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Sosialisasi Pencatatan Penyelenggara
IKD dan Penunjukan Asosiasi Fintech
Indonesia
Jakarta, 28 Maret 2019 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Grup Inovasi Keuangan Digital (IKD) mengadakan acara
dengan tajuk “Sosialisasi Pencatatan Penyelenggara IKD.”

Di kegiatan tersebut OJK mengumumkan 34 perusahaan
yang masuk ke dalam proses regulatory sandbox yang
terbagi dalam 12 kluster, yaitu Aggregator, Financial

Planner, Blockchain-based,, Credit Scoring, Financing
Agent, Claim Service Handling, Online Distress Solution,
Project Financing, Social Network & Robo Advisor,
Funding Agent, Online Gold Depository, dan Digital DIRE
(Dana Investasi Real
tersebut

juga

Estate).

Asosiasi

Di dalam kesempatan

FinTech

Indonesia

(AFTECH)

ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD.

What’s on AFTECH

Fintech Goes To Campus:
Universitas Sebelas Maret
Solo,

9

Maret

2019

–

Asosiasi

FinTech

Indonesia (AFTECH) berpartisipasi dalam acara

”Fintech

Goes

diselenggarakan

to
oleh

Campus”
Universitas

yang
Sebelas

Maret Solo (UNS Solo) dan didukung oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kegiatan ini bertemakan “Kolaborasi Milennial

dan Fintech dalam Menyongsong Revolusi
Industri 4.0,” dan dihadiri oleh Ketua Dewan
Komisioner OJK Bapak Wimboh Santoso dan
Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak
Rudiantara.
Dalam acara ini, AFTECH dan Asosiasi Fintech

Pendanaan

Bersama

Indonesia

(AFPI)

menandatangani Nota Kesepahaman dengan
pihak UNS untuk menjalin kerjasama dalam
bidang pengembangan sumber daya manusia.
Bapak J.P. Ellis mewakili Dewan Pengurus
AFTECH sementara AFPI diwakili oleh Ketua
Umum Bapak Adrian Gunadi.
Beberapa anggota AFTECH dan AFPI juga ikut

berpartisipasi dengan membuka booth dan
memberikan edukasi tentang berbagai produk
dan jasa fintech kepada para mahasiswa UNS
Solo.

What’s on AFTECH

Penandatanganan Nota Kesepahaman Asosiasi
Fintech Indonesia dengan
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
Jakarta, 8 Maret 2019 – Asosiasi FinTech Indonesia
(AFTECH) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI) menandatangani Nota Kesepahaman
(MOU) di sela-sela peluncuran resmi AFPI yang
berlokasi di IDX Hall, Gedung Bursa Efek Jakarta.

Kesepakatan bersama ini menegaskan komitmen
kedua

organisasi

untuk

bekerjasama

dalam

memajukan industri fintech di Indonesia.
Nota

Kesepahaman

(MOU)

ini

diantaranya

menyebutkan bahwa AFTECH selaku Asosiasi yang
menaungi berbagai vertical fintech memfokuskan
kegiatannya pada kebijakan terkait fintech, sementara
AFPI yang khusus menaungi penyelenggara fintech

P2P lending fokus terhadap agenda operasional
pelaku usaha P2P lending.
Penandatanganan

dilakukan

oleh

Bapak

Budi

Gandasoebrata (Wakil Ketua Umum AFTECH) dan
Bapak Adrian A. Gunadi (Ketua Umum AFPI). AFTECH
dan

AFPI

sepakat

untuk

mendorong

prinsip-prinsip

mendorong

persaingan

bekerja
dasar

usaha

sama

dalam

industri,

yaitu:

yang

sehat

dan

terbuka; mendorong standardisasi perilaku melalui
pengawasan perilaku, etika, proses bisnis, dan tata
kelola yang independen dan professional lintas sub
sektor

fintech;

mendorong

keselarasan

dan

harmonisasi program kerja dan agenda kebijakan dari
masing-masing
profesionalisme

organisasi;
dalam

dan

kepemimpinan

mendorong
organisasi.

Melalui ditandatanginya MOU ini para penyelenggara
P2P lending yang terdaftar di OJK dan merupakan

anggota AFPI juga menjadi anggota AFTECH sehingga
dapat memperoleh manfaat ganda yang bersifat
saling melengkapi dari kedua organisasi.

Executive of The Month

Wawancara dengan Charles Guinot
CEO & Founder OnlinePajak

Berbagai macam layanan yang disediakan oleh
Online Pajak termasuk hitung-setor-lapor
satu

dalam

aplikasi terintegrasi dan bersifat multiuser,

e-Filing untuk semua jenis SPT Masa,

keamanan

untuk penyimpanan data Nomor Tanda Terima
elektronik (NTTE) / Bukti Penerimaan Elektronik (BPE),

serta fitur Pajak Expert, Ebilling dan PajakPay.
Menurut Charles, OnlinePajak telah terbukti dapat
menghemat waktu dan

mempermudah

para

penggunanya dalam pengurusan perpajakannya. Ia
OnlinePajak merupakan sebuah platform online

menyebutkan

sudah

banyak

yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung

menggunakan jasa OnlinePajak seperti Otoparts, TNT

pajak yang harus dibayar, pembayaran pajak, hingga

Skypak

pelaporan. Sebelum masuk ke industri fintech,

Sinarmas, Tokopedia, dan Traveloka. Ia menjamin

Charles Guinot, CEO & Founder Online Pajak,

perlindungan

memulai bisnis di bidang ekspor dan impor.

perlindungan data wajib pajak dan pengelolaan

International,
data

perusahaan

Bank Permata,
nasabah.

yang

Asuransi

“Dalam

konteks

keamanan informasi, OnlinePajak telah mengantongi
Namun setelah beberapa lama tinggal di Indonesia,
Charles menemukan sebuah permasalahan
menarik untuk
membayar
tersebut

dan

yang

diselesaikan, yakni adanya kesulitan
melaporkan

kemudian

pajak.

mendorong

Fenomena

Charles

sertifikasi ISO 27001.”

untuk

mendirikan OnlinePajak pada Juni 2014.

Berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan bagi
masyarakat Indonesia, menurut Charles, kebutuhan
atas sebuah layanan pajak yang semakin mumpuni
memvalidasi
membantu

OnlinePajak memiliki beberapa fitur tersendiri yang

visi

dan

pemerintah

misi

OnlinePajak

menghilangkan

untuk
beban

administratif di dalam pembayaran pajak.

berbeda dengan layanan sejenis. “Hitung, setor, dan
lapor pajak di OnlinePajak tidak perlu merogoh kocek

Charles mengatakan bahwa industri fintech memiliki

alias gratis. Tidak hanya sampai disitu, OnlinePajak

banyak

juga menyederhanakan

seluruh proses pelaporan

dengan pemerintah, perbankan, dan pelaku fintech

pajak dengan teknologi

pengelolaan pajak online

lainnya

tantangan

untuk

sehingga

diperlukan

mengoptimalkan

manfaat

sinergi

yang

secara instan, mudah, bebas repot, dan aman di satu

diterima masyarakat dari inovasi-inovasi di bidang

aplikasi terintegrasi “ tutur Charles.

finansial teknologi.

Media Relations Event

AFTECH Media Visit :
Kumparan

Jakarta, 13 Maret 2019 – Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) melakukan kegiatan Media Visit ke redaksi
Kumparan bersama beberapa perusahaan anggota, yaitu: Bareksa, Fundtastic, Tanamduit dan Faspay. Fintech
Media Visit merupakan kegiatan rutin yang dilakukan AFTECH setiap bulan untuk memberikan edukasi dan
pemahaman mengenai potensi industri fintech kepada media nasional.

AFTECH Media Clinic:
Peran Fintech Untuk Sektor UMKM

Jakarta, 28 Maret 2019 – Selain kunjungan ke media, AFTECH juga secara rutin menyelenggarakan program
bulanan untuk para jurnalis yaitu FinTech Media Clinic. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen
AFTECH dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia serta meningkatkan literasi keuangan bagi publik

melalui media. Dengan mengangkat topik “Peran Fintech untuk Sektor UMKM,” acara kali ini mengundang
dua perwakilan anggota AFTECH yaitu Koinworks dan Jurnal. Kedua pembicara membahas masalah-masalah
yang berkembang di industri fintech khususnya mengenai kontribusi perusahaan-perusahaan fintech untuk
sektor UMKM. Beberapa media yang hadir di dalam acara ini, termasuk Kompas, Katadata, Republika, dan
Kumparan.

February Highlights

Peluncuran White Paper: Understanding The Role of Payment
Gateways in Indonesia’s Digital Economy

Jakarta, 12 Maret 2019 – Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) dan BNI meluncurkan laporan
yang berjudul “Understanding the Role of Payment Gateways in Indonesia’s Digital Economy”
untuk memberikan gambaran kepada khalayak luas mengenai lanskap pembayaran non-tunai,
khususnya mengena peran payment gateway dalam sistem pembayaran nasional.

Laporan merupakan hasil kelanjutan dari workshop yang diselenggarakan di Jakarta pada
bulan Juli 2018 serta berbagai wawancara mendalam ( in-depth interview ) yang dilakukan
dengan berbagai perusahaan fintech, bank dan ahli hukum. Laporan ini juga menunjukkan
bentuk komitmen AFTECH dalam melakukan advokasi terkait adopsi teknologi finansial untuk
mendorong pertumbuhan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia.

Payment gateway dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh
cepatnya pertumbuhan penggunaan teknologi. Sektor perbankan juga memperoleh manfaat
dari kehadiran payment gateway dalam membantu proses merchant on-boarding yang
beroperasi di dalam lanskap digital yang dinamis. Payment gateway juga dapat

menjadi

solusi terhadap kondisi saluran pembayaran yang terfragmentasi di Indonesia, yang selama
ini menjadi penghalang bagi bisnis kecil untuk bisa masuk ke dalam sistem pembayaran dan
berkembang. Laporan lengkap dapat diakses disini.

February Highlights

Kolaborasi dengan Espay dan OJK
AFTECH Expert Gym dengan Tema “Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme Ancaman Bagi Industri Fintech“

Jakarta, 21 Maret 2019 – Expert Gym AFTECH di bulan Maret terselenggara berkat
kerjasama dengan Espay dan Otoritas Jasa Keungan (OJK). Tema yang diangkat adalah
pencucian uang ( money laundering ) dan pendanaan terorisme. Expert Gym merupakan
acara rutin yang diadakan oleh AFTECH khusus bagi para anggotanya. Melalui kegiatan

ini AFTECH membahas topik-topik penting yang dibawakan oleh para ahli dan yang
berhubungan dengan industri fintech di tanah air.
Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan satu topik penting dan

menarik bagi para pelaku fintech. Walau belum ada laporan terkait hal ini, harus diakui
bahwa pesatnya perkembangan industri fintech membuka kesempatan bagi terjadinya
penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk untuk
keperluan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karenanya, kewaspadaan dini
oleh seluruh stakeholders dalam industri fintech sangat dibutuhkan.
Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota
tentang money laundering dan terrorism financing. Para pakar yang hadir sebagai
pembicara, diantaranya Dewi Fadjarsarie Handajani (Analis Eksekutif Senior pada

Fungsional

Pengendalian

Kualitas

dan

Monitoring

Pengawasan

Penanganan APU PPT OJK), Satish S.S, (Vice President

Sektoral

–

Grup

Financial Services Industry

Consultancy TESS Internasional), Sachin B Singh (Direktur Dow Jones Risk & Compliance)
dan Joshua Dharmawan (Direktur Espay).

February Highlights

FINTECH TALK Edisi Maret
“Seni Berinvestasi pada Era Digital“

Jakarta, 14 Maret 2019 – Pokja
Marcomm

AFTECH

menyelenggarakan

Fintech Talk

Volume 3 dengan

tema “The Art

of

Investment

in

Digital

Era”

dengan menghadirkan pembicara
yang

mewakili

investasi,

vertical

diantaranya:
( CMO

Sumarni

fintech

Rani

Bareksa),

Wicaksana

( Co-Founder

HaloFina)

dan

Fredy

Adjie

&

CEO

Setiawan

(Direktur Pemasaran Indogold).

Melalui

acara

bermaksud

ini

untuk

publik,

khususnya

mengenai

berbagai

jasa

layanan

AFTECH

mengedukasi
milenial,
produk

investasi

dan

yang

ditawarkan oleh fintech saat ini.
Topik

ini

diangkat

mengingat

pentingnya perencanaan keuangan
dan

investasi

yang

baik

bagi

generasi muda.

Animo dan respon peserta atas

kegiatan ini sangat positif, dan
menunjukkan

adanya

minat

dan

kebutuhan untuk memperkenalkan
solusi fintech bagi investasi secara
lebih luas lagi di masyarakat.

Pembentukan Task Force AFPI

Jakarta, 15 Maret 2019 – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang
mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia.
AFPI ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019. Kemudian
pada tanggal 8 Maret 2019, OJK meresmikan AFPI beserta para pengurusnya dengan periode waktu dari
tahun 2019 hingga 2021.
Puntuk memperkuat Visi dan Misi, AFPI mengundang seluruh perwakilan anggota untuk menghadiri rapat

perdana pembentukan 9 Kelompok Kerja, yaitu 1) Pokja Akses, Perlindungan Data dan Perlindungan
Konsumen, 2) Penagihan Reguler, 3) Mitigasi Resiko dengan Asuransi dan penjaminan, 4) Limit Maksimum
Pinjaman (Escrow T-2,vStandard NPL), 5) Tax Clarity, 6) Inovasi Pendanaan Syariah, 7) Digital ID & Signature,

8) Pedoman Perilaku dan Majelis Etik, dan 9) Pemasaran dan Komunikasi.

UnionSPACE Event

FintechNite Edisi Maret oleh

Jakarta, 21 Maret 2019 – UnionSPACE sebagai salah satu mitra dari Asosiasi Fintech Indonesia

senantiasa mendukung perkembangan industri, salah satunya melalui acara FintechNite, sebuah
acara kolaborasi dengan Biznet GioCloud. FintechNite ke-6 ini mengangkat tema fintech P2P
lending dengan judul Investing or Get Investment from P2P Lending Fintech.
Acara yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Biznet GioCloud ini diadakan sebulan sekali
di FintechSPACE, coworking space khusus perusahaan fintech milik UnionSPACE. FintechNite
memiliki tujuan untuk menjadi wadah bagi para wirausahawan dan penggiat fintech di Indonesia
untuk memperdalam pengetahuan mengenai perkembangan dunia fintech. Para peserta yang
hadir juga dapat berdiskusi dengan para pakar yang diundang untuk menjadi pembicara.
Pada FintechNite kali ini, diundang dua pembicara handal yang telah lama bermain di dunia
fintech P2P lending yaitu: Willy Sanjaya, Head of Financial Consultant Koinworks, dan Danang
Kusumah, Head of Digital and Strategic Partnership Investree. Kedua pakar menjelaskan mengenai
apa itu investasi dan segala hal mengenai fintech dan potensi bagi bagi pertumbuhan inklusi

keuangan nasional.
Menurut kedua pembicara menggunakan fintech P2P lending memiliki beberapa manfaat di
antaranya pasar yang stabil, kendali yang tinggi, bunga pasar yang semakin rendah, alternatif
investasi bagi siapa saja yang ingin memulai kapan saja dan pengembalian yang stabil.
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4 : ECF Working Group
5 : Sosialisasi Dirjen Jenderal Pajak terkait Implementasi Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
10: AFTECH x Prasetya Mulya Event
11: Media Visit to Bisnis Indonesia
22: Fintech Talk April Edition
26: Media Clinic

30: AFTECH x UNCDF Event
CONTACT US :
Untuk

me ndapa tkan

informasi

mengenai

keanggotaa n AFTECH dan per moho nan kerja
dapat me nghubungi kontak berikut:
Kanyaka Anindita Imara
(Com munity Dev elopment)
kanyaka@fintech.id
081314519792 /

sama

Asosiasi FinTech Indonesia
Asosiasi FinTech Indonesia
Satrio Tower 16th Floor Jl. Prof.
DR. Satrio Blok C4 No.5,
Kuningan, Jakarta 12950
www.fintech.id

