadi referensi dalam

mempersiapkan presentasi tersebut.

Secara paralel, para anggota Pokja juga telah

menyelesaikan rancangan pedoman perilaku

AFTECH IKD Tercatat Financial Planner.

Dengan dukungan Sekretariat AFTECH,

anggota Pokja mencari legal partner guna

memfinalisasikan dan mengesahkan pedoman

perilaku yang ditargetkan selesai pada kuartal

IV 2020.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja

Financial Planner silakan menghubungi Sofwan

(Policy Associate) melalui email:

sofwan.hakim@fintech.id atau mobile: +62 878-

7738-4998.

Pokja AggregatorPokja Financial Planner
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Pokja Tax (Pajak)

September 2020. Bapak Andreas Hasiholan

(mewakili LinkAja selaku Head of Unit

Accounting & Tax Lead) dan Bapak Darma

(mewakili Sobat Pajak selaku Wakil Ketua

Pokja) telah mengadakan beberapa

pertemuan dengan anggota Pokja AFTECH

Tax untuk menerima masukan yang akan

dijadikan referensi dalam perancangan

Project Charter Pokja Tax.

Para pemimpin Pokja telah menyelesaikan

rancangan Project Charter yang akan

dibahas dengan Sekretariat AFTECH dan

para



dan berkontribusi kepada peningkatan

inklusi keuangan. White Paper ini telah

dipresentasikan di depan tim Task Force

Alternatif Credit Scoring dan Grup Inovasi

Keuangan Digital OJK pada tanggal 8

September 2020.

Bapak Triyono Gani selaku Kepala Grup

Inovasi Keuangan Digital OJK menyambut

baik White Paper ini. Beliau menyatakan

bahwa White Paper ini akan menjadi salah

satu rujukan utama dalam kajian internal

terkait proses pembuatan aturan mengenai

Innovative Credit Scoring di OJK.

White Paper akan diluncurkan pada bulan

November 2020 dengan melibatkan Institute

for Development of Economics and Finance

(INDEF) serta mengundang OJK dan

beberapa ekonom senior.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja

Innovative Credit Scoring silakan

menghubungi Gusti (Policy Associate)

melalui email: gusti.raganata@fintech.id

atau mobile: +62811-1042-989.

para anggota Pokja AFTECH Tax untuk

disetujui dan dijalankan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja Tax

silakan menghubungi Patrick (Policy

Associate) melalui email: patrick@fintech.id

atau mobile: +62 877-8777- 4217.

Pokja Innovative Credit
Scoring (ICS)
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Pokja Property
Investment  Management

September 2020. Pokja AFTECH IKD Tercatat

Property Investment Management telah

melaksanakan pertemuan pengarahan dengan

Kepala Group Inovasi Keuangan Digital OJK

Bapak Triyono Gani dan tim. Topik-topik

pembahasan pada pertemuan tersebut di

antaranya tindak lanjut proses Regulatory

Sandbox, tantangan yang dihadapi oleh

penyelenggara IKD serta arahan dari GIKD

OJK untuk klaster Property Investment

Management.

Untuk informasi lebih lanjut terkait Pokja

Property Investment Management silakan

menghubungi Aida Rezalina (Policy Associate)

melalui email: aida.rezalina@fintech.id atau

mobile: +62 811 -8002 -343.

September 2020. Pokja Innovative Credit

Scoring (ICS) AFTECH bersama INDEF telah

menyelesaikan White Paper Innovative Credit

Scoring di Indonesia. White Paper yang

berjudul “Tata Kelola Innovative Credit

Scoring untuk Mendorong Inklusi Keuangan di

Indonesia” bertujuan untuk memberikan

masukan komprehensif kepada OJK mengenai

tata kelola Innovative Credit Scoring yang

dapat menjamin bertumbuhnya model bisnis

dan



17 September 2020. AFTECH telah berdiskusi

dengan perwakilan dari mitra internasional

yang mencakup lembaga multilateral, kedutaan

besar negara sahabat, dan organisasi

internasional lainnya. AFTECH berkesempatan

untuk berbagi informasi terkait perkembangan

terkini/lanskap fintech di Indonesia. Tidak lupa,

beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh

AFTECH dan anggotanya dalam mewujudkan

inovasi keuangan digital yang bertanggung

jawab dan mendorong inklusi keuangan di

Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam

Laporan Annual Member Survey 2019/2020,

juga dibagikan. AFTECH dan para mitra pun

mendiskusikan potensi kerjasama dalam sektor

fintech, khususnya yang erat kaitannya dengan

inklusi dan literasi keuangan.

Ibu Mercy Simorangkir selaku Ketua Harian/

Managing Director AFTECH menyambut hangat

pertemuan ini. "AFTECH berharap agar

kolaborasi yang strategis dapat terus terjalin.

Kami ingin mendengar lebih jauh mengenai

inisiatif-inisiatif yang memungkinkan kolaborasi

antara AFTECH dengan organisasi Bapak/Ibu

sekalian."

18 Agustus 2020. AFTECH telah beraudiensi

dengan Ibu Christina Lilik Sudarijati (Plt.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan), Bapak Tavip

Piyono (Direktur Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan), dan jajaran staf

Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini, AFTECH

menyampaikan perkembangan fintech dan

kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi

nasional, ragam model bisnis fintech yang

terus berkembang, dan meningkatnya

kebutuhan pemanfaatan data Dukcapil, yang

berarti bahwa peran Dukcapil semakin

krusial bagi industri fintech. AFTECH juga

menyampaikan apresiasinya kepada Dukcapil

atas kerjasama dalam hal akses data.

Sementara itu, Dukcapil menyambut baik

potensi-potensi kerjasama dengan AFTECH

ke depannya. 
 

Untuk informasi lebih lanjut silakan

menghubungi Praswistiadi (Policy Director)

melalui email: praswistiadi@fintech.id atau

mobile: +62 878-7738-8901.

Diskusi
Virtual dengan Mitra

Organisasi Internasional

PUBLIC POLICYSEPTEMBER-OKTOBER 2020

Pertemuan AFTECH
dengan Direktorat

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Kemendagri RI

Diskusi ini dihadiri oleh 28 perwakilan senior

dari 15 lembaga multilateral seperti Bill and

Melinda Gates Foundation, World Bank and

ID4D Initiative, IFC Asian Development Bank,

ASEAN Secretariat, Prospera, US IGNITE

Project, USAID, Austrade, DFAT, UN Pulse

Lab, dan perwakilan kedutaan besar negara

sahabat.



FinTech Talk yang ditujukan untuk mensosialisasikan kolaborasi-kolaborasi di antara para pelaku

ekosistem digital seperti e-commerce dan fintech dalam mendukung program pemulihan ekonomi

nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) ditujukan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah juga

menjalankan program PEN sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak

pada ekonomi, khususnya UMKM. Salah satu bentuk program dalam mengupayakan dukungan

untuk pelaku usaha/UMKM adalah pemberian stimulus kredit melalui BPR, perbankan, dan

perusahaan pembiayaan, di mana fintech termasuk di dalamnya. Melalui program PEN, diharapkan

para pelaku usaha tetap dapat mempertahankan produktivitas usaha dan berkontribusi pada

perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan Program PEN, berdasarkan hasil Laporan AFTECH Annual Member Survey

2019/2020, fintech telah terbukti dalam membantu pemulihan ekonomi nasional serta mendorong

inklusi keuangan. Untuk itulah, dalam rangka menjangkau lebih banyak UMKM yang membutuhkan

akses keuangan dan mempersiapkan diri memasuki ekonomi digital, FinTech Talk ini dilaksanakan.

Acara yang dihelat secara virtual ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal AFTECH dan Presiden

Direktur OVO & CEO Bareksa, Bapak Karaniya Dharmasaputra. Menurut Bapak Karaniya, para

pelaku ekonomi digital memainkan peran penting untuk membantu masyarakat dan mendukung

program-program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, Bapak Hanung Harimba Rachman (Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah RI) yang hadir sebagai Pembicara menjelaskan bahwa

Kementerian Koperasi dan UKM RI bertanggung jawab untuk program bantuan sosial produktif,

yaitu

FINTECH TALKSEPTEMBER-OKTOBER 2020

FinTech Talk: Ready, Get Set, Go! 
Kolaborasi Ekosistem Digital dan UMKM Dalam

Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

29 September 2020. Pandemi Covid-19 telah

mendorong UMKM untuk go digital dan

berjualan secara online agar bisnis mereka

dapat bertahan. Meskipun transaksi e-

commerce meningkat sekitar 26% dan jumlah

konsumen melonjak 51%, data Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia (2020) menunjukkan bahwa

hingga kini baru delapan juta pelaku UMKM

atau 13% dari total UMKM secara keseluruhan

yang terhubung secara online.

Menyikapi hal ini, AFTECH berkolaborasi

dengan Tokopedia untuk menyelenggarakan

Fin



yaitu hibah sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM. "Dalam satu bulan, kami dapat

menyelesaikan 75% dari program tersebut dengan menggunakan data digital. Selain itu, kami juga

membantu UMKM untuk on board digital," ujar Bapak Hanung.

Hal senada disampaikan oleh  Bapak I Nyoman Astiawan selaku Deputy General Manager Small

Business Division 2, PT Bank BNI (Persero) Tbk. "Untuk membantu kelangsungan usaha pelaku

UMKM, BNI memberikan tambahan modal kerja kepada UMKM berupa KUR yang atas kebijakan

pemerintah, kredit tersebut dijalankan dengan skema yang memudahkan seperti keringanan

bunga." Beliau menambahkan bahwa selama periode pemulihan ekonomi nasional, BNI telah

mengucurkan Rp17,7 triliun kepada lebih dari 70 ribu UMKM.

Diskusi dalam FinTech Talk ini juga menjadi semakin menarik dengan kehadiran Bapak Tomi Joko

Irianto (Analis Senior, Direktorat Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa

Keuangan) yang bertindak sebagai Pembicara. Menurut Bapak Tomi, OJK ingin mendorong fintech

P2P lending untuk lebih menyalurkan pendanaan di sektor produktif. "Saat ini, konsentrasi

penyaluran pendanaan di sektor produktif masih sangat minim, hanya 34%. Ke depannya OJK

mengharapkan P2P lending bisa lebih optimal dalam memberikan pendanaan produktif mencapai

60%," ujarnya.

Pembicara lain, Ibu Vira Widiyasari (VP Fintech & Payments Tokopedia), menekankan pentingnya

kerjasama antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital. Khusus mengenai

program pemulihan ekonomi nasional, yakni program DigiKU, Tokopedia bekerjasama dengan

pemerintah dan HIMBARA serta ekosistem digital, yang merupakan bagian dari Gerakan Bangga

Buatan Indonesia (BBI), dalam menyediakan produk pinjaman bagi UMKM. Dalam program DigiKU,

seluruh proses penyaluran pinjaman menggunakan proses digital dengan proses approval kurang

dari 15 menit serta tanpa tatap muka dan agunan selama masa pandemi.

"Kami juga bekerjasama dengan bank HIMBARA dalam menyalurkan pinjaman Super Mikro dengan

bunga 0% sampai akhir bulan Desember 2020," tambahnya.

Dalam penutupan sesi webinar ini, Bapak Marshall Pribadi (CEO PrivyID) selaku Moderator

menegaskan komitmen tinggi dari pelaku di industri fintech untuk mendukung optimalisasi

ekosistem digital dan UMKM melalui adopsi fintech.

Sesi FinTech Talk: "Ready, Get Set, Go! Kolaborasi Ekosistem Digital dan UMKM Dalam Mendorong

Pemulihan Ekonomi Nasional" dapat Anda saksikan di kanal youtube AFTECH di bawah ini:

FINTECH TALKSEPTEMBER-OKTOBER 2020

https://youtu.be/xwKkCzH3Ea4


23 Oktober 2020. AFTECH mendukung Fintech

Center Korea dalam melaksanakan webinar yang

membahas perkembangan industri fintech di

kedua negara. Pembahasannya juga berkutat

pada bagaimana fintech memberikan stimulus

pada perekonomian di masa pandemi. Bapak

Iwan Kurniawan, Anggota Dewan Pengurus

AFTECH & COO Modalku, dan Bapak Peter

Sugiapranata, Country Director Tongdun

Indonesia, menjadi Pembicara dalam acara ini.

Webinar Services Dialogue Week: Digitizing Services Sectors
in the Pandemic Era 

MARCOMM & COMMUNITY DEVELOPMENTSEPTEMBER-OKTOBER 2020

22 September 2020. Ibu Mercy Simorangkir,

Ketua Harian/Managing Director AFTECH,

menjadi Panelis dalam “Webinar Services

Dialogue Week: Digitizing Services Sectors in the

Pandemic Era" yang diselenggarakan oleh

Indonesia Services Dialogue Council dan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dalam

Indonesia - Korea Online Fintech Webinar

INSEAD Webinar: Indonesia Fintech Landscape

19 Oktober 2020. Bapak Dickie Widjaja selaku

Wakil Sekretaris Jenderal AFTECH hadir sebagai

Pembicara dalam webinar “Indonesia Fintech

Landscape” yang diselenggarakan oleh INSEAD

Blockchain and Fintech Club. Dalam kesempatan

ini, Bapak Dickie menyampaikan betapa pesatnya

pertumbuhan fintech di Indonesia dengan

keberagaman solusi yang ditawarkan, termasuk

peran fintech dalam mendukung pemulihan

ekonomi nasional melalui pelaksanaan program

bantuan pemerintah dan berbagai inisiatif yang

dilakukan oleh para anggota AFTECH.

Pertumbuhan fintech di Indonesia terus meningkat dengan
menawarkan variasi solusi yang tidak terbatas di uang elektronik
maupun fintech lending saja. Pandemi COVID-19 pun telah
meningkatkan adopsi solusi digital, termasuk melalui layanan keuangan
melalui fintech.

Dickie Widjadja
Deputy Secretary General, AFTECH & CIO of Investree

Dalam sesinya, Ibu Mercy menyampaikan bahwa layanan keuangan digital telah terbukti

membantu masyarakat di tengah pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.



Perkembangan fintech di Indonesia sangat

menggembirakan. Berdasarkan studi "The

Future of Fintech in Southeast Asia 2020",

nilai gabungan dari seluruh startup fintech di

Indonesia telah mencapai USD108 miliar pada

tahun 2020. Layanan fintech ini hadir untuk

menjawab kebutuhan masyarakat atas industri

jasa keuangan yang lebih demokratis serta

menjangkau masyarakat luas, yang tentunya

berperan penting dalam meningkatkan inklusi

keuangan. Pada bulan Desember 2019, data

Bank Indonesia menunjukkan bahwa

pertumbuhan pembayaran elektronik

meningkat sebesar 188% (YoY).

Belajar dari pengalaman industri teknologi,

Managing Director dan Head of Digital

Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Bapak

Leonardo Koesmanto, menempatkan kolaborasi

di atas kehebatan untuk bersaing sebagai

kunci keberhasilan Bank DBS Indonesia dalam

membangun ekosistem keuangan digital.

"Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu

sendiri, jadi perlu menggandeng berbagai

mitra untuk mengembangkan ekosistem," kata

Bapak Leo.

Meski baru diluncurkan tahun 2017, digibank by

DBS telah memiliki sekitar 600 ribu nasabah

dengan pertumbuhan nasabah wealth sebesar

300% (YoY). Hal ini menandakan adanya tren

positif di tengah masyarakat bahwa selain

mengenal bank sebagai sarana untuk

menabung, juga sebagai fasilitator investasi

yang aman dan nyaman dalam satu

genggaman melalui aplikasi digibank. Bahkan,

perusahaan mengalami peningkatan transaksi

online sebesar 75% selama masa PSBB.

DBS : Kolaborasi , Kunci Keberhasilan dalam
Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Digital

Salah satu sisi positif dari pandemi ini adalah

berkurangnya penggunaan uang tunai dan

peralihan ke alat pembayaran elektronik.

Selain mendukung program pembatasan sosial

saat pandemi, penggunaan alat pembayaran

elektronik juga memudahkan konsumen dalam

bertransaksi, mempermudah merchant dalam

melakukan cash management, dan mendukung

proses transparansi ekonomi lebih lanjut.

"Banyak hal yang telah kami jajaki dengan

fintech. Di sistem pembayaran, misalnya, kami

bekerjasama dengan beberapa pemain

fintech untuk memudahkan nasabah digibank

melakukan top up uang elektronik dan dompet

elektronik," jelas Bapak Leo.

Bank DBS Indonesia, sebagai salah satu

penyelenggara jasa keuangan, juga

mendukung upaya Bank Indonesia dalam

mendorong peran industri untuk membangun

arah pengembangan open banking yang

memungkinkan transformasi digital melalui

interlink antara bank dan fintech (via Standar

Open API). "Kami, sebagai pelaku industri,

sangat mendukung kebijakan Bank Indonesia

dalam mewujudkan SPI 2025 salah satunya

melalui Standar Open API."

EXECUTIVE OF THE MONTHSEPTEMBER-OKTOBER 2020



Dengan adanya pembatasan sosial di masa

pandemi, kebutuhan akan akses ke digital

banking sangat meningkat, mengingat arahan

agar masyarakat untuk tetap di rumah untuk

alasan kesehatan. Namun, di sisi lain,

pembatasan ini menjadi tantangan agar roda

ekonomi tetap berjalan.

digibank by DBS adalah salah satu bank

dengan layanan full-fledged digital banking di

Indonesia dengan produk dan layanan digital

native yang dihadirkan melalui pendekatan

human centric.

"Secara teknologi, kami sudah beralih dari

teknologi mainframe ke teknologi terkini baik

untuk core banking system maupun front-end.

Sementara itu dari sisi user experience, kami

mendesain proses kami sedemikian rupa

sehingga memudahkan nasabah kami

bertransaksi," papar Bapak Leo.

Dari segi keamanan, digibank memanfaatkan

teknologi terkini untuk terus mengembangkan

platform agar nyaman dan sekaligus aman

bagi nasabah seperti penggunaan e-KTP dan

verifikasi biometric untuk eKYC (Know Your

Customer) serta soft token yang menggantikan

OTP (One-Time Password) untuk memastikan

transaksi dilakukan di device yang benar dan

tidak di-hack dari device lain. Bahkan,

digibank sudah menggunakan artificial

intelligence untuk menjawab berbagai

pertanyaan nasabah yang umum sebelum

mereka harus beralih ke live chat agent atau

call center.

Tidak berhenti di layanan pembukaan rekening,

nasabah digibank dapat pula melakukan

penempatan deposito maupun investasi

obligasi. "digibank juga terus berinovasi. Salah

satunya dengan meluncurkan rekening valas

melalui fitur Multi Currency Account, di mana

nasabah bisa melakukan pembelian valas

kapan saja dan di mana saja," ujar Bapak Leo.

Di bulan Oktober 2020, yang diperingati oleh

OJK sebagai Bulan Inklusi Keuangan, Bank DBS

Indonesia memiliki beberapa inisiatif dalam

meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat

maupun komunitas terhadap layanan digital

banking atau fintech.

Salah satu inisiatif tersebut adalah program

yang bernama Walk the Talk, yakni sebuah

komunitas sumber informasi yang dibangun

untuk berbagi inspirasi dalam berkarya dan

memberi dampak positif untuk masyarakat

melalui edukasi mengenai personal finance,

productivity, creativity, parenting hingga

health. Dengan program Walk the Talk ini,

Bank DBS Indonesia mengapresiasi feedback

positif yang diberikan sehingga masyarakat

lebih melek tentang keuangan dan mulai

belajar berinvestasi.

Bapak Leo berharap agar program Walk the

Talk menjadi top of mind masyarakat untuk

mengakses edukasi keuangan dan

pengetahuan tentang investasi secara gratis,

transparan, dan mudah karena dapat diakses

dari manapun melalui kelas-kelas online yang

sudah disediakan.

Dalam mendukung program Bulan Inklusi

Keuangan OJK, Bank DBS Indonesia telah

berkontribusi dengan memberikan insentif

saat pembukaan rekening.

"Harapan kami, insentif ini dapat

meningkatkan gairah masyarakat untuk

memiliki rekening bank dan mengenal literasi

keuangan secara lebih baik," tutup Bapak

Leo.
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Di tengah pandemi saat ini, penggunaan

fintech seperti Equity Crowdfunding sangat

membantu dalam hal memberikan pilihan yang

lebih luas terhadap pemenuhan sumber

pendanaan bagi pelaku UKM di luar lembaga

keuangan konvensional yang sudah ada.

Dampak yang dihasilkan pun membuka potensi

pertumbuhan untuk UKM hingga kesempatan

kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, AFTECH berkesempatan

mewawancarai Bapak Henirich Vincent, CEO

Bizhare, sebuah platform Equity Crowdfunding

pertama untuk Bisnis UKM dan Franchise di

Indonesia. Bizhare telah mendapatkan izin

resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai Penyelenggara Equity Crowdfunding.

“Kami membantu bisnis-bisnis UKM di

Indonesia untuk mendapatkan pendanaan

senilai maksimal Rp10 miliar/tahun untuk tiap

penerbit dengan cara membagikan persentase

kepemilikan sahamnya kepada masyarakat

melalui platform kami,” buka Bapak Vincent. 

Dalam prosesnya, Bizhare  membantu distribusi

laporan keuangan dan dividennya kepada

para pemodal secara berkala. Solusi yang

tadinya hanya dapat dinikmati oleh

perusahaan besar yang mencatatkan

sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat

go public, saat ini bisa dinikmati oleh bisnis

UKM di seluruh Indonesia, bahkan secara

sistem kepemilikan saham scripless

(perdagangan tanpa warkat) yang sudah

terintegrasi dengan penitipan saham kolektif

di KSEI. Ini mirip dengan perusahaan publik,

namun tentunya dengan skala dan batasan

yang diatur dalam POJK No. 37 Tahun 2018

mengenai Layanan Urun Dana Melalui

dasdadsasd

Bizhare:
Platform Penggerak Ekonomi dan UKM Lokal

Penawaran Saham Berbasis Teknologi

Informasi (Equity Crowdfunding).

“Di sisi lain, kami juga memberikan akses

demokratisasi investasi dan menciptakan

keuangan inklusif, di mana sekarang

masyarakat dapat berpartisipasi mendanai

UKM tersebut dengan modal kecil sekalipun,

semudah belanja online melalui platform

digital yang user friendly, kapanpun dan

dimanapun mereka berada sehingga bisa

membantu lebih banyak masyarakat Indonesia

mencapai kebebasan finansial,” tambah

Bapak Vincent.

Lantas, siapa saja yang dapat menjadi

pemodal di Bizhare? Menurut Bapak Vincent,

para pemodal ini bisa berasal dari semua

kalangan, mulai dari mahasiswa, karyawan,

ibu rumah tangga hingga pengusaha. Para

pemodal yang ingin ikut berinvestasi, namun

yang awalnya terkendala permodalan,

pengalaman, dan aksesibilitas, kini dapat

dengan lebih mudah mereka jangkau dan

memiliki saham di bisnis UKM tanpa harus

turun tangan dalam kegiatan operasional

bisnis tersebut.
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Sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan,

Bizhare telah membantu sekitar 40 penerbit

bisnis dari UKM di seluruh Indonesia yang

berasal dari berbagai industri seperti ritel

kebutuhan pokok, makanan dan minuman, jasa

binatu/laundry, jasa cukur rambut/barbershop,

kedai kopi lokal, peternakan, otomotif, fashion

hingga hunian untuk mengembangkan

cabangnya hingga ekspansi unit bisnis, baik

offline/online, dengan puluhan miliar dana

yang sudah tersalurkan bersama ribuan

pemodal di seluruh Indonesia.

Menurut Bapak Vincent, penerbit, pemodal,

dan masyarakat sangat terbantu dengan

layanan Bizhare. Para pemodal di platform

Bizhare pun turut mengambil peran dalam

menggerakkan ekonomi Indonesia secara lebih

nyata dengan berinvestasi pada bisnis UKM di

sektor riil, yang juga menjadi salah satu pilihan

instrumen investasi.

“Dari sanalah, sekitar Rp2 miliar dividen sudah

berhasil dinikmati oleh para pemodal, dan

hingga saat ini, sudah tercipta sekitar 300-400

lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar,

yang berada di bawah naungan para penerbit

tersebut. Kami berharap untuk ke depannya,

kami bisa menjangkau ke pasar yang lebih

luas,” tambah Bapak Vincent.

Dalam Bulan Inklusi Keuangan Indonesia yang

diinisiasi oleh OJK (Bulan Oktober), Bizhare

tidak ketinggalan. Bizhare memberikan

berbagai kemudahan bagi para pemodal untuk

bisa berinvestasi dengan minimum pendanaan

yang lebih kecil hingga memberikan promo

voucher/cashback investasi. Upaya-upaya ini

dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat

mengenai pentingnya berinvestasi secara rutin

dan membangun aset untuk kebebasan

finansial melalui investasi bisnis, dan di saat

yang sama, berkontribusi bagi pertumbuhan

UKM lokal tanah air.

"Kami juga turut berpartisipasi dalam

berbagai kegiatan offline dan online seperti

memberikan mentoring kepada para UKM

bersama dengan berbagai berbagai partner,

sosialisasi solusi pendanaan equity

crowdfunding Bizhare hingga produk-produk

baru yang khusus kami siapkan untuk

memudahkan UKM dalam mendapatkan

exposure lebih di kalangan para pemodal

serta mempercepat proses pengajuan

pendanaan yang ada di Bizhare," kata Bapak

Vincent.

Adapun layanan atau program khusus bagi

masyarakat  yang terdampak pandemi juga

telah berhasil dilakukan oleh Bizhare. 

“Sejak awal masa pandemi Covid-19 kemarin,

kami bekerjasama dengan salah satu penerbit

kami di bidang produksi dan penjualan

fashion lokal, yaitu PT Menteng Indah Abadi,

untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD)

bagi para tenaga medis di Rumah Sakit Umum

Bungsu Bandung. Bantuan berupa 140 set APD

dan 140 masker ISLA ini merupakan hasil dari

gerakan sosial Bizhare bertajuk

#SatuSahamSejutaKebaikan, yang

dilaksanakan pada awal bulan April 2020. Ini

didonasikan bersama-sama para investor

seluruh Indonesia,” ujar Bapak Vincent.

Bapak Vincent berharap agar kontribusi yang

telah diberikan Bizhare dan industri fintech

secara keseluruhan mampu menjaga

pergerakan ekonomi UKM lokal dalam

melewati tantangan yang ada di masa

sekarang serta bangkit menjadi lebih kokoh di

tahun 2021.
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24 September 2020. Menurut data OJK, Indonesia telah membuat langkah besar dalam

meningkatkan inklusi keuangan, yakni mencapai angka 75%. Populasi kelas menengah Indonesia

juga tumbuh menjadi sekitar 52 juta orang. Namun, di tahun 2019, hanya 38,03% dari total

penduduk Indonesia yang melek keuangan. Dengan demikian, konsumen mungkin tidak memahami

secara utuh manfaat dan risiko dalam penggunaan produk keuangan. Hal ini juga membuat

pekerjaan regulator keuangan menjadi lebih menantang.

Anggota Dewan Pengurus AFTECH, Ibu Chrisma Albandjar, hadir sebagai Pembicara dalam

Jakpost Fintech Fest Day 2 “Fintech for inclusion throughout Indonesia". Dalam acara ini, Ibu

Chrisma menyampaikan tantangan dan peluang fintech dalam mendukung pemerintah mencapai

target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024.

“Fintech telah melayani masyarakat unbanked dan underbanked serta daerah pedesaan di

Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan dalam literasi keuangan, infrastruktur dasar, dan

permodalan atau sumber daya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, fintech telah bekerjasama

dengan bank dan melakukan kemitraan strategis dengan pemerintah," kata Ibu Chrisma.

Dibuka oleh Bapak Sugeng selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, acara ini juga menghadirkan

tokoh-tokoh seperti Bapak Chaikal Nuryakin (Kepala Grup Kajian Ekonomi Digital dan Ekonomi

Perilaku, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Indonesia) dan Bapak Mohan Jayaraman (Managing Director, Innovation and Strategy, Experian

Asia Pacific).

Livestream acara tersebut dapat ditonton di tautan berikut: JakPost Fintech Fest | Day 2: Fintech

for financial inclusion throughout Indonesia.

MEDIA RELATIONSSEPTEMBER-OKTOBER 2020

JakPost Fintech Fest:
Fintech for financial inclusion throughout Indonesia

https://youtu.be/tpLO08TseGM
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