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REDAKSI
Fintech Corner edisi Juni 2022 kali ini mengulas
berbagai kegiatan Asosiasi Fintech Indonesia
(AFTECH) sepanjang bulan Maret hingga Mei 2022.
Sesuai dengan visinya, AFTECH terus berupaya
melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan serta menggandeng komunitas sebagai
upaya meningkatkan edukasi dan literasi terkait
ragam dan layanan fintech di Indonesia, mendorong
inklusi keuangan melalui berbagai kesempatan, serta
meningkatkan daya saing industri termasuk melalui
kepatuhan. Tak hanya itu, sebagai bentuk inisiatif,
AFTECH juga telah meluncurkan Laporan Survei
Anggota AFTECH 2021 yang diharapkan dapat
menjadi referensi bagi penyelenggara fintech,
regulator, investor serta akademisi.
 
Sepanjang periode ini, AFTECH dan anggotanya telah
mengadvokasikan kebijakan perpajakan bagi pelaku
fintech. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) mengenakan Pajak Penghasilan (PPh)
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan
teknologi finansial terhitung sejak 1 Mei 2022. 
 
Newsletter edisi ini juga mengingatkan terkait
kepatuhan anggota AFTECH terhadap kode etik
penyelenggara fintech sebagai bagian dari
pengembangan ekosistem fintech yang berdaya
saing tinggi, memberikan pengumuman terkait
Rapat Umum Anggota, serta pengumuman terkait
penyelenggaraan berbagai kegiatan dan sponsorship
opportunities. 
 

DAFTAR ISI



Peningkatan daya saing industri Fintech nasional melalui penguatan tata kelola; 
Akses ke infrastruktur yang merata;
Upaya penciptaan iklim regulasi yang kondusif;
Trend perkembangan sumber daya manusia dalam industri Fintech; 
Partisipasi perempuan dan kesetaraan gender dalam industri Fintech; serta
Fintech dan inklusi keuangan. 

Survei Anggota AFTECH 2021 menampilkan perkembangan industri Fintech sepanjang masa
pandemi, kontribusinya terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta membahas
topik-topik prioritas termasuk: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sebagai informasi, Melalui AFTECH Annual Members Survey 2021 diperoleh data-data antara
lain, lebih dari 25% startup fintech baru di kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Hal
ini diperkuat dengan jumlah investasi pada industri fintech yang mencapai USD 904 juta atau
23% dari total akumulasi investasi pada industri fintech di Asia Tenggara tahun 2021. Di sisi
lain, investasi akumulatif di sektor fintech Indonesia yaitu 58%, lebih banyak 57%
dibandingkan dengan total investasi asing dan domestik di sektor mesin, elektronik, dan
tekstil.
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Target Pasar berdasarkan Usia
Berdasarkan usia, 73% dari responden
menyatakan bahwa pengguna fintech adalah
individu dengan rentang usia 25-35 tahun.
Sebagian besar perusahaan fintech juga mulai
menargetkan populasi dengan rentang usia 35-50
tahun, dimana 23% pengguna utama fintech
berasal dari rentang usia tersebut.
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Tingkat Literasi Keuangan
berdasarkan Gender tahun 2016 dan 2019
Terkait tingkat literasi keuangan berdasarkan
gender tahun 2016 dan 2019, Indeks literasi
keuangan telah meningkat baik untuk laki-laki
dan perempuan, dengan pertumbuhan literasi
keuangan untuk perempuan dua kali lipat dari
laki-laki pada tahun 2016 hingga 2019 pada CAGR
12,4%. 

Kehadiran fintech dalam kehidupan kita sehari–hari secara signifikan mengubah preposisi
perilaku konsumen khususnya setelah pandemi covid-19.  Oleh sebab itu, dukungan
pemerintah sangat penting demi menjaga iklim bisnis fintech yang sehat dan aman.
Mayoritas responden survey AMS 2021 sepakat bahwa pemerintah telah mendukung industri
untuk bertumbuh dalam hal inovasi yakni 53% 

62% dari responden yang merupakan penyelenggara fintech telah melayani UMKM dan
menjadikannya sebagai target pengguna.
46% dari penyelenggara fintech melayani usaha mikro, 38% dari penyelenggara fintech
melayani usaha kecil, dan 17% melayani usaha menengah. 
Kurang lebih 33% penyelenggara fintech melayani antara 1,001-100,000 pengguna UMKM
tiap tahunnya; sementara 17% melayani antara 100,001-1,000,000 UMKM per tahunnya.
Sebanyak 42% penyelenggara fintech menyatakan bahwa total nilai transaksi pengguna
UMKM mereka mencapai lebih dari 80 miliar per tahun. 

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di
mana UMKM memiliki kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (“PDB”)
negara dan 97% terhadap penyerapan tenaga kerja. Terkait UMKM, Statistik Survei Anggota
AFTECH tahun 2021 menunjukkan bahwa: 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) sebagai Pengguna Tekfin

Perkembangan pesat industri fintech di Indonesia
tak lepas dari lonjakan permintaan konsumen
untuk penawaran terkait layanan keuangan dan
solusi, seperti yang dilaporkan oleh Fintech
Adoption Index. Survey AMS 2021 kian menguatkan
laporan tersebut, yang menunjukan 59% pengguna
fintech adalah individu dengan segmen
masyarakat penghasilan rendah hingga IDR 5-15
juta yang berdomisili di pulau Jawa khususnya
Jabodetabek.
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Digital Nusantara Expo Summit (DNES) 2022 di Solo
yang merupakan side events B20 Indonesia selain
menggelar pameran teknologi digital, juga
diramaikan dengan forum-forum dialog yang
mengambil tema implementasi teknologi digital
pada berbagai sektor, mulai dari pemerintahan
daerah, kota cerdas, kesehatan, keuangan daerah
hingga layanan UMKM

Berlangsung pada tanggal 29-31 Maret 2022, acara
ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini
diikuti oleh 500 daerah di tanah air dan
terselenggara berkat kerjasama KADIN Indonesia
dengan Yayasan Internet Indonesia (GIIF) dan
InterBio.

Sebanyak 42 booth perusahaan berbasis digital
mengikuti pameran DNES 2022. Selain itu, berbagai
forum juga digelar mulai dari Smart City Ecosystem
Development yang menghadirkan narasumber
yang kompeten di bidang industri digitalisasi.

Dalam perhelatan ini, AFTECH turut  berperan
dalam mengisi  dua forum pada 31 Maret 2022 yang
menekankan pada implementasi dan penetrasi
teknologi digital pada keuangan daerah, layanan
pengembangan UMKM dan digitalisasi desa. Hal ini
sangat penting, karena kemajuan ekonomi daerah
saat ini salah satunya ditopang oleh akselerasi
teknologi digital.

Dalam forum keenam mengenai Percepatan
Digitalisasi Layanan Keuangan Daerah Melalui
Adopsi Fintech dan Aspek Keamanan serta
Perlindungan Konsumen, Direktur Pendapatan
Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Hendriwan mengatakan, percepatan digitalisasi
layanan keuangan daerah sangat besar manfaatnya,
mulai dari pelayanan yang makin efektif dan efisien
karena lahirnya inovasi pelayanan keuangan serta
transaksi keuangan yang transparansi dan
akuntabel.

Bapak Dickie Wijaya selaku Wakil Sekretaris
Jenderal I AFTECH menjelaskan bahwa perlunya
edukasi kepada masyarakat mengenai sumber
pendanaan selain bank, kolaborasi antar institusi
keuangan dalam menjelaskan hak dan
kewajiban pengguna layanan keuangan, dan
optimisme bahwa fintech dapat menjadi salah
satu solusi untuk membantu UMKM naik kelas.

Pada forum ketujuh, hadir pula kepala
departemen sistem pembayaran AFTECH Ibu
Dina Artarini. Ibu Dina menjelaskan bahwa masih
adanya ketimpangan penggunaan internet di
Indonesia yang masih terpusat di Pulau Jawa.
Ketimpangan ini harus segera ditanggapi agar
semua warga negara Indonesia, dan khususnya
pelaku UMKM dapat mempunyai kesetaraan
dalam memperoleh akses permodalan dan
pembiayaan serta produk keuangan baik
tradisional maupun digital.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Keppres 3
2021 tentang Satgas Percepatan Perluasan
Transaksi Daerah yang mengamanatkan untuk
perluasan transaksi digitalisasi daerah. Satgas ini
terdiri dari lintas kementerian dan instansi, mulai
dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, BI,
OJK, Kemendagri, BPKP dan lainnya. Dari 542
kabupaten kota, sudah 191 pemda yang
terdigitalisasi. Dalam kedua forum ini,
diharapkan digitalisasi layanan keuangan dapat
merambah semua elemen masyarakat.



Per tahun 2021, Indonesia adalah rumah bagi 65
juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sektor UMKM berkontribusi pada 61,07 persen
produk domestik bruto (PDB) dan
mempekerjakan 97 persen tenaga kerja di dalam
negeri, menjadikan UMKM salah satu penopang
ekonomi di Indonesia.
 
Event Fintech Talk pada 20 April 2022 bertajuk
“Maksimalisasi Layanan Keuangan untuk
Mendorong Inklusi Keuangan dan Digitalisasi
UMKM”  yang digelar oleh Asosiasi Fintech
Indonesia (AFTECH) bekerja sama dengan Bank
Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM serta
BukuWarung dihadiri oleh 160 audiens yang
menyaksikan acara secara virtual. Pembicara
yang hadir dalam acara antara lain, Bapak Aldi
Haryopratomo, Wakil Ketua Umum II, AFTECH,
Bapak Ryan Rizaldy, Direktur Departemen
Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia,
Bapak Arya Rangga Yogasati, Deputi Direktur
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran,
Bank Indonesia, Ibu Rossa Novitasari, Kepala
Bidang Investasi UKM, Kementerian Koperasi dan
UKM, Bapak Y.B. Hariantono, Wakil Sekretaris
Jenderal, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia,
serta Bapak Adi Harlim, Director of Merchant
Experience, BukuWarung dengan dimoderatori
oleh Ibu Chaerany Putri, Wakil Kepala
Departemen Digital Identity & Digital Signature,
AFTECH.

Melalui acara ini, audiens mendapatkan
informasi terkait UMKM yang memegang
peranan penting sebagai motor penggerak
ekonomi digital di Indonesia sebab sejak 2020,
pemilik usaha semakin meningkatkan
penggunaan layanan keuangan digital.
 
Bapak Aldi Haryopratomo, Wakil Ketua Umum II
Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengatakan
bahwa penyedia layanan keuangan digital harus
memastikan bahwa semua segmen masyarakat,
termasuk pengusaha mikro, memiliki akses pada
layanan keuangan digital yang mudah
digunakan. 

“Penting bagi UMKM untuk melakukan
digitalisasi, oleh karena itu pelaku fintech
perlu memastikan mereka dapat memenuhi
kebutuhan layanan keuangan UMKM seperti
menyediakan layanan pembayaran digital,
pinjaman dan asuransi digital, hingga
pemasaran,” tambahnya.

Bagi yang belum sempat menonton secara
langsung, acaranya bisa disaksikan di channel
Youtube Asosiasi Fintech Indonesia,
https://www.youtube.com/watch?
v=6XJlFAMuG14

F I N T E C H  T A L K  X  B U K U W A R U N G



Global Partnership for Financial Inclusion

Dalam rangka mendorong percepatan inklusi
keuangan global, Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia menyelenggarakan seminar internasional
bertajuk “Digital Transformation for Financial
Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote
Inclusive Growth” yang digelar secara hybrid di
Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Indonesia pada Rabu, 11
Mei 2022. Seminar internasional ini dibuka langsung
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Seminar yang menjadi salah satu side event dari
Global Partnership for Financial Inclusion Plenary
Meeting ke-2 di bawah Presidensi G20 Indonesia ini
bertujuan untuk membahas opsi kebijakan,
program, serta produk dan layanan keuangan untuk
mempercepat inklusi keuangan untuk wanita,
pemuda, usaha mikro kecil-menengah (UMKM), dan
penerima bantuan sosial melalui perkembangan
teknologi dan pendekatan inovatif lainnya, yang
semakin relevan dan penting dalam rangka
pemulihan pandemi COVID-19. 

AFTECH telah menjadi salah satu mitra BKF dalam
pelaksanaan Side Event G20 GPFI sebagai salah satu
upaya dalam menunjukkan peran fintech bagi
perempuan, anak muda, dan UMKM melalui
penayangan video dari anggota AFTECH serta
mempromosikan kegiatan kepada anggota untuk
mengambil peran dan partisipasi untuk terus
mendorong adopsi fintech bagi perempuan, anak
muda, dan UMKM di Indonesia. 

Di tengah tantangan pandemi, kenaikan
harga komoditas, dan pemulihan
keuangan global yang masih belum pasti
dan terganggu akibat situasi geopolitik,
transformasi menuju teknologi digital
perlu terus dilakukan untuk memastikan
masyarakat, terutama yang paling rentan
dan kelompok yang kurang terlayani,
masih dapat terus bekerja dengan cara
yang sangat produktif dan membantu
mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Bagi UMKM, pemanfaatan digitalisasi
melalui financial technology (fintech) perlu
terus didorong. Fintech mendukung
UMKM dengan membantu mereka
menemukan opsi pembiayaan yang lebih
efisien dan mendukung upaya pemerintah
dalam mengurangi penyebaran virus dan
menjaga keselamatan. Fintech
memungkinkan masyarakat untuk
melakukan transaksi, membeli, menjual,
dan mengonsumsi, dengan kontak fisik
yang minimal, dengan menggunakan
pembayaran kode QR. Untuk perempuan,
tantangan utama dalam pemanfaatan
digitalisasi berasal dari rendahnya
keterampilan literasi digital dan rendahnya
literasi keuangan, terutama yang bekerja
di sektor informal. 

Sementara bagi pemuda, diperlukan
dorongan untuk meningkatkan akses
kelompok ini ke layanan keuangan formal
yang memungkinkan mereka berinvestasi
dalam pendidikan mereka untuk
meningkatkan kemampuan kerja dan
perspektif profesional di masa depan.



Paralel Session of Side Event G20 Global
Partnership for Financial Inclusion

Workshop on Digital Financial Inclusion for Unlocking Post-Pandemic Regional Growth yang
diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, menghadirkan Bapak Dickie
Widjaja selaku Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH yang membahas perihal topik spesifik
“Pembiayaan P2P bagi Daerah Pedesaan”. 

Bapak Dickie memaparkan perkembangan digitalisasi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan
pasar yang sangat besar untuk industri Fintech dan siap menjadi pasar salah satu ekosistem Fintech
terbesar di dunia.

“Indonesia adalah pasar yang besar untuk fintech. Tugas kita bersama adalah mencapai literasi
teknologi dan finansial. Bukan hanya bonus demografi, internet connnection, bagaimana fintech
dapat dimanfaatkan ke kehidupan masyarakat” jelas Bapak Dickie.

Dengan adanya acara ini, diharapkan digitalisasi dan inklusi keuangan bisa membantu
mengembangkan ekonomi nasional dan daerah. Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap
pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 81,4% pada
tahun 2020 menjadi 83,6% pada tahun 2021. Beberapa indikator utama yang mendukung kinerja
inklusi keuangan nasional meliputi akses keuangan, penggunaan jasa keuangan formal, dan kualitas
layanan jasa keuangan. Peningkatan keuangan inklusif ini juga didorong dari peran keuangan digital
yang tumbuh signifikan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kepala
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Departemen
Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Country Director Indonesia
ADB, Financial Sector Specialist ADB, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Direktur Utama PT
BNI.



AFTECH menggelar kegiatan offline Fintech
Regional Community Gathering bertajuk
“Fintech Industry Outlook 2022: Menggali
Potensi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Masa
Depan”. Acara ini digelar sebagai wujud
komitmen AFTECH dalam rangkaian side event
G20 Indonesia 2022 bagi GPFI yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan
dan Bank Indonesia.

Acara yang berlangsung di Two Fat Monks,
Denpasar, Bali tersebut dihadiri oleh lebih dari
70 peserta yang diharapkan bisa menguatkan
kapasitas fintech founder dan mendorong
pemerataan inklusi serta inovasi keuangan di
seluruh Indonesia. Bali dengan geliat kreativitas
dan segudang potensi di dalamnya, memberi
ruang gerak bagi fintech untuk masuk dalam
atmosfer perekonomian yang lebih maju.
Terlihat dari adopsi fintech pada UMKM di Bali
menunjukkan peningkatan  yang signifikan
dalam penggunaan QRIS (Quick Response Code
Indonesia standard), menurut catatan Kantor
Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi
Bali, jumlah pengguna sudah mencapai
408.268 pedagang. Terlihat peningkatan 123%
dibanding periode 2021 sebanyak 183.068
merchant.

Fintech Regional 

Community Gathering

Kemajuan fintech di Indonesia tak lepas dari
partisipasi aktif masyarakat dalam
penerapannya didukung oleh upaya penguatan
perlindungan konsumen melalui berbagai
peningkatan infrastruktur dan regulasi dari
berbagai pihak yang berkepentingan seperti
industri, komunitas dan pemerintah. Untuk itu,
mari bersama-sama wujudkan pemulihan
ekonomi nasional dengan mencapai inklusi dan
literasi keuangan digital di Indonesia karena
sejatinya #FintechAmandanNyaman
#FintechUntukSemua.
 
Sampai jumpa di acara AFTECH Fintech
Regional Community Gathering (FRCG)
berikutnya!



KUR Fintech Festival

Menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia, UMKM telah nyata berkontribusi besar bagi
perekonomian Indonesia dan terbukti resilient di masa krisis, dan banyak melahirkan industri-
industri kreatif. Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM juga terus
konsisten dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp373,17 triliun,
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp281,86 triliun. Hingga 9 Mei 2022,
penyaluran KUR nasional sudah mencapai 33,68% atau Rp125,67 triliun dari target 2022 dan
diberikan kepada 2,72 juta debitur. 

Pemerintah menyelenggarakan kegiatan KUR Fintech Festival dengan tema ”Maju Berkembang
Bersama KUR dan Bangga Buatan Indonesia”. Tempat pertama penyelenggaraan kegiatan
tersebut yakni di Kota Surakarta, tepatnya di Solo Technopark pada 18-19 Mei 2022. Kegiatan KUR
Fintech Festival 2022 sangat diapresiasi oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa secara resmi membuka kegiatan KUR Fintech Festival
2022 pada Rabu (18/05). Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan dan penyaluran KUR
tahun 2022 serta penandatangan akad KUR massal yang dilakukan secara hybrid kepada sekitar
1.829 debitur KUR dengan total penyaluran KUR lebih dari Rp160 miliar. Kemudian juga dilakukan
penyerahan CSR oleh Penyalur dan Penjamin KUR kepada debitur KUR dan penyaluran KUR
secara simbolis yang telah direalisasikan kepada 15 debitur KUR senilai Rp3,5 Miliar. Rangkaian
kegiatan pada hari kedua adalah workshop terkait pemanfaatan FINTECH bagi UMKM dan
peningkatan keterampilan, serta literasi digital bagi UMKM.

”Semoga melalui program KUR, target penyaluran KUR dalam peningkatan akses pembiayaan
bagi pelaku UMKM ini semakin mudah diakses bagi pelaku UMKM serta memberikan semangat
bagi para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan ikut serta dalam pemulihan ekonomi,” ujar
Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa.

AFTECH turut serta berpartisipasi pada acara KUR Fintech Festival 2022 ini. Bapak Felix Sharief -
Head of Government Relations DANA Indonesia, Bapak Aria Widyanto - Director and Chief Risk
and Sustainability Officer (CRSO), Amartha, dan Bapak Firlie Ganinduto - Group CEO Digiscore
memberikan pemaparan mengenai ragam model bisnis fintech kepada pelaku UMKM yang
mendapatkan pendanaan KUR. Acara ini merupakan upaya AFTECH dalam menjalankan
mandatnya dalam meningkatkan literasi keuangan digital kepada masyarakat umum. Dimulai
dengan pemaparan sistem pembayaran digital oleh DANA, dilanjutkan dengan fintech
pendanaan oleh Amartha, dan sebagai pamungkasnya penjelasan mengenai fintech credit
scoring dan agregator sebagai opsi alternatif untuk mencari pendanaan yang bersumber dari
lembaga keuangan selain bank.
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Perpajakan bagi pelaku fintech diatur melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada
30 Maret 2022. PMK No. 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN Operator Fintech yang diterbitkan
pada 30 Maret 2022 berlaku mulai 1 Mei 2022.

Pendapatan bunga kotor dari pemberi pinjaman yang dikenakan pajak dalam negeri dikenakan
pajak sebesar 15% PPh Pasal 23, sedangkan untuk pemberi pinjaman yang dikenakan pajak luar
negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Semua pendapatan bunga bruto juga harus dilaporkan
dalam SPT Tahunan.

Penyedia layanan pinjaman juga wajib memberikan bukti pemotongan pajak kepada peminjam.
Dengan demikian proses administrasi menjadi transparan dan jelas asal-usulnya.

PPh atas penghasilan berupa bunga pinjaman dalam pemberian jasa pinjam meminjam serta
penerapan PPN atas penyelenggaraan financial technology meliputi:

a) Penyediaan layanan pembayaran, antara lain e-money, e-wallet, payment gateway, switching,
kliring, transfer dana dan lain-lain.
b) Pelaksanaan penyelesaian investasi
c) Pelaksanaan penggalangan modal
d) Layanan peminjaman
e) Pelaksanaan manajemen investasi
f) Layanan penyediaan produk asuransi online
g) Layanan dukungan pasar
h) Layanan dukungan keuangan digital dan aktivitas layanan keuangan lainnya

Selengkapnya, Naskah PMK No. 69/PMK.03/2022 dapat dibaca dan diunduh melalui link berikut
ini:  https://fintech.id/dokumen/pmk-no-69-th-2022-ppn-pph-penyelenggaraan-teknologi-finansial

Selain itu, untuk menyaksikan kembali presentasi DJP dalam kegiatan AFTECH Expert Gym, 
2 Maret 2022, bisa melalui link: https://youtu.be/0LSeF4CVg1o

POLICY UPDATES



P E D O M A N  P E N E R A P A N  P R O G R A M  A P U  P P T
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6
/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi. Peningkatan kualitas program dilakukan melalui siklus pendekatan
berbasis risiko.

 

POLICY
UPDATES

Ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK;
Penerapan program APU PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal berbasis risiko, yang terdiri dari: a. penerapan program; b. kewajiban penerapan
program; c. konsep risiko; d. siklus pendekatan berbasis risiko; dan e. langkah pendekatan
berbasis risiko;
Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, menjelaskan mengenai kewajiban,
mekanisme, dan tata cara pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris;
kebijakan dan prosedur, yang paling sedikit meliputi: a. identifikasi dan verifikasi calon
nasabah atau nasabah; b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat; c. penutupan
hubungan usaha atau penolakan transaksi d. pengelolaan risiko; e. pemeliharaan data; f.
pengkinian dan pemantauan; g. pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan
komisaris; dan h. pelaporan kepada PPATK;
pengedalian intern, menjelaskan mengenai tata cara pengendalian intern yang harus
diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam proses bisnis Penyelenggara;
sistem informasi manajemen, menjelaskan mengenai kewajiban memiliki sistem informasi
manajemen bagi Penyelenggara;
sumber daya manusia dan pelatihan, menjelaskan mengenai SDM penyelenggara dan
kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur program
APU PPT;
pelaporan, menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU PPT
kepada OJK dan PPATK;
penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK.

Adapun materi pokok dalam SEOJK Penerapan APU PPT LPMUBTI adalah sebagai berikut:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adapun SEOJK tersebut dapat diakses pada laman: https://www.ojk.go.id/apu-
ppt/id/peraturan/seojk/Pages/seojk-06-2021.aspx.

        Selain itu, pada tanggal 23 – 24 Februari 2022, Grup Penanganan APU PPT (GPUT) dan Grup
Inovasi Keuangan Digital (GIKD) OJK, bekerjasama dengan United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) menyelenggarakan Webinar: Peluang, Tantangan, dan Dampak Pemanfaatan
Teknologi Baru untuk Penguatan Rezim APU PPT. Pokok pembahasan dari webinar di atas
adalah solusi yang dapat ditawarkan oleh inovasi keuangan digital yang telah ada di Indonesia
untuk dapat membantu pencegahan dan penanganan tindakan APU PPT melalui platform CDD,
e-KYC, dan Regtech PEP. Beberapa anggota AFTECH telah menjalankan model bisnis tersebut
dan diharapkan dapat turut berkolaborasi dengan regulator terkait untuk turut aktif
menanggulangi tindakan APU PPT. AFTECH mendukung secara penuh atas upaya PPATK, OJK,
dan UNODC dalam menangkal tindakan APU PPT di dalam ekosistem keuangan tradisional dan
digital. Melalui event yang telah diselenggarakan, AFTECH berkontribusi dalam bentuk
meningkatkan literasi masyarakat akan bentuk-bentuk tindakan APU PPT dan meningkatkan
kewaspadaan kepada anggota-anggotanya untuk memerangi upaya APU PPT yang terjadi dalam
platform mereka.

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/seojk/Pages/seojk-06-2021.aspx%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1653918571836718%26amp;usg%3DAOvVaw3NuRmuquWYi1mIkDQOQJ6i&sa=D&source=docs&ust=1653918571867478&usg=AOvVaw3URl01XTwmJvWLxN6TFq7O


Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam

Rangka Keuangan Inklusif 1/POJK.03/2022

POLICY UPDATES

OJK pada tanggal 6 Januari 2022 telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022
tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan OJK No. 19/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang
Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang menurut OJK masih
terdapat beberapa batasan tertentu dan belum bisa mengakomodir perubahan dan perkembangan
kebijakan terkait program pemerintah yang ada; misalnya batas maksimum transaksi dan saldo
rekening, serta batas maksimum nominal plafon kredit atau batas pembiayaan bagi nasabah mikro. 

Terdapat setidaknya tujuh pokok perubahan ketentuan aturan Laku Pandai, yakni: 

1)     Menyederhanakan klasifikasi agen dengan harapan dapat mendukung percepatan cakupan      
 pengembangan layanan agen;
2)     Penyesuaian karakteristik basic saving account (BSA) dan kredit mikro untuk mendukung
pelaksanaan program pemerintah;
3)     Penyesuaian skema kerja sama agen Laku Pandai agar bank dapat mewakili agen untuk
bekerja sama dengan lembaga keuangan lain, misalnya terkait perusahaan asuransi;
4)     Kerja sama agen laku pandai dengan kelompok usaha bank (KUB);
5)     Pemanfaatan perangkat elektronik dalam proses customer due diligence (CDD), sehingga
nantinya verifikasi nasabah dapat dilakukan dengan lebih cepat;
6)     Perubahan pengaturan penggunaan pihak ketiga untuk mendukung operasional agen; dan
7)     Pelaporan yang menetapkan sistem informasi menjadi lebih efisien.

Regulasi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan inklusi keuangan yang pada akhirnya
mendorong kesejahteraan masyarakat.



M E N I N G K A T K A N  K E P A T U H A N  T E R H A D A P  K O D E

E T I K  D A L A M  R A N G K A  M E N C I P T A K A N

P E R L I N D U N G A N  K O N S U M E N  D I  I N D U S T R I  F I N T E C H

 

 Kode Etik terkait Perlindungan Data Pribadi
 https://fintech.id/dokumen/kode-etik-terkait-perlindungan-data-pribadi-

Pedoman Perilaku Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa
Keuangan yang Bertanggung Jawab

https://fintech.id/dokumen/pedoman-perilaku-penyelenggara-teknologi-
finansial-di-sektor-jasa-keuangan-yang-bertanggung-jawab

Pedoman Perilaku Financial Planner
https://fintech.id/dokumen/pedoman-perilaku-financial-planner

Pedoman Perilaku Innovative Credit Scoring
https://fintech.id/dokumen/pedoman-perilaku-innovative-credit-scoring

Pedoman Perilaku Aggregator
https://fintech.id/dokumen/pedoman-perilaku-aggregator

Perlindungan konsumen memberikan jaminan bahwa sebuah layanan
penyelenggara Fintech fungsional dan dapat digunakan secara praktis oleh
masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perlindungan konsumen yang kokoh
merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk meminimalkan kesenjangan
digital terutama bagi kelompok rentan dan kurang terlayani yaitu kelompok
perempuan, pemuda dan terutama masyarakat di daerah yang masih tertinggal.

AFTECH menghimbau seluruh anggota agar terus memegang komitmen dalam
menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik termasuk melalui kepatuhan
terhadap seluruh kode etik yang ada.  

Berikut adalah beberapa poin kode etik beserta link agar Bapak dan Ibu dapat
mengakses dokumen kode etik secara lengkap.  

1.

2.

3.

4.

5.

Mari kita bekerjasama menciptakan dan menjaga ekosistem inovasi keuangan
digital yang bertanggung jawab bagi Fintech nasional yang berdaya saing tinggi!



PROFIL EKSEKUTIF

M I A  M E L I N D A
VICE PRESIDENT OF DATA SOLUTION
TELKOMSEL

Mia Melinda merepresentasikan satu dari sekian wanita yang berkecimpung pada bidang teknologi
(women in tech) di Telkomsel. Beliau memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam memimpin
pengembangan digital lifestyle dan rencana strategis perusahaan serta transformasi roadmap di
Telkomsel. Meskipun demikian, kesuksesan dalam berkarir tidak membuatnya kehilangan peran
utamanya sebagai seorang ibu. Selain itu, di waktu luang beliau sangat menikmati traveling dan
exploring the nature.

Mia mempunyai latar belakang yang sangat baik dalam digital business, data analytics, enterprise
planning dan big data framework. Beliau memelopori monetisasi big data analytics di bidang
telekomunikasi untuk berbagai sektor seperti finance, e-commerce, government, dan berhasil
meluncurkan Telco Insight pertama di Indonesia.

Selama berkarir di Telkomsel, terbukti telah banyak portofolio dari bisnis digital Telkomsel yang
berkembang di bawah kepemimpinannya. Beliau memimpin perkembangan M-SIGHT sebagai salah
satu mesin pertumbuhan baru Telkomsel yang bertujuan untuk mendukung pekerjaan institusi
finansial dan kemajuan periklanan digital. Selain itu, beliau berhasil mengelola timnya dalam
pemanfaatan data Telkomsel guna mempercepat inklusi finansial Indonesia dengan
mengembangkan sebuah aggregator platform untuk produk pinjaman bernama klop!. 
Dalam mengembangkan bisnis big data Telkomsel, salah satu tonggak pencapaian terpentingnya
adalah membantu pemerintah dengan menggunakan mobile positioning data, seperti dashboard
pelacakan Covid-19 dan statistik resmi ASIAN Games 2018 terkait pergerakan dan dampaknya pada
masyarakat.



U M A N G  R U S T A G I

Umang Rustagi adalah Co-founder & Deputy CEO FinAccel grup dan CEO
Kredivo Indonesia. Kredivo merupakan platform BNPL (Buy Now, Pay Later)
terbesar dan terkemuka di Indonesia yang didorong oleh pasar e-
commerce yang bekembang pesat. Kredivo lahir dengan tujuan untuk
memberikan akses kredit yang cepat, terjangkau dan dapat diakses kepada
puluhan juta orang Indonesia. 

Sebelum ikut mendirikan FinAccel, Umang bekerja sebagai Engagement
Manager di McKinsey and Company, di mana ia memperoleh keahlian
mendalam di transformasi operasional dan pemodelan risiko kredit
bersama dengan lembaga keuangan terkemuka di Asia Tenggara dan India.

Umang menerima gelar MBA dari Indian Institute of Management,
Bangalore dan gelar sarjana teknik dari Indian Institute of Technology,
Delhi.

CO-FOUNDER & DEPUTY CEO GRUP
FINACCEL DAN CEO KREDIVO INDONESIA

K R E D I V O

PROFIL EKSEKUTIF



K A R A N I Y A

D H A R M A S A P U T R A  
PRESIDEN DIREKTUR OVO, CO-FOUNDER
DAN CEO BAREKSA

Karaniya Dharmasaputra merupakan Presiden Direktur dari OVO, platform
pembayaran digital, rewards dan layanan finansial terkemuka di Indonesia. OVO,
yang merupakan cabang pembayaran Grab di Indonesia, perusahaan teknologi
seluler terbesar di Asia Tenggara, berupaya mendorong inklusi keuangan dan
memperluas pembayaran digital untuk mendukung masyarakat Indonesia. Karaniya
bergabung dengan OVO setelah lebih dari 20 tahun berkecimpung dalam industri
media dan teknologi finansial.

Selain menjabat sebagai Presiden Direktur di OVO, Karaniya juga Co-Founder dan
CEO dari Bareksa, marketplace reksadana online terintegrasi pertama di Indonesia.
Tidak hanya itu, beliau pun menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I Asosiasi FinTech
Indonesia, serta pernah memangku berbagi posisi di beberapa media ternama
seperti Viva.co.id, Kompas TV, Liputan 6, dan The Jakarta Post.

Bersama ekonom dan akademisi, Karaniya Dharmasaputra mendirikan Indonesia
Fintech Society (IFSoc) sebagai forum diskusi kebijakan terkait perkembangan
financial technology (fintech) di Indonesia.
      
Karaniya memperoleh gelar pascasarjana dari The George Washington University
setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Gadjah Mada,
Indonesia.

PROFIL EKSEKUTIF







Peluang Kolaborasi & Paket
Sponsorship Bundling AFTECH 2022

AFTECH Annual Calendar 2022

AFTECH Information & Marketing Package 2022

(*) dapat berubah sesuai dengan agenda regulator



AFTECH Information & Marketing Package 2022



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

CONTACT US

Untuk mendapatkan informasi mengenai keanggotaan AFTECH dan permohonan
kerjasama dapat menghubungi kontak berikut:

Abynprima Rizki
Director of Marcomm & Community Development

abyn.rizki@fintech.id
+62 858 5480 0039

Leni Marlina
Community Development Associate

leni.marlina@fintech.id
+62 857 1191 7359

Aryani Hapsari Soetopo
Senior Partnership & Events Manager 

aryani@fintech.id
+62 812 8848 6528


