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Salam hangat! 

 

Industri fintech di Indonesia semakin berkembang dari waktu 

ke waktu. Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) melihat bahwa 

geliat pertumbuhan fintech di Indonesia semakin menarik 

dengan munculnya pemain-pemain baru dengan keunikan 

produk dan layanan jasa masing-masing. Jumlah perusahaan 

fintech yang menjadi anggota AFTECH pun terus bertambah. 

Hingga akhir bulan April 2019, tercatat sudah ada 250 

perusahaan fintech yang menjadi anggota AFTECH. 

 

Sebagai organisasi yang menaungi seluruh perusahaan fintech 

di Indonesia, AFTECH berkomitmen untuk senantiasa  

memberikan dukungan kepada industri fintech melalui 

pendekatan: advokasi kebijakan, kolaborasi, edukasi dan 

literasi serta data dan riset.  

 

 

  

Fokus Utama 

 P e lu n c u r a n  AFTECH An n u a l   M e m b e r  

Survey Report 2018 

 P e r k emb a ng an  ve r t ik a l  F in t e c h  

E q u i t y  C r o w d f u n d i n g  

 D isk u s i  AF T E C H d e n g a n  k o mu n i t a s  

f in t e c h  d i  S u r a b a ya   

 

 

Di bulan April, AFTECH menjalankan banyak kegiatan 

bersama-sama dengan para anggota dan pemangku 

kepentingan lainnya. Fintech Corner edisi April ini 

merangkum informasi dari berbagai kegiatan tersebut.  

 

Selamat membaca,  

Tim Editor  

 

  



Peluncuran AFTECH Annual  

Member Survey 2018 

Jakarta, 2 Mei 2019 –  Seperti pada tahun 

sebelumnya, kali ini Asosiasi Fintech  Indonesia 

(AFTECH) kembali meluncurkan laporan survei 

tahunan yang dilaksanakan untuk melihat 

perkembangan terkini dari industri fintech di 

Indonesia.  

Hasil Annual Member Survey 2018 menunjukkan 

bahwa industri fintech terus mengalami 

pertumbuhan, hal ini ditunjukkan melalui beberapa 

indikator diantaranya: peningkatan jumlah startup, 

total investasi yang masuk ke dalam sektor serta 

tingkat adopsi penggunaan fintech.  

 

Ada lima area utama yang diteliti dalam survei ini, 

profil industri, regulasi, infrastruktur, Sumber Daya 

Manusia (SDM), serta inklusi keuangan.  

 

Survei menunjukan bahwa 70% fintech  startup 

fokus memberikan layanan  kepada segmen yang 

tidak terlayani  oleh perbankan (unbanked and  

underbanked). 

Ketua Umum AFTECH Niki Luhur, di dalam 

presentasinya, menegaskan komitmen 

industri fintech dalam mendukung 

peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.  

 

“Sejak awal pendirian  kami, komitmen 

AFTECH tidak pernah  berubah yaitu kami 

ingin memberikan  dukungan terhadap 

industri fintech di  Indonesia sehingga bisa 

berkembang  dan mampu memberikan 

berbagai  macam produk dan layanan jasa  

keuangan berbasis teknologi kepada  seluruh 

masyarakat.” ujar Niki Luhur, Ketua Umum 

AFTECH 

 

Sebanyak 85% responden dari survei, yang 

merupakan perusahaan fintech anggota 

AFTECH, mengungkapkan bahwa terdapat 

potensi yang begitu besar akan adopsi fintech di 

daerah-daerah terpencil di Indonesia.  

   

Highlight of The Month 



Acara peluncuran hasil survei dihadiri oleh lebih dari 200 

orang partisipan, yang kebanyakan adalah perwakilan 

dari perusahaan-perusahaan fintech yang menjadi 

anggota AFTECH. Untuk mendengarkan masukan dari 

para perwakilan industri terhadap hasil dari laporan 

tahunan ini, diadakan sesi  “Fireside Chat”. 

 

Selanjutnya, upaya untuk mengembangkan industri 

fintech sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi. 

Menurut sebagian besar responden dari AFTECH Annual 

Member Survey, pemerintah telah memberikan 

dukungan yang cukup meskipun masih dapat 

ditingkatkan terutama dalam bentuk:proses perizinan 

yang lebih cepat, kejelasan dan transparansi dari 

peraturan-peraturan terkait, peningkatan volume dialog 

publik (terutama dengan industri) saat melakukan 

penyusunan peraturan perundang-undangan terkait, 

serta dukungan atas program literasi keuangan.  

 

 

 

Sesi Fireside Chat 

Highlight of The Month 

 

 

 

Faktor lainnya yang mendukung perkembangan industri 

fintech adalah infrastruktur. Konektivitas internet, e-

KYC, keberadaan fraud database, serta cloud 

infrastructure merupakan infrastruktur penting bagi 

fintech startups. Selain itu, ketersediaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) juga merupakan faktor penting yang 

mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia. 

Keahlian yang sangat dibutuhkan oleh industri fintech 

adalah data analytics dan programming. Dalam  

mengatasi permasalahan keterbatasan jumlah tenaga 

kerja terampil, fintech startup mengadakan pelatihan, 

serta melakukan rekrutmen melalui perguruan tinggi 

atau dari perusahaan lain di sektor jasa keuangan.  

 

AFTECH Annual Member Survey Report 2018 

selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut ini 

http://bit.ly/AnnualMemberSurvey2018 
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Pertemuan dengan OJK: 

Diskusi terkait Market Aggregator – 15 April 2019 

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan regulatory 

sandbox OJK adalah untuk menyusun skema 

pengaturan terbaik bagi setiap kluster inovasi 

keuangan digital (IKD) yang telah ditentukan OJK. 

Salah satunya adalah kluster Market Aggregator 

(diklasifikasikan lagi secara lebih spesifik sebagai Open 

Financial Marketplace (OFM), Online Financial Agent 

(OFA) dan Aggregator Online). Dalam pertemuan 

tertutup antara AFTECH dan IKD, kedua belah pihak 

mendiskusikan poin-poin apa saja yang penting untuk 

mendukung pertumbuhan vertikal Market Aggregator  

di Indonesia. Aspek yang menjadi bahasan terkait:  

 

1. Jenis dan perbedaan bisnis model dalam kluster 

Market Aggregator serta implikasinya terhadap 

aspek perlindungan konsumen, 

2. Jaminan compliance atas produk/layanan yang 

masuk kedalam platform aggregator, 

3. Kemungkinan platform aggregator dalam 

melakukan layanan  bagi Lembaga keuangan 

mitranya, seperti: pemantauan pembayaran, 

kesehatan kredit, dukungan kebijakan, 

pemantauan klaim, persiapan aplikasi digital, serta 

4. Pentingnya menyiapkan ekosistem industri dalam 

upaya mencapai perkembangan industri yang 

optimal.  

 

 

 

Perkembangan Working Group AFTECH 
 

Fintech & Pasar Modal FGD – 15 April 2019 

AFTECH dan Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) 

membahas peluang kerjasama strategis antara 

perusahaan fintech dan anggota bursa (perusahaan 

sekuritas dan underwriter). Pada awal tahun ini, BEI 

membentuk departemen baru yang berfokus pada 

Transformasi Bisnis Pasar Modal. Harapannya, 

dengan lebih banyak membuka peluang 

pemanfaatan teknologi dalam bisnis proses bursa, 

BEI dapat meningkatkan aksesibilitas dan 

kemudahan layanan BEI untuk investor retail. AFTECH 

secara aktif mengadvokasikan peran fintech dalam 

mengakselerasi hal tersebut. Untuk itu, AFTECH dan 

BEI akan menyelenggarakan Fintech for Capital 

Market Expo pada bulan Juni mendatang. Tim AFTECH 

akan segera mendistribusikan proposal acara kepada 

seluruh anggota. 

 

 

 

Tax Working Group: Pembebasan Pajak PPn untuk 

Payment Gateway dan e-Money – 14 Mei 2019 

Anggota Payment Gateway dan e-Money AFTECH 

berkumpul untuk mendiskusikan strategi advokasi 

pembebasan PPn untuk revenue stream payment 

gateway dan e-money yang identik dengan revenue 

stream perbankan yang tidak dikenakan pajak sesuai 

SE - 121/PJ/2010 DJP. AFTECH Tax Working Group 

berencana untuk mengajukan Surat Permohonan 

Penegasan kepada DJP pada akhir bulan Juni 

mendatang. Saat ini, anggota Tax Working Group 

sedang dalam tahap koordinasi dan penyusunan draft.  

 

Apabila anda belum terlibat dan ingin terlibat dalam 

advokasi ini, mohon menghubungi narahubung tim 

Public Policy AFTECH:  

Aliyyah Rusdinar – Public Policy Associate  

aliyyah@fintech.id  (+6281290947424) 

  

 



Fintech Talk Goes to Campus:  

Universitas Indonesia 

Depok, 23 April 2019 –  Asosiasi Fintech  Indonesia 

(AFTECH) kembali menyelenggarakan kegiatan 

talkshow bulanan Fintech  Talk. Pada kesempatan 

tersebut, AFTECH berupaya untuk memberikan 

edukasi kepada para mahasiswa di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan 

mengusung topik “Fintech Equity  Crowdfunding: 

Era Baru Investasi Saham  untuk Millennials.” 

 

AFTECH menggunakan kesempatan ini untuk 

memperkenalkan sebuah model bisnis baru di 

dunia fintech yaitu Fintech Equity Crowdfunding. 

Walau masih belum banyak masyarakat yang 

mengetahui tentang sektor fintech ini, equity 

crowdfunding sebetulnya memiliki potensi yang 

begitu besar apalagi setelah dikeluarkannya 

Peraturan OJK No. 37 tahun 2018. Di masa yang 

akan datang, Fintech Equity Crowdfunding 

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

sumber pendanaan bagi para perusahaan rintisan 

dan pemain di sektor UMKM.  

 

Setidaknya 120 peserta hadir di acara ini, yang 

kebanyakan adalah mahasiswa dari Universitas 

Indonesia. Beberapa rekan media dan penggiat 

fintech juga datang menghadiri  kegiatan. 

 

AFTECH berharap bahwa program edukasi  dan 

literasi Fintech dapat  dilaksanakan di kampus-

kampus lain di  Indonesia guna meningkatkan 

pemahaman dan ketertarikan  para mahasiswa 

terhadap industri fintech nasional.  

 

  

AFTECH Event 



Berkenalan dengan Beberapa Pemain 

Fintech Equity Crowdfunding 

Heinrich Vincent, CEO & Co-Founder Bizhare 
 

Bizhare merupakan platform ECF yang fokus dalam pengumpulan pendanaan 

bagi para pelaku bisnis di sektor waralaba. Vincent mengatakan kalau Bizhare 

hadir karena tingginya kebutuhan pendanaan alternatif bagi para pelaku bisnis 

di Indonesia. Bagi para calon investor, platform Bizhare memiliki misi untuk 

membantu masyarakat mempunyai kemandirian finansial. 

 

"Melalui  Bizhare, investasi dapat dilakukan dengan mudah. Siapa saja bisa 

ikutan urun dana di  bisnis franchise dengan biaya investasi mulai dari Rp 5 juta  

saja per slot-nya. Investasi kemudian akan dibentuk dalam satu PT sehingga  

kepemilikan sahamnya jelas," tutur Vincent.  

 

Sejauh ini respon publik terhadap layanan Bizhare sangat positif. Terbukti 

perusaahaan ini sudah mempersiapkan pendanaan bisnis dengan nama-nama 

terkenal seperti Alfamart, Kebab Turki, Airy dan  Restoran Sederhana Lintau.  

Executives of The Month 

Kresna Satya Prameswara, CEO & Co-Founder Pramdana 
 

Sebagai salah satu pemain baru di industri fintech, Pramdana memilih 

untuk fokus menjadi sebuah platform equity crowdfunding khusus untuk 

sektor real estate atau properti. Kresna menjelaskan bahwa Pramdana 

memberikan akses kepada para investor untuk mendapatkan akses dalam 

berinvestasi di sektor properti dan memiliki kepemilikan dalam proyek-

proyek properti yang berkualitas. 

 

Sejauh ini Pramdana sudah mendapatkan dukungan positif dari banyak 

pihak termasuk investor. “Pramdana mendapatkan respon positif dari  

masyarakat, terutama para investor yang sebelumnya pernah  kecewa 

berinvestasi di industri lain. Dengan money flow yang  langsung masuk ke 

sektor riil, dan kenaikan harga tanah yang  cenderung stabil, penggunaan 

uang dan nilai aset dapat langsung dipantau sehingga membuat penilaian 

nilai aset wajar yang dilaukan oleh Pramdana  mudah untuk dipahami 

semua kalangan,” Kresna menjelaskan. “Kebutuhan modal dari para 

developer properti terpenuhi sehingga masalah kebutuhan rumah di 

indonesia dapat diatasi bersama-sama,” tutup Kresna.  



Executives of The Month 

Muhammad Avesena Reza, CTO Santara 
 

Santara mengambil positioning sebagai sebuah platform equity crowdfunding 

untuk bisnis  yang sudah berjalan dan memiliki cash flow yang baik. Melalui 

Santara, pemilik bisnis yang sudah terbukti mampu menjalankan bisnisnya 

dengan baik akan menjual sekian persen dari kepemilikan sahamnya kepada 

calon investor. Sementara para investor akan memperoleh imbal hasil sesuai 

dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama sebelumnya.  

 

Disebutkan oleh Avesena, Santara saat ini menggunakan teknologi 

blockchain untuk pencatatan  kepemilikan saham dan juga sedang 

mempersiapkan secondary  market bagi para investor.  

 

Berbasis di kota Yogyakarta, tim inti perusahaan ini kebanyakan merupakan 

bagian dari komunitas bisnis UKM yang sudah sering berkolaborasi 

sebelumnya. Mereka melihat banyak UKM yang sebetulnya punya potensi 

untuk naik kelas tapi terkendala oleh modal. 

 

"Tanggapan positif sangat terasa, terutama di kalangan komunitas internal 

kami. Sementara untuk publik secara luas, masih perlu dilakukan rutin 

kegiatan edukasi bagi masyarakat mengenai equity crowdfunding ini,” ujar 

Avesena. 



Banking Editor  

Masterclass 

Jakarta, 23 April 2019 –  Ketua Umum Asosiasi 

FinTech  Indonesia, Niki Luhur berkesempatan untuk 

menjadi pembicara di  kegiatan Banking Editor 

Masterclass yang diadakan oleh Bank Commonwealth 

dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).  Pada 

kesempatan ini beliau memberikan pemaparan 

mengenai lanskap industri fintech di Indonesia serta 

kontribusinya terhadap inklusi keuangan. Hadir 

sebagai peserta adalah editor dan jurnalis senior dari 

berbagai media nasional.   

Media Events 

Media Visit 

Jakarta, 24 April 2019 – Sebagai upaya konsisten 

untuk memperkenalkan industri fintech kepada media 

di Indonesia, Asosiasi FinTech Indonesia  (AFTECH) 

melaksanakan kunjungan ke redaksi Tirto.id dengan 

mengajak pelaku usaha fintech dari sektor equity 

crowdfunding, diantaranya Likuid,  Alumnia dan 

Pramdana. 

Media Clinic 

Jakarta, 8 Mei 2019 – Asosiasi FinTech Indonesia  

(AFTECH) mengadakan kegiatan rutin Media Clinic 

untuk memberikan pemahaman terkait industri fintech 

kepada para jurnalis dan editor. Beberapa media 

terkemuka hadir dalam program media clinic yang 

kembali memperkenalkan pelaku equity crowdfunding, 

seperti Kompas,  Kompas.com, Katadata, Kontan, 

Bisnis Indonesia, TV One dan Republika.  



AFTECH Visit To Surabaya: 

Meet & Greet dengan Komunitas Fintech dan 

Surabaya Capital Market Summit 2019  

Surabaya, 26 April 2019 – Asosiasi FinTech Indonesia 

(AFTECH) berkesempatan untuk berkunjung ke 

Surabaya untuk menghadiri beberapa kegiatan, 

diantaranya acara Meet & Greet dengan Komunitas 

Fintech dan Surabaya Capital Market Summit 2019 yang 

di selenggarakan oleh IDX. Pada kegiatan meet & greet, 

beberapa pelaku fintech  dari berbagai sub sektor 

fintech turut hadir seperti Vigma, MyBeb dan IjadFarm. 

Kesempatan ini merupakan pertama kalinya bagi para 

pelaku fintech di Surabaya bertemu satu sama lain. 

Selain meninisiasi kegiatan pertemuan ini, AFTECH juga 

memfasilitasi terbentuknya komunitas fintech di 

Surabaya. AFTECH berkesempatan untuk 

mendengarkan berbagai cerita menarik dari para 

pemain fintech di Surabaya, termasuk berbagai 

tantangan yang mereka hadapi.  

 

 

Hal yang cukup menarik terlihat dari karakter yang 

berbeda dengan startup fintech di Jakarta. Komunitas 

fintech Surabaya  memiliki kebutuhan untuk 

mendapatkan mentorship dan funding untuk 

mempertahankan eksistensi platform mereka di industri 

fintech. Karakter customer di Surabaya juga berbeda, 

sehingga memerlukan perlakuan dan pendekatan yang 

beda. AFTECH menyadari dan selalu berupaya untuk 

membantu dalam membangun pertumbuhan industri 

fintech di Surabaya sebagai bagian dari upaya 

peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dan 

keberlangsungan komunitas fintech di Indonesia.  

 

  

What’s on AFTECH 



 

Sementara MyBeb merupakan sebuah platform fintech 

sosial (social payment) yang memberi kemudahan  

kepada para pengguna untuk saling berinteraksi dan 

terkoneksi dengan fitur menarik seperti chatting, 

berbagi konten dan berita online. Namun lebih dari itu, 

saldo MyBeb bisa ditarik tunai di berbagai bank dan bisa 

ditransfer ke pengguna lain. Lain halnya dengan 

Ijadfarm, perusahaan ini membuka peluang bagi para 

investor di seluruh Indonesia untuk berinvestasi di 

sektor perternakan. Selain laporan bulanan, para 

investor bisa melakukan pengawasan terhadap ternak 

karena adanya akses CCTV 24 jam. 

 

 

Selain itu, AFTECH berkesempatan untuk berpartisipasi 

dalam acara Capital Market and Summit Expo 2019.  

Acara ini diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 

26-27 April 2019 oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. 

Turut hadir meramaikan beberapa anggota AFTECH 

dari Bareksa, TanamDuit, Bizhare, dan Indo Premier 

Sekuritas.  

 

 

What’s on AFTECH 

2nd ASEAN Economic Community (AEC) Dialogue 

Jakarta, 15 April 2019 – Sekretariat ASEAN 

menyelenggarakan 2nd ASEAN Economic Community (AEC)  

Dialogue, yaitu sebuah forum dialog dua tahunan antara 

sektor publik dan swasta untuk bertukar  gagasan untuk 

mengatasi masalah terkini yang berkaitan dengan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN.  

 

Mercy Simorangkir, Ketua Harian AFTECH berkesempatan 

untuk menjadi salah satu panelis dalam sesi  bertajuk 

"Enhancing FinTech for Financial Inclusion in ASEAN – 

Business Perspective and Regulatory  Framework". Dalam sesi 

tersebut, Mercy Simorangkir sebagai representatif AFTECH 

memaparkan trend  peningkatan penggunaan teknologi 

keuangan dalam menangani masalah-masalah inklusi 

keuangan. 



AFPI 

Jakarta, 16 Mei 2019, Asosiasi Fintech Pendanaan 
Bersama Indonesia (AFPI) mengapresiasi keempat 
anggotanya yang mendapatkan izin usaha sebagai 
penyelenggara Fintech Lending dari Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Terbitnya izin usaha kepada empat 
anggota AFPI terdaftar ini mengisyaratkan kepercayaan 
regulator terhadap kematangan penyelenggara Fintech 
P2P Lending dalam menjalankan usaha secara 
transparan, automation dan punya concern terhadap 
perlindungan konsumen.  
 
Keempat anggota AFPI yang mendapatkan izin usaha 
penyelenggara Fintech Lending dari OJK yakni PT 
Investree Radhika Jaya (Investree), PT Indo Fin Tek 
(Dompet Kilat), PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dan 
PT Creative Mobile Adventure (KIMO). Perizinan dari 
OJK diperoleh berdasarkan Surat Keputusan OJK pada 
Rabu, 15 Mei 2019. Dengan demikian jumlah 
penyelenggara Fintech Lending yang berstatus berizin 
saat ini menjadi lima penyelenggara dengan Danamas 
sebagai pemegang status berizin yang pertama. 
 
“Kami mengucapkan terimakasih kepada OJK yang telah 
memberikan izin usaha sebagai Fintech Lending kepada 
empat anggota AFPI. Kami  juga mengapresiasi kepada 
empat anggota kami yang berhasil  memperoleh izin 
OJK setelah melalui serangkaian proses panjang demi 
memastikan industri Fintech Lending dibangun dengan 
infrastruktur yang kuat,” kata Kepala Bidang 
Kelembagaan dan Humas AFPI, Tumbur Pardede dalam 
konferensi pers, di Jakarta, Kamis (16/5). 
 
Tumbur melanjutkan AFPI juga mengapresiasi 
masyarakat yang selama ini telah memberikan 
kepercayaannya sebagai pemberi pinjaman maupun 
penerima pinjaman dari Fintech Lending. Dengan 
diperolehnya izin usaha kepada penyelenggara yang 
sudah terdaftar ini, menjadi jaminan bahwa industri 
Fintech Lending semakin dapat diandalkan. “Tak lupa, 
kami mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana 
memanfaatkan Fintech Lending, pilihlah penyelenggara 
yang sudah menjadi anggota AFPI yang tentunya sudah 
terdaftar di OJK,” tutur Tumbur. 
 
Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah menambahkan 
perolehan izin usaha oleh empat penyelenggara Fintech 
Lending ini sekaligus menjadi langkah maju bagi industri 
khususnya bagi pelaku usaha Fintech Lending. Kita 
berharap proses kedepannya dapat berlangsung lebih 
cepat dengan tetap terjaga dan bahkan lebih baik secara 
kualitas.  
  
 
 

AFPI Apresiasi Empat Anggotanya Peroleh 

Izin Usaha Fintech Lending Dari OJK  

“Izin usaha kepada empat anggota AFPI ini menjadi 
angin segar bagi para anggota AFPI yang masih 
berstatus terdaftar dalam menempuh proses 
perizinan. Juga menandakan industri ini tumbuh 
semakin kokoh, kepastian usaha semakin tinggi, dan 
dapat semakin meningkatkan kepercayaan dari 
investor/ lender dan masyarakat umumnya. Lebih 
jauh kelima platform Fintech P2P Lending berizin ini 
akan menjadi contoh dan tempat belajar bagi 
anggota lainnya,” tutur Kuseryansyah. 
 
Izin usaha juga menandakan bahwa kolaborasi 
antara penyelenggara Fintech Lending,  dan  
lembaga pendukung lainnya seperti digital signature, 
credit scoring, asuransi dan perbankan semakin baik, 
bukan hanya Fintech Lending yang siap menjalankan 
bisnis sesuai dengan peraturan OJK dan pedoman 
perilaku AFPI, mitranya juga siap.  
 
“Ini juga menandakan dukungan dan sinergi antara 
regulator dan asosiasi semakin kuat,” ujar 
Kuseryansyah. 
Berdasarkan data OJK, hingga kini terdapat 113 
penyelenggara Fintech Lending yang berstatus 
terdaftar di OJK, dan lima (5) diantaranya sudah 
berstatus berizin. Untuk menjadi anggota AFPI, 
penyelenggara Fintech Lending harus sudah 
terdaftar di OJK. 
 
Kuseryansyah mengatakan kehadiran AFPI sebagai 
wadah bagi seluruh penyelenggara Fintech Lending 
dan menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan 
fungsi peraturan dan pengawasan para 
penyelenggara Fintech Lending sesuai dengan 
penunjukkan OJK No.S-5/D.05/IKNB/2019. 
 
“Kehadiran AFPI akan mendukung program 
pemerintah meningkatkan inklusi keuangan 
masyarakat,  serta mengisi kebutuhan kredit 
masyarakat khususnya UMKM dan yang belum 
terlayani jasa keuangan konvensional,” tutur 
Kuseryansyah. 



14: Tax Working Group Meeting 

21: Fintech Talk Ramadhan Edition oleh AFTECH dan AFSI 

24: AFTECH Expert Gym on Open API 

28: Media Gathering Event (TBC) 

Untuk mendapatkan informasi mengenai  

keanggotaan AFTECH dan permohonan  

kerja sama dapat menghubungi kontak  

berikut: 

Kanyaka Anindita Imara  

(Community Development)  

kanyaka@fintech.id  

081314519792 

Asosiasi FinTech Indonesia 

Asosiasi FinTech Indonesia 

Satrio Tower Lt. 16 

Jl. Prof. Dr. Satrio  

Blok C4 No. 5  

Kuningan – Jakarta 

12950  

www.fintech.id   

   

mailto:kanyaka@fintech.id

