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Ringkasan: Laporan Keuangan AFTECH 2021

Penerimaan, total Rp 16,5 M 

bersumber dari:

• Dana Bantuan Bill & Melinda Gates 

Foundation (BMGF), Rp 7,2 M (43%)

• Penyelenggaraan Kegiatan Marketing 

& Communications, Rp 5,1 M (31%)

• Iuran Keanggotaan, Rp 4,2 M (26%)

Penerimaan dan Pengeluaran AFTECH
Tahun 2021, Rp. Miliar

Pengeluaran: Rp 12,7 M

• Program BMGF1, Rp 4,56 M (36%)

• Biaya Sekretariat, Rp 3,95 M (31%)

• Event, Rp 2,18 M (17%)

• Professional Fee, Rp 1,15 M (9%)

• Dan lain-lain, Rp 0.86 M (7%)

Rencana Pengunaan Surplus 2021

o Menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk

ü mendorong pelatihan bersertifikasi terkait manajemen
risiko,

ü meningkatkan kualitas proses onboarding anggota;

ü penyusunan pedoman perilaku bagi anggota AFTECH di
model bisnis tertentu termasuk: digital asset, sistem
pembayaran, neobank, eKYC;

ü penguatan ekosistem fintech regional melalui kolaborasi
dengan berbagai pemangku kebijakan di daerah

o Menerapkan program-program kerjasama dengan BMGF, 
terutama dalam mendukung kegiatan advokasi berbasis
evidence-based policy making,  meningkatkan kapasitas
Sekretariat AFTECH, mengembangkan fraud database 
(termasuk feasibility and strategic implementation papers) 
serta berbagai RegTech initiatives

1 BMGF: Program BMGF seperti policy paper sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan terkait: fintech pendanaan bersama (P2P lending), aggregator, financing 
agent, serta open banking.
Auditor: Moores Rowland Indonesia (KAP Y. Santosa & Rekan), Member of Praxiaty dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
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Aset Liabilitas

Total Aset dan Liabilitas AFTECH

2020 2021

Penyebab Peningkatan Aset Tahun 2021

Penyebab Peningkatan Liabilitas Tahun 2021

Aset neto tanggal 31 Des 2021 adalah sebesar Rp 12,1 M dari tahun 2020 
yang jumlahnya adalah sebesar Rp 9,3 M. Peningkatan aset neto

disebabkan oleh peningkatan surplus pada tahun 2021.

Auditor: Moores Rowland Indonesia (KAP Y. Santosa & Rekan), Member of Praxiaty dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Ringkasan: Laporan Keuangan AFTECH 2021

• Dana Bantuan BMGF pada tahun 2021, dana bantuan

BMGF akan berakhir pada Q3 2023

• Penerimaan Kegiatan Marketing Communications

• Penerimaan Iuran Keanggotaan 2021

• Kewajiban Pembayaran Terkait BFN dan 3rd IFS

• Pendapatan Diterima Dimuka Atas Biaya Keanggotaan.

• Total Aset pada 31 Des 2021 mengalami peningkatan sebesar 47% 

dari tahun 2020

• Total Liabilitas pada 31 Des 2021 mengalami peningkatan sebesar

50% dari tahun 2020



Rencana Anggaran AFTECH Tahun 2022

Peningkatan Kebutuhan Pembiayaan AFTECH 
Tahun 2022 Dalam Rangka Mensukseskan

Penerapan Tugas Pokok dan Fungsi AFTECH 
serta Pelaksanaan Rencana Program Kerja

2022 secara Efektif. 



Peningkatan Kebutuhan Pembiayaan AFTECH Tahun 2022 & Proposal Skema
Tiering Biaya Iuran Keanggotaan yang Baru (Berlaku sejak 1 Juli 2022)

1. Kegiatan terkait penerapan tata kelola, risiko & kepatuhan (Governance, Risk 
and Compliance / GRC)

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) Penyusunan guideline bagi keamanan siber
f) Peningkatan 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
i) Berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pemantauan market conduct yang 

dilakukan oleh regulator

Kegiatan AFTECH dalam rangka meningkatkan daya saing, integritas, serta kepercayaan publik terhadap industri fintech melalui penyelenggaraan berbagai program 
prioritas di tahun 2022 membutuhkan dukungan aktif dari seluruh pengurus dan anggota AFTECH, sumber daya dan dana yang memadai. Beberapa program/inisiatif
yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit diantaranya adalah: 

2. Kegiatan advokasi yang terfokus pada pengembangan ekosistem fintech dan 
keuangan digital yang kondusif: penyusunan berbagai policy paper dan/atau
recommendation papers dalam rangka penyelenggaraan evidence-based policy 
making

3. Kegiatan pengembangan kolaborasi dan/atau kerjasama dalam ekosistem keuangan
digital.

4. Kegiatan-kegiatan penguatan daya saing industri fintech di Indonesia.



*)

Skema Tiering
Tiering pada skema di atas merupakan tiering berdasarkan ukuran perusahaan
(referensi dari World Bank yang digunakan untuk mengklasifikasikan kategori
perusahaan berdasarkan jumlah karyawan) yaitu
(a) Kecil: 1-30 karyawan,
(b) Menengah: 31-300 karyawan, 
(c) Besar: >300 karyawan

Tidak berubah
• Iuran bagi anggota dengan klasifikasi usaha kecil tetap Rp 10 juta per tahun, 
• Iuran bagi anggota non-fintech (Lembaga keuangan atau perusahaan

teknologi) tetap Rp 100 juta per tahun,

Kategori baru
• Iuran bagi anggota dengan klasifikasi usaha menengah adalah sebesar Rp 25 

juta per tahun,
• Dan Iuran bagi anggota dengan klasifikasi usaha besar adalah sebesar Rp 50 

juta per tahun.

Proposal Skema Tiering Biaya Iuran Keanggotaan 2022

Apa yang berubah?Mengapa berubah?

Dampak yang diharapkan dari perubahan
• Perubahan skema iuran keanggotaan yang lebih favorable karena

menggunakan skema tiering menurut ukuran perusahaan anggota
dengan adanya benefit tambahan yang didapatkan.

• Iuran anggota yang lebih besar adalah yang memiliki karyawan lebih
banyak namun tentunya mendapatkan benefit yang lebih tinggi.

• Tidak ada kenaikan iuran, malah kami menambahkan kategori
disertai dengan penambahan benefit bagi anggota

• Adanya gap pendanaan sebesar Rp 11,8 M pada tahun 2022 yang 
disebabkan oleh pengeluaran yang lebih tinggi sebesar Rp 14,2 M 
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang lebih agresif.

• Skema tiering yang diharapkan tidak membebani namun dapat
menarik anggota baru sekaligus membiayai sebagian besar kegiatan
kita.

• AFTECH berharap dapat menjadi asosiasi yang berkelanjutan atau
self-sustaining.



Proposal Skema Tiering Biaya Iuran Keanggotaan 2022
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