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Fintech Soal Regulasi dan Inklusivitas Keuangan

Fintech merupakan hal yang baru di Indonesia, dan kita masih di tahap awal. Dengan 88 Juta 
pengguna Internet di Indonesia yang adalah 34 persen dari total penduduk maka potensi 
untuk berkembangnya Fintech sangat besar. Hampir setiap hari kita membaca di Koran tentang 
Fintech, dan keingintahuan tentang Fintech ini sangat besar. Fintech secara pelayanan terdiri 
atas 3 hal yakni Pembayaran, Lending atau Peminjaman dan Konsultasi, serta semuanya 
menggunakan teknologi mobile. Dan kedepannya akan menggunakan Artificial Inteligence yang 
nantinya akan mengedepankan keamanan dan kenyamanan serta dimasa depan akan terkait 
dengan inklusivitas keuangan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sepertiga dari penduduk Indonesia memiliki rekening 
perbankan, meskipun masih sedikit kuantitasnya tetapi bisa dikatakan semua orang saat ini 
memiliki handphone. Jadi meskipun hanya sedikit orang memiliki rekening perbankan tetapi 
memiliki handphone maka teknologi ini memiliki potensi besar untuk menanggulangi persoalan 
inklusivitas keuangan. Dengan menggunakan layanan Fintech berbagai pelayanan keuangan 
akan banyak kemudahan, kenyamanan, lebih murah, lebih cepat dan kemudahan. 

Indonesia sekarang negara dengan posisi sebagai lower middle income dan seringkali identik 
dengan middle income trap, serta bagaimana kita bangsa Indonesia bisa keluar dari persoalan 
itu dengan menggunakan kemudahan teknologi Fintech. Jadi Fintech adalah sebuah alat yang 
benar untuk kemudahan pelayanan keuangan kita dan juga dapat membantu memberdayakan 
perekonomian rakyat, Fintech juga mesti dilihat sebagai teknologi yang dapat menopang 
perekonomian bangsa, selain memiliki sisi bisnis juga memiliki potensi untuk perkembangan 
bangsa dan negara.
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Sepak Terjang Pelaku 
Fintech di Indonesia.
Ada beberapa tantangan yang kita 
hadapi dimana inklusi keuangan 
masih sangat rendah di Indonesia, 
bisa dikatakan 4 dari 5 penduduk 
Indonesia belum pernah terlibat 
dalam transaksi perbankan, 
hal ini mengakibatkan 27 Juta 
penduduk Indonesia masih hidup 
dibawah garis kemiskinan dan 
70 persennya adalah perempuan 
sementara berdasarkan millennial 
development goals inklusivitas 
keuangan harus juga melibatkan 
perempuan, jadi tantangannya 
ganda, disatu sisi kemiskinan 
dan disisi lainnya pemberdayaan 
perempuan. 
Berdasarkan kenyataan ini kita 
membuat social experiment 
di Bogor bahwa apakah yang 
diperlukan oleh masyarakat untuk 
mengentaskan kemiskinan, apakah 

Fintech Soal 
Regulasi dan 
Inklusivitas 
Keuangan.

Amarta merupakan salah satu startup Fintech paling awal 
di Indonesia, setelah bertransformasi dari konvensional 

micro finance di sebuah perusahaan teknologi. Pada 
November 2016, Presiden Joko Widodo menggelar strategi 

nasional keuangan inklusif, sebab ini merupakan hal 
yang baru di Indonesia, dibeberapa departemen masih 
ditemukan berbagai kebingungan tentang bagaimana 

untuk mencapai target 75 persen inklusivitas keuangan 
pada tahun 2019. Itu sebabnya Amarta sempat diundang 

ke Istana untuk mempresentasikan bagaimana cara untuk 
mengaplikasikan Fintech di Indonesia. 
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benar hanya membutuhkan 
pendanaan saja atau juga 
bidang pendidikan. Dua hal yang 
ditemukan adalah yang pertama 
bagaimana akses pendanaan 
itu mudah dan cepat, lalu yang 
kedua pendampingan. Sementara 
struktur perbankan Indonesia 
tidak di desain untuk mengatasi 
kemiskinan, mereka lebih banyak 
bekerja untuk 20 sampai 30 
persen penduduk Indonesia dan 
diharapkan dapat berdaya dengan 
sendirinya. 

Solusinya adalah bagaimana 
akses pendanaan dapat dicapai 
masyarakat agar kesejahteraan 
dapat tercapai, dan melakukan 
pendampingan. Hal inilah 
yang dilakukan oleh Amarta 
kepada masyarakat, jadi kepada 
masyarakat kami menawarkan 
peer to peer lending dan pada sisi 
growth kami menawarkan kualitas 
pelayanan produk dan diferensiasi 
pelayanan yang menjangkau 
semua pihak termasuk melibatkan 
perempuan didalamnya. Sejauh 
ini kita telah melakukan pelayanan 
pendanaan kepada perempuan 

Rp3 Juta sampai Rp10 Juta, 
rata-rata Rp8 Juta, kemudian 
mereka kita damping selama 
50 minggu untuk merekam 
jejak perekonomian mereka per 
minggunya seperti apa dan kita 
memastikan bahwa mereka dapat 
mengelola keuangan dengan baik. 

Lalu untuk akses kita 
mengembangkan suatu artificial 

intelligence dan membuat credit 
scoring, jadi ketika kenapa 
perbankan tidak mau melayani 
segmen mikro karena mereka 
tidak desain credit scoring untuk 
segmen unbanked, mereka hanya 
melihat historical payment seperti 
apa, apakah pernah menunggak 
kartu kredit atau asetnya berapa, 
sementara segmen yang kita layani 
adalah orang-orang yang tidak 
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memiliki historical transaction 
dengan bank, conventional credit 
system tidak masuk kriteria. 

Dengan tantangan seperti ini 
kita membangun sistem kredit 
tersendiri yang kami adopsi 
dari EFL dengan pendekatan 
psychometrics, jadi kami lebih 

mengedepankan konsumen yang 
tidak pernah bertransaksi dengan 
bank dan tidak memiliki price 
history tetapi bisa membuat model 
dan membuat credit scoring, 
jadi penilaian untuk layak kredit 
didapat dengan menganalisa 
resikonya mereka. 

Jadi kita membentuk konsumen 
yang belum dijangkau oleh 
pelayanan keuangan saat ini, 
kemudian untuk membahas 
tentang strategi inklusivitas 
keuangan tidak hanya 
membutuhkan financial literacy 
saja tetapi juga digital literacy. 

Dengan kombinasi financial dan 
digital kita bisa menjangkau lebih 
jauh serta kita bisa membuat 
proses yang lebih efisien. Kami 
di Amarta mencoba modernisasi 
di micro lending, jadi misalnya 
mendengar micro finance biasanya 
identik dengan Koperasi Unit Desa 
yang membutuhkan proses yang 

lama dan rumit untuk pencairan 
dana. Solusi dari kami adalah 
dengan teknologi ini dalam 15 
menit kita sudah dapat mengetahui 
credit score konsumen dan 
layaknya dapat jumlah pinjaman 
serta plafond tenor. Dengan adanya 
mobile technology ini kita jadi jauh 
lebih efisien jadi misalnya sebuah 
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perbankan untuk melayani 3.000 
orang butuh membangun 1 unit 
cabang dan itu biayanya mungkin 
sekitar Rp3 Milyar sampai Rp5 
Milyar, sementara untuk melayani 
3.000 konsumen, kita hanya 
membutuhkan 1 laptop dan 1 
android apps dan 1 unit sepeda 
motor. 

Acquisition post jadi lebih rendah 
dibandingkan dengan perbankan 
konvensional, jadi dengan mudah 
kita membentuk seseorang 
yang tidak pernah melakukan 
transaksi perbankan menjadi 
seseorang yang layak diberikan 
pinjaman. Jadi sektor informal 
yakni secara statistik 68 Juta orang 
dibawah sektor mikro bisa dapat 
ditempatkan dalam sistem radar 
financial, karena mereka sudah 
memiliki credit score dan sudah 
diketahui kelayakan kreditnya 

seperti apa dan akhirnya ini dapat 
menciptakan perekonomian 
yang lebih inklusif. Disisi lain 
pendampingan yang kami buat 
adalah dengan membuat social 
accountability report bahwa dalam 
setiap tahunnya ada indikator 
kemiskinan yang diukur dan 
dipastikan apa yang kita lakukan 
bisa menggeser angka-angka 
kemiskinan tersebut sehingga 
menciptakan masyarakat yang 
lebih sejahtera melalui apa 
yang kami lakukan. Tujuan 
sesungguhnya adalah bagaimana 
kami ingin menciptakan keadilan 
Sosial Bagi Seluruh rakyat 
Indonesia, karena setelah 71 tahun 
Indonesia merdeka tetapi sila 
kelima Pancasila belum dinikmati 
oleh semua orang, jadi yang kami 
lakukan adalah demi Keadilan 
Sosial.

Peran Asosiasi Fintech 
Meningkatkan 
Pertumbuhan Fintech.
Untuk memberikan landscape atas 
perkembangan teknologi fintech 
di Indonesia ada riset dari D’lloyd 
Digital tahun 2016, di prediksi 
ada empat perkembangannya 
adalah perekonomian Indonesia 
32 persen diantaranya dipetakan 
sebagai Short fuse dan Big 
Bang, jadi masyarakat Indonesia 
akan segera terdampak dari 
penggejalaan teknologi yang cukup 
besar. Melibatkan ICT dan Media, 
Retail, Trade, Professional Services 
dan Financial Sector, dan hal ini 
bukanlah sesuatu yang berlebihan, 
merupakan sebuah rahasia 
umum bahwa saat ini media 
sedang berada pada persoalan 
besar karena penggejalaan dari 
teknologi. Satu dekade silam tidak 
ada yang memprediksi bahwa 
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pertumbuhan e Commerce akan 
begitu pesat, Bukalapak contohnya, 
saat ini telah memiliki volume 
transaksi harian sebesar Rp40 
Milyar sementara sepuluh tahun 
lalu tak ada yang mau berinvestasi 
pada bidang ini. 

Pertumbuhan internet pun 
diharapkan menambah 
pertumbuhan financial technology, 
dan dengan ditingkatkannya 
infrastruktur teknologi Indonesia, 
diharapkan mampu menggenjot 
akselerasi pertumbuhan tersebut. 
Total nilai transaksi di Indonesia 
sebesar USD30 Milyar, masih 
tergolong kecil tetapi sudah 
tergolong cukup besar dan 
angkanya bertumbuh. Kita semua 
ingin sinergis dengan insiatif yang 
ada di asosiasi fintech Indonesia 
dan bisa mendorong pertumbuhan 
keuangan masyarakat Indonesia. 
Indonesia terlalu besar porsinya di 
bidang keuangan pada perbankan, 

sementara penetrasi pada 
pertumbuhan perekonomian hanya 
30 persen, tapi ketika melihat 
penetrasi internet kita sangat 
besar sekali, yakni 50 persen 
itupun angka sesungguhnya lebih 
besar tapi kita moderasi sehingga 
penetrasi internet dipastikan lebih 
besar dari perbankan, bahkan 
mobile internet lebih besar lagi 
sebesar 130 persen penetrasinya.
Kalau kita lihat ada daerah-daerah 
yang penetrasi mobile internetnya 
sudah 100 persen dan secara 
keuangan juga punya potensi 
serta banyak didaerah tersebut 
yang belum pernah melakukan 
transaksi perbankan. Data-data 
keuangan sangat mahal sehingga 
untuk melakukan analisis pun 
membutuhkan biaya, oleh sebab 
itu saat ini kita sedang melakukan 
distribusi informasi keuangan 
secara bebas biaya. Di cina 
pertumbuhan fintech sangat pesat 
terkait dengan regulasi yang dibuat 

oleh pemerintahannya dengan 
memberikan suku bunga kepada 
WW deposit account, sementara 
di Indonesia belum boleh 
memberikan suku bunga. 

Sejak diberikan keleluasaan untuk 
memberikan suku bunga kepada 
mobile deposit account, fintech di 
Cina tiba-tiba menjadi sangat besar 
dan memiliki valuasi yang sangat 
tinggi. Dibidang pasar modal 
juga sesungguhnya Indonesia 
sangat tertinggal bahkan dari 
Thailand, sementara kalau dilihat 
dari besaran pasar keuangannya, 
Indonesia lebih besar meskipun 
perbedaannya kecil. Tapi terkait 
Reksadana dan Pasar Keuangan 
kita sangat tertinggal jauh sekali, 
dan fintech dapat menawarkan 
solusi untuk masalah tersebut.
Ada satu persoalan yang cukup 
besar bahwa masayarakat 
Indonesia sesungguhnya banyak 
kehilangan uang secara harian 
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tanpa mereka sadari, tak banyak 
yang menyadari bahwa kalau kita 
menyimpan uang dibawah Rp1 
Juta kita tidak mendapat bunga, 
tetapi kita harus membayar 
administrasi sebesar Rp150 
Ribu per tahun dan masyarakat 
yang memiliki kecenderungan 
seperti ini banyak sekali, bisa 
mencapai puluhan juta orang, 
jadi sesungguhnya puluhan juta 
masyarakat kehilangan uang secara 
harian. 

Sementara ada alat yang 
legal bahkan dianjurkan oleh 
pemerintah yang namanya 
Reksadana, dan kalau kita 
mengambil Reksadana dengan 
resiko yang paling kecil memiliki 

potensi keuntungan sebesar 6 
sampai 8 persen, jadi sebenarnya 
kita bisa dengan mudah untuk 
memperbanyak uang kita, dan 
menjadi ironi tersendiri. Kuncinya 
adalah kesadaran keuangan kita 
terlalu rendah, dibawah normal, 
dan pekerjaan rumah yang 
sesungguhnya adalah melakukan 
edukasi keuangan kepada 
masyarakat Indonesia melalui 
jalur digital. Edukasi keuangan 
digital sangat banyak peminatnya 
terutama kawula muda, dan kita 
harus memberikan apresiasi 
kepada OJK yang sangat agresif 
melakukan edukasi keuangan.

Digital Literacy Untuk 
Edukasi Keuangan.
Fintech adalah ilmu yang 
masih langka, overview, future 
potential, fintech risk, regulation, 
dan ekosistem apa yang perlu 
dibangun. Sejak tahun 2000, 500 
perusahaan yang terdaftar di 
fortune telah hilang dan diganti 
oleh fintech, dalam satu dekade 
mereka telah menggantikan 
lebih dari 50 perusahaan di 
fortune. Sekarang fintech itu telah 
menjadi bagian dari kehidupan 
kita, keseharian kita. Ada banyak 
market place di Indonesia dan 
sekarang mata dunia sedang 
melihat ke Indonesia, uang 
yang setiap saat bisa masuk ke 
Indonesia untuk membiayai 
fintech adalah unlimited. Pada 
awalnya semua inovasi lahir dari 
lembaga keuangan formal, tetapi 
sekarang kita yang menciptakan 
inovasi. Sekarang bisa dengan 
mudah melakukan replikasi fungsi 
bank, lalu dengan algoritma bisa 
membuat credit scoring, di Cina 
berbagai bidang telah melakukan 
credit scoring. Salah satu fitur 
terbaru dari fintech adalah virtual 
currency atau block chain sehingga 
ada yang mengatakan bahwa 
virtual currency adalah salah satu 
penemuan terbesar abad ini, 
transaksi keuangan bisa dilakukan 
lintas negara dengan cepat tanpa 
perantara bank.

Fintech adalah ketika ada suatu 
teknologi yang disatukan dengan 
pelayanan keuangan. Sekarang 
banyak sekali pelayanan keuangan 
digital tetapi pada intinya semua 
itu diarahkan oleh masyarakat. 
Fintech sekarang disebut sebagai 
perusahaan dengan value based 
company, jadi pemahaman 
algoritma terhadap behaviour. 
Diciptakan bisnis dari sebuah 
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algoritma behaviour, intinya bagi 
yang memiliki kesadaran teknologi 
maka akan mampu melakukan 
sebuah lompatan pertumbuhan 
dalam bisnis. Sekarang semua 
bergeser ke digital payment, 
Indonesia masih sangat kecil 
padahal kita mempunyai potensi 
yang sangat luar biasa, Indonesia 
adalah 50 persen pangsa pasar 
ASEAN, tapi digital literacy 
Indonesia masih sangat rendah 
sehingga setiap saat butuh 
investasi dan pihak asing sedang 
menerawang memantau dengan 
sumber dana tanpa batas.
Kondisi Indonesia baru 30 persen 
GDP dibiayai oleh lembaga 
keuangan formal, itulah sebabnya 
lahir fintech di Indonesia, banyak 
membantu transaksi ekonomi 

di Indonesia. Ada tiga hal yang 
perlu diperhatikan pertama 
behaviour, lalu infrastruktur, 
kemudian regulasi. Masyarakat 
membutuhkan digital literacy, 
perubahan dibidang digital juga 
sangat cepat, kemudian regulasi 
juga sangat menentukan dan 
pengambilan keputusan juga mesti 
cepat. Sekarang Bank Sentral 

sudah tidak bisa lagi menggunakan 
rezim perizinan, lebih kepada 
kecemerlangan inovasi, 
kemudian apakah suatu fintech 
membangun infrastruktur baru 
atau menggunakan infrastruktur 
lama. Hal-hal inilah yang perlu 
diperhatikan nantinya pada 
ekosistem fintech di Indonesia. 
(Lin)
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