
 
 

 

 

 

 

Laporan Tahunan AFTECH: Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 

2021, Laporan Keuangan & Rencana Program Kerja  Asosiasi Fintech 

Indonesia (AFTECH) 2022 

 

Rapat Umum Anggota AFTECH Tahun 2022 

 

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanan dan berkat yang dilimpahkan 

kepada Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sehingga tugas serta program kerja tahun 2021 

dapat diselenggarakan dengan baik. Ucapan selamat dan terimakasih juga kami sampaikan 

kepada seluruh Dewan Pengurus serta Anggota AFTECH, pemerintah dan regulator serta 

mitra-mitra AFTECH atas partisipasi aktif dan dukungan bagi pelaksanaan program kerja 

asosiasi ini.  

Di usianya yang ke-6, AFTECH tetap memegang komitmen untuk mengembangkan daya 

saing ekosistem fintech serta meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini dilakukan dengan 

menjalankan peran strategis asosiasi sebagai pendorong inovasi sekaligus mitra pemerintah 

dan regulator dalam menerapkan manajemen strategis bagi perkembangan industri fintech 

dan layanan keuangan digital di masa depan.  

Wujud dari komitmen dan penyelenggaraan peran AFTECH ditunjukan oleh capaian 

pelaksanaan 4 (empat) program prioritas AFTECH 2021-2025 sebagai berikut:  

1. Fintech & Ekonomi Digital: Mendukung integrasi ekonomi dan keuangan 

digital Indonesia melalui adopsi fintech 
a. Di tahun 2021 AFTECH terus melanjutkan kegiatan advokasi kebijakan 

dalam rangka mendorong terciptanya kerangka regulasi yang semakin 

kondusif bagi inovasi.  

• Jumlah kegiatan advokasi, pertemuan, dan dialog dengan regulator naik 

dari 43 di tahun 2020 menjadi 55 di tahun 2021. Sementara jumlah 

pertemuan kelompok kerja serta pengurus Departemen di tahun 2021 

adalah sebanyak 300. Meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 

tahun 2020 yaitu sebanyak 123 pertemuan. 

• Dari sisi manajemen dan implementasi kegiatan advokasi, sesuai dengan 

AD/ART tahun 2021 AFTECH melakukan pembenahan format dari 

kelompok kerja ke format Departemen. Ke-11 (sebelas) kelompok kerja, 1 

gugus tugas (task force), dan 5 subworking groups yang dimiliki AFTECH 

pada tahun 2020 telah mengalami penyesuaian menjadi 12 Departemen 

dimana masing-masing pengurusnya juga sudah terpilih melalui 

mekanisme Rapat Dewan Pengurus Harian1.  

 
1 Berikut adalah keduabelas Departemen AFTECH: Cybersecurity & Perlindungan Data Pribadi, Sistem 

Pembayaran, Enabling Infrastructure, Digital ID & Digital Signature, Pasar Modal, G2P, Insurtech, 



 
 

• Topik advokasi serta masukan yang AFTECH sampaikan sepanjang tahun 

2021 diantaranya termasuk: RUU Omnimbus Law Sektor Jasa Keuangan, 

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, APU-PPT, regulatory sandbox, 

RPOJK tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel 

oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi (Multi Voting 

Shares/MVS), RPOJK tentang LPIP, RPOJK perlindungan konsumen, PBI 

terkait penyedia jasa pembayaran, RPOJK terkait fintech pendanaan 

bersama, serta peraturan terkait Open Banking. Beberapa dari masukan 

AFTECH telah diikutsertakan dalam produk akhir peraturan, sementara 

selebihnya masih dalam tahap pembahasan dan/atau penyusunan 

peraturan lebih lanjut.  

• Dalam menyelenggarakan kegiatan advokasinya AFTECH mendorong 

penerapan prinsip evidence-based policy making dan Bill & Melinda Gates 

Foundation (BMGF). Sepanjang tahun 2021 dengan dukungan BMGF, 

AFTECH meluncurkan 4 (empat) policy paper sebagai masukan bagi 

penyusunan kebijakan terkait: fintech pendanaan bersama (P2P lending), 

aggregator, financing agent, serta open banking. AFTECH juga 

menyelesaikan Survei Tahunan Anggota pada akhir tahun 2021 melalui 

kolaborasi dengan Ersnt & Young dan dukungan dari Lembaga 

Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Indonesia. Sebagai catatan, laporan survei secara lengkap 

selanjutnya telah diluncurkan pada bulan Maret 2022.  

b. Dukungan terhadap integrasi keuangan dan ekonomi digital juga dilakukan 

AFTECH melalui penyelenggaraan 52 kegiatan online (yang terdiri atas: 27 

Fintech Talk, 4 Expert Gym, 9 Expert Lab, serta 10 Media Clinic) yang 

bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pelaku usaha dalam ekosistem 

ekonomi digital, memperkuat inovasi teknologi dan daya saing industri fintech 

nasional, serta mendorong adopsi fintech.  

c. AFTECH juga membangun kolaborasi dalam ekosistem melalui kerjasama 

dengan mitra-mitra strategis, termasuk melalui penandatanganan Perjanjian 

Kerjasama dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, serta 

3 (tiga) MoU masing-masing dengan: ISACA Indonesia Chapter, Fintech 

Association of Japan, dan LPPI.  

2. Fintech untuk Pemulihan Ekonomi: Mengakselerasi pemulihan ekonomi 

dan mendukung transformasi digital melalui adopsi fintech. 
a. Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Asosiasi 

Fintech Syariah Indonesia (AFSI), serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama 

Indonesia (AFPI) di tahun 2021 AFTECH meluncurkan Hari Fintech Nasional (11 

November), Bulan Fintech Nasional/BFN (11 November – 12 Desember 2021), 

dan 3rd Indonesia Fintech Summit (11-12 Desember 2021). Rangkaian kegiatan 

ini telah mendorong jangkauan edukasi fintech kepada lebih kurang 73.6 juta 

masyarakat melalui berbagai engagement online berbasis sosial media, menarik 

partisipasi aktif dari >1 juta orang untuk mengikuti 111 event online, 

menghadirkan lebih dari >130 kegiatan insentif bagi konsumen serta 

menawarkan 200 lowongan pekerjaan dari perusahaan fintech yang telah 

menjaring lebih dari 600 pelamar.   

b. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan fintech 

legal (bukan yang illegal) dan investasi online legal maka AFTECH telah 

 
NeoBank, Manajemen Aset, Proteksi Inklusif, Edukasi dan Literasi Keuangan, Inovasi Keuangan Digital 

(IKD). 



 
 

meluncurkan situs www.cekfintech.id dimana masyarakat dapat melakukan 

pengecekan terhadap fintech legal, melakukan pengecekan rekening (sebagai 

hasil kerjasama API dengan KOMINFO), serta mendapatkan berbagai materi 

edukasi literasi keuangan digital dan fintech.   

3. Fintech dan Kesejahteraan Ekonomi Regional: Mendorong pemerataan 

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan ekonomi di seluruh Indonesia 

melalui adopsi fintech  
a. Tahun 2021, anggota AFTECH dan Departemen-Departemen terkait telah 

berpartisipasi mendukung regulator dalam penerapan program elektronifikasi 

transaksi pemerintah daerah. 

b. AFTECH juga terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan (event) bersama 

pemerintah daerah, kantor regional dan kantor perwakilan dari OJK dan BI, 

perusahaan fintech (termasuk yang berdomisili di daerah) serta Lembaga Jasa 

Keuangan (LJK) regional seperti Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank 

Perkreditan Rakyat guna mendorong kolaborasi fintech dan BPD/BPR di daerah 

dalam rangka mendukung pemerataan percepatan digitalisasi sektor jasa 

keuangan diseluruh Indonesia.  

4. Inovasi Keuangan Digital Yang Bertanggungjawab: Memperkuat tata 

kelola yang baik (good governance) dan mengedepankan perlindungan 

konsumen serta mendorong peningkatan edukasi & literasi keuangan 

digital pada masyarakat  
a. AFTECH terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai asosiasi yang ditunjuk OJK bagi penyelenggara inovasi keuangan digital. 

Melalui penerapan members-on-boarding yang dilakukan dengan metode 

bertahap2 yang dilakukan bersama mitra-mitra independent serta dilengkapi 

dengan rekomendasi anggota, di tahun 2021 AFTECH menerima 37 anggota 

baru. Secara total anggota AFTECH di akhir tahun 2021 adalah sebanyak 352, 

dengan rincian 334 anggota tetap dan 18 anggota kehormatan. 

b. Sebagai bagian dari upaya pro-aktif dalam mendorong tata kelola industri yang 

baik khususnya terkait data pribadi, AFTECH juga telah menyelesaikan dan 

mengeluarkan Kode Etik Terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan 

Data di Sektor Teknologi Finansial di tahun 2021.  

c. Penegakan tata kelola industri fintech yang baik juga didukung oleh Dewan Etik. 

Sepanjang tahun 2021, Dewan Etik AFTECH telah menangani 6 (enam) kasus 

pelanggaran kode etik, mengenakan sanksi administratif kepada 3 (tiga) 

perusahaan anggota, serta memberhentikan keanggotaan 3 (tiga) 

perusahaan.  

d. Terkait dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital, di tahun 

2021 selain menyelenggarakan berbagai webinar edukasi bagi publik, AFTECH 

juga meluncurkan Buku Saku Solusi Fintech bagi Keuangan Pribadi dan 

UMKM serta membentuk Departemen khusus Edukasi dan Literasi yang 

bertujuan menjadi mitra regulator dalam mendorong, meningkatkan koordinasi 

terkait pelaksanaan berbagai inisiatif edukasi dan literasi keuangan digital.  

Penyelenggaraan dari seluruh kegiatan operasional AFTECH yang terus meningkat tentunya 

membutuhkan sumber pembiayaan. Sepanjang tahun 2021, sumber pembiayaan kegiatan 

 
2 Tahapan termasuk: review terhadap dokumen legal yang dilakukan oleh mitra hukum, review model bisnis 
yang dilakukan oleh EY, interview, kewajiban melampirkan 3 (tiga) referensi dari anggota tetap, serta melalui 
mekanisme penetapan dalam Rapat Dewan Pengurus Harian (RDPH) sesuai dengan AD/ART AFTECH 

http://www.cekfintech.id/


 
 

operasional AFTECH adalah: iuran keanggotaan, kegiatan marketing & communication 

(terutama kegiatan berbasis sponsorship), serta dana hibah dari BMGF.  

Ringkasan laporan keuangan AFTECH 2021 yang telah diaudit oleh Moores Rowland 

Indonesia (KAP Y. Santosa & Rekan), Member of Praxity dengan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian menunjukan bahwa total asset mengalami peningkatan dari IDR 9,89 miliar 

(2020) ke IDR 14,51 miliar (2021). Total liabilitas di tahun 2021 meningkat sebesar 50% dari 

Rp 1,59 miliar pada akhir tahun 2020 menjadi Rp 2,38 miliar pada 31 Desember 2021. 

Total penerimaan (revenue) AFTECH di tahun 2021 adalah sebesar Rp 16,47 miliar. Jumlah 

ini meningkat bila dibandingkan tahun 2020 dimana jumlah penerimaan AFTECH adalah Rp 

8,47 miliar. Sementara itu, total pengeluaran meningkat sebesar 64% dari Rp 7,76 miliar (akhir 

tahun 2020) menjadi Rp 12,69 miliar (akhir tahun 2021).  

Adapaun sumber dari peningkatan total aset dan sumber penerimaan AFTECH tahun 2021 

adalah sebagai berikut.  

(a) diterimanya dukungan pendanaan dari program bantuan (grant) Bill & Melinda Gates 

Foundation (BMGF) yang berjumlah Rp 7,17 miliar.  

(b) penerimaan iuran keanggotaan sebesar Rp 4,21 miliar; serta 

(c) penerimaan dari penyelenggaraan berbagai kegiatan marketing & communications 

serta kerjasama dalam bentuk sponsorship sebesar Rp 5,10 miliar 

Penting untuk dicatat bahwa dukungan pendanaan melalui program bantuan (grant) 

BMGF saat ini akan berakhir di tahun 2023, sehingga sebagai sumber penerimaan 

bersifat tidak sustain. Pengelolaan keuangan asosiasi kedepannya penting untuk 

mengedepankan sustainabilitas terutama seiring dengan meningkatnya program kerja 

prioritas yang harus dijalankan. 

Pada tahun 2021 tercatat adanya surplus sebesar Rp 3,83 miliar yang digunakan sepenuhnya 

untuk mendukung penyelenggaraan program kerja AFTECH yang meningkat di tahun 2022 

serta mencapai sustainabilitas atau keberlanjutan asosiasi serta pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya di masa yang akan datang. Surplus tahun 2021 diantaranya akan digunakan di 

tahun 2022 untuk menerapkan berbagai kerjasama dengan BMGF (terutama dalam bentuk 

penyelenggaraan berbagai event dan penyusunan riset untuk mendukung evidence-based 

policy making); serta berbagai program kerja prioritas AFTECH dalam rangka meningkatkan 

penerapan prinsip-prinsip GRC, advokasi, edukasi dan literasi, serta marketing & 

communications.   

Program Kerja AFTECH Tahun 2022: “Penerapan Tata Kelola, Risiko & 

Kepatuhan (Governance, Risk and Compliance / GRC) Yang Baik Dalam Rangka 

Penguatan Daya Saing Industri Fintech Nasional” 

Perkembangan industri fintech serta adopsinya yang naik pesat di masyarakat diikuti dengan 

peningkatan risiko usaha, termasuk: risiko strategis, risiko operasional, risiko pencucian uang 

dan pendanaan terorisme, risiko perlindungdan data konsumen, risiko penggunaan jasa pihak 

ketiga, risiko siber, serta risiko likuiditas.  

Menyadari perkembangan ini serta dengan berpegangan pada komitmen untuk meningkatkan 

daya saing, integritas, serta kepercayaan publik terhadap industri fintech maka program kerja 

AFTECH tahun 2022 mengangkat tema “Penerapan Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan 

(Governance, Risk and Compliance / GRC) Yang Baik Dalam Rangka Penguatan Daya Saing 

Industri Fintech Nasional”. Hal ini tercermin dari beberapa key action plans yang telah 

dicanangkan oleh Departemen-Departemen AFTECH termasuk: (a) implementasi inisiatif 



 
 

RegTech; (b) pengembangan self-assessment framework untuk mengukur kepatuhan 

terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Anggota AFTECH (Code of Conduct); (c) 

pengembangan Fraud Database; (d) pengkinian dan/atau penyusunan pedoman perilaku bagi 

anggota AFTECH termasuk untuk model bisnis: digital asset, sistem pembayaran (khususnya 

payment gateway), neobank, eKYC; (e) guideline bagi keamanan siber; (f) pemberdayaan 

cekfintech.id sebagai sarana membangun awareness bagi seluruh masyarakat; (g) sosialisasi 

reguler  pedoman perilaku AFTECH kepada anggota (program edukasi); (h) penguatan 

kegiatan monitoring kepatuhan terhadap pedoman perilaku berbasis teknologi (termasuk 

pembentukan tim teknis untuk menyusun parameter mengenai market conduct berdasarkan 

principle based guna mendukung pemantauan berbasis market conduct bagi penyelenggara 

IKD); serta (i) kolaborasi dengan OJK dalam menindaklanjuti hasil pemantauan market 

conduct yang dilakukan oleh regulator. 

Selain dari program-program yang mengedepankan GRC diatas, program kerja AFTECH 

tahun 2022 juga mengikutsertakan:  

• Kegiatan advokasi yang terfokus pada pengembangan ekosistem fintech dan 

keuangan digital yang kondusif, termasuk: (i) mendorong implementasi Regulatory 

Sandbox termasuk melalui dukungan terhadap penyusunan peraturan pengampu bagi 

model bisnis Inovasi Keuangan Digital (IKD), penyelesaian klasterisasi serta proses 

sandbox dan perijinan yang sudah berlangsung saat ini; (ii) pengaturan fintech dalam RUU 

Omnimbus Law dalam Sektor Jasa Keuangan; (iii) mendorong terciptanya kejelasan 

regulasi, termasuk untuk superapp dan/atau wealthtech, bagi adopsi fintech dalam 

penyaluran bantuan sosial (bansos); (iv) perpajakan; (v) proses eKYC yang terintegrasi; 

(vi) digital ID; serta (vi) perlindungan konsumen terutama melalui peraturan terkait 

perlindungan data pribadi dan APU PPT (termasuk melalui adopsi tanda tangan 

elektronik).  

 

• Kegiatan pengembangan kolaborasi dan/atau kerjasama dalam ekosistem 

keuangan digital, termasuk: (i) mendorong kerjasama antara penyelenggara fintech 

dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan/atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

guna mendorong percepatan digitalisasi sektor keuangan regional (termasuk lewat 

pembentukan komunitas IKD/sentral digital di daerah dengan melibatkan OJK regional, 

kantor perwakilan BI, serta pemerintah daerah); (ii) memperkuat kerjasama 

penyelenggara fintech di sektor investasi melalui pengembangan produk derivative serta 

pengaturan pasar komoditas; (iii) mendukung kolaborasi antara penyelenggara fintech 

dengan industri telekomunikasi; (iv) mendorong kerjasama dalam ekosistem fintech 

sendiri serta (v) memperkuat kolaborasi antara industri dan regulator dalam rangka 

menciptakan iklim regulasi inovasi yang kondusif serta meningkatkan edukasi & literasi 

keuangan digital di Indonesia.  

 

• Kegiatan-kegiatan penguatan daya saing industri fintech di Indonesia, termasuk 

melalui: (i) penyelenggaraan kegiatan training profesi bersertifikat bagi C-level bagi topik-

topik terkait manajemen risiko dan technical staff anggota-anggota AFTECH untuk topik-

topik spesifik termasuk keamanan siber, tata kelola pemanfaatan data pribadi, dll; (ii) 

meningkatkan kesempatan bagi anggota AFTECH untuk membangun jejaring dengan 

investor baik dalam dan luar negeri melalui keikutsertaan dalam event-event nasional 

seperti Nexicorn, side event G20 dan B20 (terutama dari Digital Working Group), serta 

kegiatan networking lainnya; (iii) meningkatkan kesempatan showcasing anggota 

AFTECH bagi stakeholder baik dalam maupun luar negeri melalui keikutsertaan dalam 

kegiatan bersama regulator, kegiatan G20 dan B20, kegiatan dengan asosiasi dalam 

ekosistem sektor jasa keuangan, serta program-program regular dan tahunan AFTECH 



 
 

seperti Hari Fintech Nasional, 4th Indonesia Fintech Summit, serta Bulan Fintech Nasional; 

(iv) meningkatkan networking antar anggota AFTECH. 

 

Penyelenggaraan program kerja AFTECH tahun 2022 tentunya membutuhkan dukungan aktif 

dari seluruh pengurus dan anggota AFTECH serta sumber daya yang tidak sedikit. Melihat 

peningkatan kuantitas serta ekspektasi akan kualitas dari penyelenggaraan kegiatan 

AFTECH, maka dari sisi pembiayaan terdapat peningkatan kebutuhan di tahun 2022 sebesar 

112% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun kenaikan pembiayaan di tahun 2022  

terutama akan digunakan untuk membangun dan merealisasikan berbagai inisiatif RegTech 

(termasuk pengembangan fraud database, e-monitoring, e-reporting dan e-compliance) guna 

mendukung pelaksanaan pengawasan regulator yang berbasis konsep three lines of defence, 

memperkuat kegiatan advokasi, meningkatkan kegiatan edukasi dan literasi terutama di luar 

area Jabodetabek, menyelenggarakan kegiatan marketing & communications dalam rangka 

penguatan ekosistem fintech terutama di luar Jabodetabek, serta penyelenggaraan flagship 

events dalam dan luar negeri (seperti event-event terkait G20 dan B20).  

Meningkatnya kebutuhan pembiayaan ini rencananya akan diakomodasi dengan 

meningkatkan pemasukan (revenue) asosiasi, termasuk melalui: (i) penerapan sistem tiering 

biaya keanggotaan berdasarkan ukuran perusahaan (dengan merujuk pada jumlah tenaga 

kerja) yaitu ukuran kecil, menengah, besar serta tier untuk anggota non-fintech (lembaga 

keuangan dan/atau perusahaan teknologi); (ii) penawaran paket bundling kerjasama 

sponsorship untuk kegiatan marketing & communication; (iii) penyelenggaraan kegiatan 

seperti training profesi bersertifikasi dengan mitra-mitra yang berkompetensi tinggi. 

Pemanfaatan dukungan dana bantuan (grant) dari BMGF tersedia di tahun 2022 untuk 

mendukung penyelenggaraan program-program advokasi dan RegTech, namun sekali lagi 

perlu dicatat bahwa dukungan pendanaan melalui program bantuan (grant) BMGF saat ini 

akan berakhir di tahun 2023, sehingga sebagai sumber penerimaan bersifat tidak sustain. 

Pengelolaan keuangan asosiasi kedepannya penting untuk mengedepankan sustainabilitas 

terutama seiring dengan meningkatnya program kerja prioritas yang harus dijalankan. 

Keberhasilan penyelenggaraan dari berbagai kegiatan AFTECH juga sangat bergantung pada 

kolaborasi dari seluruh stakeholder, terutama: regulator, kementerian/lembaga, asosiasi 

dalam ekosistem ekonomi digital, akademik, serta mitra-mitra internasional. 

Harapan kita bersama adalah program dan rencana kerja yang disusun melalui komunikasi 

dan konsultasi dengan seluruh stakeholder ini dapat berjalan dengan baik dan memberkati 

seluruh anggota AFTECH.  

Demikian kami sampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Asosiasi Fintech Indonesia 

(AFTECH) tahun 2021 dan highlight dari program kerja tahun 2022. Terimakasih atas 

kerjasama dan dukungan yang Bapak & Ibu anggota, regulator, serta seluruh stakeholder 

telah berikan selama ini. Mari kita bersama-sama bekerja untuk melanjutkan program kerja 

AFTECH tahun ini bagi industri fintech Indonesia masa depan yang berdaya saing tinggi, 

berintegras, dipercayai konsumen dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masa depan.  

 

Salam AFTECH! 

 

 

 


