
Pada tahun 2017, Bank Dunia melaporkan bahwa 
kurang dari setengah penduduk dewasa di Indonesia 
yang memiliki akses terhadap jasa keuangan 

formal (Laporan Global Findex 2017).   Sumber data yang 
sama juga menunjukkan bahwa hanya 1 dari 4 penduduk 
dewasa di Indonesia menerima pembayaran gaji atau 
upahnya secara non tunai. Hal ini amat disayangkan 
karena keterbatasan akses terhadap jasa keuangan 
membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi 
secara penuh dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Sementara itu, teknologi digital terus berkembang pesat 
dan mendorong transformasi di berbagai segi kehidupan, 
termasuk di sektor bisnis dan jasa keuangan. Peluang 
teknologi digital sangat besar di Indonesia dengan tingkat 
penetrasi internet maupun media sosial sudah di atas 
50% dengan kecenderungan akan terus meningkat.

Kondisi ini memotivasi para inovator muda di bidang 
teknologi finansial (fintech) untuk memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi untuk menawarkan 
solusi bagi permasalahan rendahnya inklusi keuangan 
maupun rendahnya transaksi non-tunai.

Aldi Haryopratomo, CEO GO-PAY, memulai  usahanya 
di Arisan Mapan sebagai CEO dan Co-Founder Mapan, 
di mana beliau  bercita-cita mewujudkan keuangan 
inklusif, salah satunya dengan arisan barang bagi 
komunitas underbanked. Motivasi yang sama dimiliki 
Nadiem Makarim, CEO GOJEK Indonesia yang membantu 
para pengemudi maupun mitra usaha GOJEK membuka 
rekening bank untuk keperluan pembayaran bonus.

PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM MENDORONG 
INKLUSI KEUANGAN

BULETIN SNKI
Desember 2018 | Edisi XI

1B U L E T I N    S N K I    E D I S I    X I   |    D E S E M B E R     2 0 1 8

Bulan Desember 2017 Mapan, bersama dengan dua 
perusahaan fintech lain yaitu Kartuku (yang sekarang 
telah berubah nama menjadi SPOTS) dan Midtrans 
resmi menjadi bagian dari ekosistem GOJEK. Akuisisi 
ketiga perusahaan ini dilakukan untuk mem-
perkuat GO-PAY, dimana Aldi dipercaya untuk 
memimpin perusahaan tersebut.

Dalam wawancaranya dengan reporter Euromoney, yang 
berjudul “Indonesia Financial Inclusion: GOJEK Metal 
Ignition” Aldi memberikan komentar terkait akuisisi 
ketiga perusahaan tersebut. “Ketiga perusahaan 
tersebut mempunyai kelebihan masing-masing,” kata 
Aldi di Kantor Pusat GO-PAY. “Midtrans dapat mem-
berikan kemudahan dalam melakukan pembayaran 
secara online yang sangatlah mudah dan ini merupa-
kan satu solusi yang perlu kita miliki,” tambah beliau.

“Kartuku, memiliki kehandalan sistem pembayaran 
secara offline melalui mesin EDC. Kemudian, Mapan 
memiliki pengalaman pengembangan ekosistem 
maupun literasi keuangan skala menengah dan bawah.”
Ketiganya akan memperkuat GO-PAY yang ber-
izin Bank Indonesia sebagai penerbit uang 
elektronik dan transfer dana dan digunakan oleh 
masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran.

Aldi menjelaskan bahwa “Semakin banyak layanan yang 
kita miliki, semakin baik kemampuan kami menjembati 
akses layanan keuangan. Visi kami adalah untuk 
menjembatani akses layanan keuangan bagi 
masyarakat yang saat ini belum memiliki akses layanan 
keuangan bank menjadi memiliki,” tambah Aldi. (ARS)

Sekapur Sirih
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Para pembaca yang budiman, di edisi terakhir dalam tahun 2018 ini tidak banyak liputan kegiatan 
yang kami sajikan karena memang kebanyakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara telah 
diselesaikan pada bulan November yang lalu. Dalam edisi ini terdapat beberapa laporan termasuk  kegiatan 
perjalanan ke Tiongkok dengan tema Berguru Keuangan Digital sampai Negeri Tiongkok. Selain itu 
ada juga satu artikel lepas yang dikirimkan oleh GoPay sebagai salah satu pelaku keuangan inklusif.

Oleh : Adilla Rahma Sarastri - GO-PAY
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 GO-PAY untuk 
            Inklusi Keuangan 

Meskipun demikian, edukasi ke sektor mikro memiliki 
tantangan tersendiri. Settlement GO-PAY harus 
masuk ke rekening bank, padahal kebanyakan 
dari mereka tidak memiliki akun bank. Oleh 
karena itu GO-PAY memiliki tim lapangan yang 
sangat aktif mengedukasi pengusaha mikro dan 
membantu membukakan rekening bank bagi
yang tidak punya.

Kontribusi yang diberikan GO-PAY tidak berhenti 
pada digitalisasi pembayaran untuk para mitra UMKM. 
Dengan digitalisasi ini, para mitra akan memiliki 
catatan transaksi yang lebih baik yang dapat 
dijadikan dasar bagi mereka mengajukan kredit 
usaha, baik dari bank, lembaga keuangan lain, 
maupun dari pemerintah seperti KUR dan Kredit 
Ultra Mikro. Bank maupun lembaga keuangan lain 
yang selama ini kesulitan menilai credit-worthiness 
dari usaha-usaha mikro dapat memperoleh 
informasi yang lebih akurat. 

Dengan demikian, mitra-mitra UMKM dapat 
memiliki akses yang lebih baik kepada layanan 
keuangan, khususnya kredit. Dan pada akhirnya, 
dengan akses yang lebih baik terhadap 
layanan keuangan, usaha mereka dapat tumbuh 
dengan lebih baik dan kesejahteraan mereka 
meningkat. (ARS)

Sepanjang tahun 2018, fokus usaha GO-PAY adalah 
mendigitalisasi sistem pembayaran khususnya bagi 
para mitra usaha mikro. Teknologi yang digunakan 
adalah teknologi pembayaran QR Code. Salah satu 
daerah yang sudah berhasil didigitalisasi adalah 
kawasan Al-Azhar Pusat, Jakarta Selatan. Beberapa 
kios pedagang kaki lima di daerah tersebut sudah 
ditempeli dengan logo GO-PAY, yang artinya dapat 
menerima GO-PAY sebagai alat pembayaran 
secara non-tunai melalui kode QR.

Salah satu pedagang yang kiosnya sudah menerima 
pembayaran non-tunai melalui Kode QR GO-PAY 
adalah Bapak Adin Bahruddin. 

“Pembayaran melalui non-tunai memudahkan 
pelanggan. Selain itu branding dan promosi mampu 
menarik perhatian pelanggan,” ujar Pak Adin.

Di seberang kios Pak Adin, Pak Hasan Basri 
mengaminkan kemudahan dan manfaat menjadi 
rekan usaha GO-PAY.

“Saya tidak perlu repot menyiapkan kembalian,” 
tuturnya. Seperti Pak Adin, beliau masih menerima 
pembayaran secara tunai yang dapat langsung ia 
belanjakan untuk modal keesokan hari 
sementara pembayaran melalui GO-PAY dapat 
ia tabung untuk rencana pensiun.

Awalnya tidak terlalu sulit meyakinkan mereka 
untuk menjadi rekan usaha GO-PAY karena mereka 
sudah sangat familiar dengan GOJEK. “Pelanggan 
saya rata-rata sudah terbiasa menggunakan 
GOJEK sebagai alat transportasi, jadi mereka  percaya 
bahwa GO-PAY hadir untuk memberikan
kemudahan yang serupa.”

Hingga saat ini sudah lebih dari 66,000 
pengusaha mikro di berbagai daerah Indonesia 
yang telah terdaftar menjadi rekan usaha GO-PAY.

MENDIGITALISASI 
PEMBAYARAN UMKM

Sumber Gambar : GO-PAY Dokumentasi

Oleh : Adilla Rahma Sarastri - GO-PAY

Sumber Gambar : GO-PAY Dokumentasi



ISEF 2018 dibuka oleh Bapak Menko Perekonomian pada 
Tanggal 11 Desember 2018 di Grand City Convention 
and Exhibition Hall Surabaya, dengan Gubernur BI dan 
Gubernur Provinsi Jawa Timur turut memberikan 
sambutan.  ISEF 2018 terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama, 
meliputi Shari’a Forum dan Shari’a Fair yang dihadiri 
oleh akademisi, regulator, dan pelaku ekonomi dan 
keuangan syariah domestik hingga global. 

Perwakilan Kemenko Perekonomian ikut berpartisipasi 
pada pameran syariah/shari’a fair melalui island 
booth Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 
dimana melalui booth pada shari’a fair dimaksud 
perwakilan Kemenko Perekonomian mempromosikan 
mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dari 
segi kebijakan dan regulasi kepada peserta pameran.

Shari’a Forum dihadiri oleh 8.886 peserta baik dari 
dalam dan luar negeri. Adapun untuk Shari’a Fair 
dihadiri oleh sekitar 25 ribu pengunjung, dengan jumlah 
transaksi mencapai Rp 51,3 miliar untuk kegiatan ritel, 
kuliner dan Perbankan, dan tumbuh sebesar 53,8% 
dibandingkan total transaksi pada ISEF 2017. Booth 
Kemenko Perekonomian pada Shari’a Fair dihadiri oleh 
854 pengunjung yang terdiri dari akademisi (siswa/i, 
mahasiswa/i, guru dan dosen), masyarakat umum, serta 

pelaku usaha. Selain itu, selama pelaksanaan ISEF 2018, 
tercapai kesepakatan bisnis sejumlah Rp 7,01 triliun, 
terwujud dalam 51 transaksi yang terdiri dari 11 akad
/komitmen pembiayaan antar Lembaga Keuangan 
Syariah dan 40 kesepakatan / komitmen antara buyer 
dengan seller.

Bapak Menko Perekonomian pada sambutan pembukaan 
ISEF 2018 menyampaikan beberapa hal meliputi : 

1) Perlunya penguatan sektor riil syariah (seperti 
fesyen halal, pariwisata halal, agribisnis) dalam 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di 
Indonesia, mengingat Indonesia telah memiliki “modal” 
dalam pengembangan sektor riil melalui pembangunan 
infrastruktur selama 2014-2018 mulai dari jalan tol, 
kereta api, pelabuhan hingga bendungan yang dapat 
membuka ruang akan lahirnya kapasitas masyarakat 
dalam berusaha, baik dari segi konektivitas ataupun 
efisiensi logistik; dan 

2) Perlunya peningkatan kemandirian ekonomi 
pesantren, sehubungan pesantren ialah arus baru 
ekonomi yang dapat menjadi pendorong dalam rangka 
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 
di Indonesia.
 
Beberapa notable points dari rangkaian kegiatan 
shari’a forum pada ISEF 2018 antara lain:

A. Strategi penciptaan halal value chain dalam 
pengembangan ekosistem sektor halal dapat memper-
besar share perekonomian syariah di Indonesia, baik 
melalui peningkatan capacity building dan optimalisasi 
kemitraan yang melibatkan para entitas bisnis halal 
seperti UMKM, pondok pesantren, korporasi, dan pasar 
global sehingga dapat terbentuk suatu rantai bisnis 
yang inklusif dan memenuhi standar halal yang berlaku;
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INDONESIA SHARI’A ECONOMIC FESTIVAL (ISEF) 2018 : 
Pengembangan Rantai Industri Halal dalam Rangka Memperkuat 

Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Sumber Gambar : www.ekon.go.id
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B. Potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 
22 miliar m2. Potensi tanah wakaf untuk diproduktifkan 
cukup besar, namun terdapat fakta dan temuan mengenai 
tanah wakaf di Indonesia yang menunjukkan bahwa:

1) Apabila wakif (pemberi wakaf) meninggal, ahli 
waris dari wakif sering “menggugat” tanah wakaf 
yang telah diberikan kepada pengelola/penerima 
wakaf untuk dapat mereka peroleh kembali;

2) Seringnya terjadi praktik tukar menukar tanah 
wakaf khususnya di daerah perkotaan;

3) Belum optimalnya proses sertifikasi tanah wakaf;

4) Seringnya terjadi praktik “penambahan/perubahan” 
tanah wakaf oleh masyarakat.

C. Perlunya pengoptimalan pengelolaan zakat 
penghasilan dan zakat perusahaan dalam rangka 
pemberdayaan perekonomian umat, dapat melalui 
pemanfaatan teknologi baik untuk pengumpulan 
zakat, penyaluran zakat, dan edukasi zakat kepada 
masyarakat. Berdasarkan data BAZNAS Tahun 
2018, zakat penghasilan di Indonesia berpotensi 
mencapai Rp 175,97 Triliun namun hanya 
terkumpul sejumlah Rp 2,79 triliun. Adapun 
zakat perusahaan yang berpotensi mencapai 
Rp 248,5 triliun hanya terkumpul sejumlah Rp 307 
miliar. Adapun potensi zakat untuk Tahun 2019 
mencapai Rp 235,156 triliun;

D. Esensi halal dalam pariwisata halal ialah “sistem” 
layanan yang telah menyesuaikan dengan ketentuan 
syariat Islam kepada turis dan wisatawan baik 
yang berasal dari domestik ataupun mancanegara. 
Saat ini 3 (tiga) besar destinasi wisata halal di 
Indonesia meliputi Lombok, Aceh, dan DKI Jakarta;

E. Dana haji yang terkumpul pada Tahun 2017 
mencapai Rp 101,6 triliun, dan diproyeksikan 
akan mencapai Rp 147,65 triliun pada Tahun 2022. 
Untuk posisi November 2018, penempatan dana 
haji pada Perbankan Syariah mencapai Rp 62,8 tri-
liun (57%), dengan sisanya sejumlah Rp 47 triliun 
(43%) diinvestasikan melalui surat berharga (dengan 
tidak ada batasan maksimum penempatan), investasi 
emas (maksimum 5%), penyertaan langsung (maksimum 

Launching Program 
Santripreneur dan Petani Muda : 

Peranan Pembiayaan Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dalam Rangka 

Pengembangan Usaha Pertanian di 
Provinsi Jawa Barat

20%), dan investasi lainnya (maksimum 10%);

F. Perbankan Syariah Indonesia saat ini menempati 
peringkat ke-9 di dunia berdasarkan data Global Islamic 
Banking Assets Tahun 2017. Namun demikian, indeks 
inklusi keuangan syariah Indonesia hanya mencapai 
11,1% pada Tahun 2016, dengan indeks literasi 
keuangan syariah hanya mencapai 8,1% (OJK, 
2017). Adapun untuk posisi 30 September 2018, 
aset keuangan syariah di Indonesia mencapai 
Rp 1.265,97 triliun, atau mencapai US$ 84,8 
miliar. (RMH/RS)

Launching Program Santripreneur dan Petani Muda 
diselenggarakan oleh IPB pada Tanggal 26 Desember 
2018 di Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu,
Kec. Ciampea, Kab. Bogor, dengan kegiatan dibuka 
oleh Plh. Rektor IPB dan sambutan disampaikan 
oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa 
Barat, Pendiri Medco Foundation (Arifin Panigoro), 
serta Keynote Speech dari Bapak Menko Perekonomian. 

Latar belakang pemilihan Bogor dan Provinsi Jawa Barat 
sebagai lokasi piloting Program Santripreneurship dan 
Petani Muda ialah Jumlah pesantren di Provinsi Jawa 
Barat mencapai 8.428 pesantren, dengan santri sejum-
lah 738.828 jiwa. Rumah tangga sektor pertanian di 
Jawa Barat menurun sebesar 3,31% pada Tahun 2018, 
dan terdapat fakta bahwasanya semakin banyak anak 
petani yang tidak mau mengikuti jejak orang tuanya 
sebagai petani (Pemprov Jabar, 2018). 

Pemilihan Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat 
milik Yayasan Jami’yyatul Hidayah sebagai lokasi 
pelaksanaan piloting serta tempat peluncuran 
program disebabkan oleh lengkapnya dan siapnya 
Yayasan untuk melaksanakan program dimaksud, 
baik dari segi sarana dan prasarana hingga penyediaan 
lahan pertanian, kolam perikanan, serta 
kandang peternakan (Medco Foundation, 2018).

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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Plh. Rektor IPB pada pembukaannya menyampaikan 
bahwa 42,2% penduduk Indonesia berpendapatan 
terendah ialah petani, dengan jumlah Rumah Tangga pada 
sektor pertanian menurun hingga 16,3% selama 10 tahun 
terakhir. Selain itu, terdapat fakta semakin menurunnya
jumlah pemuda/i di Indonesia yang berminat untuk 
berperan aktif pada sektor pertanian. Adapun tambahnya, 
3 (tiga) persoalan mendasar yang dialami oleh fresh 
graduates yang bekerja di sektor pertanian, serta 
pelaku-pelaku usaha sektor pertanian di Indonesia ialah 
permasalahan ketiadaan/keterbatasan lahan, minimnya 
akses permodalan dan pembiayaan, serta sulitnya akses 
pemasaran untuk produk-produk pertanian yang 
dihasilkan;

Pemprov Jabar memiliki program One Village One 
Company dan One Pesantren One Product. Peranan 
santri untuk kedepannya ialah sebagai Agent of Change 
yang dapat memajukan sektor pertanian di Jawa Barat 
melalui program-program dimaksud. Program Pemprov 
Jabar ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan 
Program Santripreneur dan petani muda yang sedang 
dalam tahap piloting tersebut. Sekiranya program 
piloting ini berhasil, Pemerintah diharapkan dapat 
mereplikasikan kegiatan dimaksud di seluruh Indonesia.

Bapak Menko Perekonomian pada Keynote Speech 
menyampaikan beberapa hal meliputi : 

1) Saat ini telah terdapat sekitar 28 ribu 
pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah 
santri mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Program 
Santripreneur dan Petani Muda ialah penting 
mengingat lembaga berbasis keagamaan telah 
mengakar kuat di masyarakat. Program dimaksud ialah 
bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat dan 
merupakan implementasi tindaklanjut dari Kebijakan 
Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi 
Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI); serta 

2) Program dirancang untuk mencetak wirausaha 
baru pertanian dalam rangka regenerasi petani,
serta pengembangan potensi lahan produktif 
dan non produktif khususnya dengan skema 
klaster termasuk di area pondok pesantren. 
Peserta program ialah santri tingkat akhir, 
alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar 

pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru 
lulus sekolah, serta tunakarya yang berminat pada usaha 
bidang pertanian.

Peserta Program Santripreneur dan Petani Muda yang 
telah menjalani pelatihan selama 2 minggu oleh IPB 
akan diseleksi untuk menjadi petani mitra yang akan 
memperoleh pendampingan produksi dan pemasaran 
dari IPB dan Qiara Institut. Saat ini telah disiapkan area 
seluas 10 Ha di Desa Cibuntu dan Gunung Bundar 
Kabupaten Bogor, serta 5 Ha di Kabupaten 
Sukabumi dalam rangka pendampingan pasca pelatihan 
dimaksud. Asumsi kebutuhan biaya untuk menggarap 
area 1 Ha ialah sejumlah Rp 50 juta.

Perbankan telah berkomitmen untuk memberikan 
pembiayaan yang dibutuhkan oleh peserta program 
pelatihan Santripreneur dan petani muda yang telah 
lulus pelatihan kewirausahaan. Hal tersebut terlihat 
dengan telah dibiayainya sebagian petani berpengalaman 
binaan IPB oleh Perbankan melalui program KUR 
dimana petani berpengalaman dimaksud akan turut 
mendampingi petani muda melalui skema kelompok 
per klaster pada saat mereka mulai menjalankan 
usaha pertaniannya. 

Adapun skema pembiayaan bagi peserta pelatihan 
dan petani muda yang telah lulus pelatihan 
sebagaimana disepakati pada MoU antara 
Perbankan dan Medco Foundation dengan IPB meliputi :

a. Pembiayaan tanpa bunga oleh Medco Foundation 
selama 2 daur/siklus produksi selama 6 bulan 
dimulai sejak peserta dan petani muda lulus pelatihan 
kewirausahaan dan menjalani proses pendampingan;

b. Pembiayaan melalui skema Kemitraan / KUR 
bagi peserta pelatihan dan petani muda setelah proses 
pendampingan selama 6 bulan. (RMH/RS)

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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Berguru Keuangan Digital sampai di Negeri Tiongkok
Selama dua tahun terakhir, Tiongkok telah melampaui 
ekspektasi dan menjadi pusat inovasi dan penerapan 
Fintech secara global. Kecepatan, kecanggihan, dan skala 
pengembangan ekosistem Fintech di Tiongkok belum 
ada yang menandingi dan pemuka teknologi di Tiongkok 
merevolusionir sejumlah aspek kehidupan sosial, 
keuangan, dan ekonomi masyarakatnya. Di kota-kota 
besar di Tiongkok, uang tunai hampir tidak diperlukan 
karena pembayaran setiap harinya menggunakan 
AliPay dan WeChat dan layanan keuangan yang lebih 
canggih (seperti produk manajemen kekayaan, 
pinjaman, tabungan, dsb) mengubah cara konsumen 
bertatap muka dengan layanan keuangan.

Kemauan konsumen di Tiongkok dalam mengadopsi 
layanan Fintech menginspirasi Sekretariat Dewan 
Nasional Keuangan Inklusif untuk melihat lebih dekat 
keberhasilan Tiongkak dalam melayani lebih dari 500 
juta penduduk. Berdasarkan laporan EY di tahun 2016, 
40% konsumen menggunakan metode pembayaran 
baru, 35% mengakses produk asuransi, dan mengakses 
produk manajemen kekayaan dan peminjaman 
melalui Fintech yang jauh lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan pasar Asia Tenggara lainnya.

Revolusi FinTech di Tiongkok merupakan konsekuensi 
dari beberapa faktor – ukuran segmen penduduk yang 
tidak terlayani yang besar, regulasi-regulasi yang 
kondusif, dan akses permodalan. Kurang terlayani 
oleh sistem perbankan, konsumen Tiongkok dan 
UMKM mencari alternatif penyedia layanan untuk bisa 
mengakses pembayaran, pinjaman, investasi, asuransi, 
dan bahkan layanan non-keuangan lainnya.

Perusahaan teknologi Tiongkok secara aktif membangun 
ekosistem digital, baik untuk kegiatan keuangan maupun 
non-keuangan. Data yang diterima melalui semua 
platform, memungkinkan mereka untuk mengembangkan 
penawaran produk yang lebih komprehensif dan 
secara signifikan lebih baik daripada pelaku tradisional. 
Kolaborasi antara perusahaan Tiongkok dan perusahaaan 
start-up membantu mempercepat tumbuhnya inovasi 
dan perluasannya. Analisis Big-data, Internet of 
Things (IoT), dan blockchain diprediksi akan 

mendorong gelombang perkembangan FinTech 
selanjutnya di Tiongkok.

Memperhatikan perkembangan digitalisasi keuangan 
di Tiongkok, pada tanggal 12 – 16 November 2018 
Pemerintah Indonesia melakukan kunjungan 
kerja untuk melihat secara langsung bagaimana inovasi 
teknologi telah meningkatkan akses terhadap layanan 
keuangan dan inklusi keuangan; dan bagaimana 
keuangan digital mentransformasikan perdagangan 
dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

A. UMKM di Pasar Tradisional Panjiayuan

Dalam kunjungannya ke pasar tradisional Panjiayuan, 
masing – masing kelompok diajak bertemu langsung 
dengan UMKM yang menggunakan layanan WeChat 
dalam melakukan transaksinya. Ada versi perusa-
haan dari akun WeChat yang dikenakan pajak. Namun, 
sebagian besar pedagang di Panjiayuan (pasar yang 
dikelola negara) menggunakan rekening perorangan 
dan dapat melakukan ini karena pajak termasuk dalam 
sewa kios. Penghasilan harus diumumkan setiap bulan 
dan pedagang harus membayar pajak atas pendapatan 
apa pun di atas 20.000 RMB per bulan. Insentif 
bagi orang untuk mendapatkan akun perusahaan mungkin
untuk mendaftar sebagai akun WeChat resmi yang 
efektif untuk pemasaran. Pedagang mengatakan 
pengendara awal untuk mereka menerima pembayaran 
digital adalah untuk menghindari catatan palsu dan 
untuk kenyamanan.

WeChat populer di kalangan perusahaan kecil yang 
perlu mengandalkan media sosial untuk mengembangkan 
basis pelanggan mereka, sedangkan Taobao adalah 
vendor yang lebih mapan karena lebih sulit untuk 
membedakannya dengan platform tersebut. Taobao 
mencoba menjadi lebih sosial dalam menjalankan 
bisninya misalkan dengan mengaktifkan layanan 
streaming langsung.

Seluruh rantai pasokan di Pasar Panjiayuan adalah 
transaksi tanpa uang, termasuk membayar pemasok 
dan menerima pembayaran dari pelanggan. Pedagang 
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membeli bahan makanan dengan saluran yang sama 
yang mereka gunakan untuk menerima pembayaran. 
Keuangan digital tertanam dalam seluruh hidupnya. 
Akun keuangan digital sama sekali tidak bisa dioper-
asikan. Tetapi memindahkan dana dari satu ke yang 
lain melalui bank sangat mulus dan murah (0,1%) 
sehingga tidak terasa seperti penghalang bagi pengguna.

B. Pengalaman Menjadi Penduduk Beijing

Hema Store hadir untuk memberikan pengalaman 
multisensor dan toko penemuan yang tidak dapat 
disampaikan secara online, yang memungkinkan 
pengguna melihat kualitas barang dan menikmati 
pengalaman pelanggan yang akan mendorong Anda 
untuk melanjutkan kebiasaan online Anda. Hema juga 
merupakan pusat pemenuhan pesanan belanja online.

Hema, dan O2O secara umum, adalah upaya untuk 
mendapatkan visibilitas ke kebiasaan belanja offline 
pengguna untuk dapat lebih baik memilah basis pelang-
gan mereka, lebih baik menargetkan upaya pemasaran 
mereka dan lapisan dalam produk keuangan yang relevan. 
Di Indonesia (dan pasar negara berkembang) ini penting 
karena sebagian besar pembelian terjadi secara offline.

Kami melihat bagaimana WeChat sang superapp yang 
digunakan untuk segala hal mulai dari gaya hidup dan 
hiburan hingga pembayaran dan obrolan dan bahkan 
hosting kartu ID nasional virtual, memungkinkan Tencent 
untuk menangkap sejumlah besar data penggunnya.

C. People’s Bank of China

Catatan internal Tiongkok menunjukkan tingkat inkluasi 
keuangan telah mencapai sebesar 90%. Ada beberapa 
faktor yang telah membantu meningkatkan inklusi 
keuangan Cina seperti pembukaan akun rekening 
gratis, layanan kartu debit gratis, dan pemerintah telah 
menautkan pembayaran G2P ke kartu-kartu 
tersebut. Tercatat ada hampir 7 akun per kapita 
dan setiap keluarga memiliki akun.

Secara total, ada 910 ribu agen pedesaan yang 
menghasilkan cakupan 97% dari kabupaten. Ada juga 
130 ribu cabang bank pedesaan, yang berarti 3,9 bank 
per desa. Sistem kredit Cina mencakup 970 juta orang 
dan mereka membentuk sistem pendaftaran pembiayaan 
yang dapat digerakkan pada tahun 2013, yang mencak-

up 3,5 juta orang. Kekuatan utama di daerah pedesaan 
adalah Koperasi Kredit Pedesaan. Pada tahun 2017 
Koperasi ini memiliki 907 cabang tingkat Kabupaten, 1262 
bank komersial pedesaan dan 33 bank koperasi pedesaan.

D. National Internet Finance Association

NIFA menyajikan model yang menarik untuk diper-
timbangkan bagi Indonesia. NIFA merupakan asosiasi 
industri nirlaba tetapi melampaui mandat grup 
industri biasa. NIFA berkolaborasi erat dengan 
anggota tetapi juga berkoordinasi dengan pemerintah 
pusat untuk menjadi jembatan antara keduanya.

NIFA mengumpulkan data dari anggota termasuk 
Platform Berbagi Informasi Keuangan Internet yang 
mengumpulkan data dari 400 pemberi pinjaman P2P, 
64 juta debitur, dan 210 juta rekening untuk peminjam. 
Mereka memungkinkan pertanyaan pada individu untuk 
melihat berapa banyak pinjaman atau utang yang mereka 
miliki dan sekarang melakukan kueri 310m per tahun.
Mereka juga mengkoordinasikan pembangunan 
infrastruktur industri seperti alat kueri di atas. Selain 
itu, mereka mengembangkan standar, mengedarkan 
rancangan peraturan untuk komentar, isu pasar penelitian, 
melakukan survei, memberikan pelatihan, konferensi 
dan kegiatan pengembangan pasar lainnya.

E. ICBC

ICBC memiliki komite untuk keuangan inklusif.
Mereka melihat kegiatan inklusi keuangan sebagai 
tanggung jawab sosial. Upaya keuangan inklusif berpusat 
pada perluasan kredit kepada kelompok berpendapatan 
rendah, yang menunjukkan bahwa mereka berfokus 
pada kualitas dan penawaran produk daripada akses.

F. Rong360

Rong360 bertujuan untuk menjadi google keuangan, 
yaitu alat yang membantu pengguna menemukan alat 
keuangan yang tepat dari semua variasi besar yang tersedia 
di Tiongkok. Merek konsumen Rong360 adalah Jiangpu.ai 
portal dengan data lebih dari 260.000 produk keuangan.
Sementara sektor P2P dan fintech mendapat banyak 
perhatian, lebih dari 80% pinjaman masih melalui bank 
yang juga ada di platform mereka. Fintech sering lebih 
dinamis dan melayani efek demonstrasi. Sebagian besar 
bank sekarang memiliki produk pinjaman digital 
dan lainnya yang mengadopsi fitur dari fintech.

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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G. Tsinghua University Lab

Tsinghua University Fintech Lab adalah pusat penelitian 
utama untuk mempelajari pengembangan pasar fintech. 
Mereka memiliki sejumlah subdivisi yang mempelajari 
berbagai isu dan sektor serta mempublikasikannya 
setiap tahun.   Mereka telah membuat database pelacakan 
16.000 perusahaan fintech di 14 sektor yang berbeda. 
Mereka menggunakan data ini untuk mempelajari pasar 
tetapi juga untuk memantau aktivitas pasar untuk 
aktivitas yang bermasalah.   

Mereka mencatat 6000 platform P2P di Tiongkok 
dibandingkan dengan 100 atau lebih di AS. 
Sektor ini berkembang karena hanya ada 
sekitar 3 – 400 juta orang dengan skor kredit dan dengan 
demikian sangat membutuhkan bentuk – bentuk kredit 
baru untuk mencapai layanan berbasis aplikasi tipis 
atau tanpa bahkan tanpa aplikasi konsumen. Tsinghua 
juga menjalankan inkubator dimana mereka dapat ber-
investasi di perusahaan fintech yang inovatif (sejauh ini 
terdapat 10+ perusahaan) dan membimbing mereka 
melalui wawasan yang dikembangkan dari penelitian dan 
dari bimbingan dari jaringan alumni mereka yang luas.  

Tsinghua U juga mengiringi penelitian komparatif yang 
melihat perkembangan pasar lain seperti sandbox 
regulatory di Inggris, sektor fintech AS, dan perlindungan 
konsumen Tiongkok. Penelitian ini digunakan oleh PBoC 
untuk menginformasikan kebijakan sektor keuangan yang 
dirumuskan. Tsinghua U melakukan laporan tahunan 
tentang evolusi lanskap model bisnis fintech global.

H. Innoway

Innoway adalah strip berukuran 200m yang sebelumnya 
dikenal sebagai Haidian Book City. Lokasi tersebut 
direnovasi pada 2013 dengan investasi $ 36 juta dari 
pemerintah lokal. Dalam 2 tahun, lokasi tersebut 
menjadi rumah bagi beberapa perusahaan internet 
top Tiongkok dan bahkan beberapa unicorn.

Beberapa minggu yang lalu Tiongkok menjadi negara di 
dunia dengan unicorn paling banyak. Area ini memiliki 
konsentrasi start up - beberapa di antaranya telah menjadi
unicorn - Universitas, pusat penelitian, dan ruang pem-
buat inovasi yang semuanya terkonsentrasi di bidang ini. 
Innoway adalah jantung dari ekosistem ini. Ada komitmen 

besar dari pemerintah untuk meningkatkan kewira-
usahaan. Mereka telah menugaskan Innoway untuk 
membuat jaringan agar startup dapat berinteraksi 
dengan VC, investor, universitas, dan pusat penelitian. 
Semua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah 
untuk mempromosikan pertukaran teknologi 
internasional dan Belt & Road Initiative.

I. CreditEase

CreditEase memiliki tiga model bisnis utama yaitu 
P2P, manajemen aset, dan platform teknologi yang 
dialihdayakan. CreditEase merupakan salah satu 
platform P2P pertama di Tiongkok dan salah satu 
yang terbesar dengan investasi sebesar RMB 97 miliar 
dan lebih dari 1,4 juta pelanggan hingga saat ini. Bisnis 
manajemen kekayaan telah berkembang baru – baru 
ini dengan 1,5 juta klien, 145.000 AUM per klien.
 
CreditEase memiliki sejumlah besar data dari berbagai 
sumber termasuk operator seluler, aplikasi lain (seperti 
AliPay atau WeChat Pay) dan bahkan sumber publik 
seperti sistem ID publik. CreditEase juga melihat data 
sosial tetapi merasa terlalu terfragmentasi untuk 
membuat keputusan peminjaman yang baik dan sulit 
untuk mengakses karena undang-undang privasi. 

J. JD Finance

JD Finance adalah cabang fintech dari JD.com, yang 
merupakan pemain e-commerce besar dengan 200 juta 
pelanggan aktif harian dan 2.2 juta pemasok aktif harian.
Wakil Presiden JD Finance, Chris Chao, menawarkan 2 
rekomendasi untuk bagaimana pemerintah Indonesia 
dapat mempromosikan inklusi keuangan. Berdasarkan 
pengalaman di Tiongkok, maka beberapa strategi yang 
dapat dilakukan yaitu Investasi infrastruktur sangat penting 
untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan 
serta toleransi untuk struktur regulasi eksperimental. 
Di Tiongkok, fintech berhasil karena pendekatan “tunggu 
dan lihat”. Analisis lanskap yang menjelaskan preferensi 
pengguna, kebiasaan layanan keuangan, dan bagaimana 
mereka berinteraksi dengan aplikasi dan layanan

K. JD Finance Rural Site Visit

Pagi ini, rombongan naik kereta peluru dan memotong 
jalan menuju kabut asap ke Tai'an. Di sana, rombongan 
bergabung dengan perwakilan JD Finance, sebelum 
memulai perjalanan 1 jam 30 menit ke Xintai. Rombongan 
mengunjungi dua peternakan yang telah menerima kredit 
dari produk pembiayaan pertanian JD. Peternakan ini 
mengangkat dan menjual 5 juta bebek per tahun masing 
- masing, pada dua dari tujuh lahan peternakannya. 

JD Rural Finance bekerja sama dengan koperasi dari-
pada langsung kepada pemodal kecil sehingga mereka 
dapat melakukan due diligence pada rincian pakan, 
kontrak dengan rumah jagal, dll sebelum memberikan 
pinjaman.  Pemodal kecil mungkin tidak memiliki info 
ini dan karena itu tidak dapat memperoleh pinjaman 
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sampai mereka menjadi jauh lebih besar seperti mereka 
yang memiliki kontrak langsung dengan rumah jagal.   

Secara historis sulit untuk melacak sejarah yang tercatat 
di kertas, tetapi petani sekarang memiliki perangkat lunak 
untuk merekam semua transaksi keuangannya. Siapa yang 
membeli apa, dan berapa kali serta mereka umumnya 
lebih berteknologi tinggi dan efisien.   Secara tradisional, 
ketika orang mengajukan pinjaman, maka pinjaman 
tersebut merupakan jumlah sekaligus yang diserahkan 
tetapi sekarang pinjaman tersebut disusun sebagai 
angsuran per waktu kebutuhan karena petani jarang 
membeli pakan dalam jumlah besar. 

Mereka membeli minggu ke minggu. Uang diberikan 
langsung kepada pemasok daripada koperasi sehingga 
tidak ada penggelapan.  Misalnya, jika pinjaman sebesar 
10.000 RMB dicairkan ke petani, mereka mungkin 
membelanjakan 2.000 untuk makanan tetapi JD 
kemudian tidak memiliki kendali atas apa yang 
mereka lakukan diluar untuk kebutuhan usahanya.   
JD melakukan uji tuntas melalui wawancara dengan 
pelanggan (petani) dengan kriteria yang ditetapkan. 
JD memberikan pinjaman awal sebesar 20 juta 
RMB. Pinjaman untuk peternak bebek misalkan 
dikenakan biaya bunga 6-7% jika dibesarkan dalam 
42 hari, dan 8% jika dibutuhkan 50 hari plus.

L. Weijun Grocery

Toko Weijun adalah toko kecil yang mendapat manfaat 
dari inovasi teknologi grup Alibaba. Kemitraan dengan 
Alibaba memberi pemilik akses ke komoditas yang 
lebih terdiversifikasi, kehadiran teknologi online 
untuk menarik lebih banyak pelanggan, dan plat-
form cerdas memberinya akses ke analitik data yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan penjualannya.
 
Platform analisis data menyajikan informasi tentang 
penjualan online di area lokal, membantu toko untuk m
enyimpan produk yang relevan dengan kebutuhan 
pelanggan di daerah setempat. Layanan ini juga 
menarik informasi lokal untuk memandu stok seperti 
memperhatikan bahwa suatu hari diramalkan cuaca 
akan panas sehingga minuman dingin dan es krim 
harus tersedia. Analisis data penjualan membantu 
pemilik dengan manajemen untuk menginventarisasi 
dan pemilihan produk baru. Toko mendapat akses 
ke produk eksklusif dari TMall yang membantunya 

untuk membedakan dari toko lain di area tersebut.
 
Satu hal yang mengejutkan kelompok adalah bahwa 
kamera di toko menggunakan pengenalan wajah untuk 
memberikan informasi unik tentang pelanggan, profesi 
(mungkin berdasarkan profil visual) dan kebiasaan 
pembelian untuk pelanggan secara keseluruhan.
 
Kamera juga menyediakan peta panas yang menunjukkan 
tempat pelanggan menghabiskan sebagian besar 
waktu di toko, sehingga pemilik dapat fokus pada 
penjualan di area tersebut.

M. Ant Financial

Ant Finance memiliki banyak kemitraan dengan bank 
tradisional - menyediakan penyelesaian dan pembe-
basan kredit. Ant Finance memberdayakan bank untuk 
meningkatkan analitik untuk mengurangi penipuan.
 
KYC yang digunakan adalah nomor ponsel 
dan ID. Tiga cara untuk mendanai dompet yaitu 
debit, saldo, dan passthrough untuk CC.

Zoloz (ID Biometrik)

Zoloz merupakan platform biometrik dan identitas. 
Penggunaan online melalui aplikasi, sedangkan offline via 
kios. Verifikasi wajah, liveness detection, dan Face + eye-
print. 99,8% TAR, 0,001% JAUH. 99,97% deteksi spoof. 
Sertakan eKYC, login, dan pembayaran. Kembar saat ini 
belum diizinkan untuk menggunakan ini. Jika dia harus 
memilih satu, dia akan memilih pengenalan wajah, tetapi 
cetak mata dikumpulkan pada saat yang sama. Masa depan 
adalah identitas digital termasuk perilaku digital mereka.

N. Alibaba Rural Taobao

Persepsi masyarakat bahwa orang yang tinggal di 
daerah pedesaan tidak memiliki akses ke informasi. 
Taobao Village mencoba mengubah itu melalui 
e-commerce tetapi infrastruktur perlu dibangun.
 
Pada tahun 2014, Taobao Village dianggap 
sebagai tujuan yang paling penting, di samping 
cloud, big data, dan globalisasi. Ada tiga faktor yang 
mendorong ekonomi pedesaan: bank, toko (Tao-
bao / TMall) dan pengiriman mil terakhir (Cainiao)
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Ada empat area utama untuk program Taobao 
Village: 1. Pembeli paruh waktu - dengan komputer 2. 
Layanan; 3. Mobile, 4. Integrasi pemasaran, layanan, 
penjualan, dan logistik. Ada 30 ribu stasiun layanan 
dan 50 juta pengguna. 313 kabupaten dianggap 
sebagai wilayah kemiskinan. Menawarkan 500 juta 
kategori produk dan 1 juta pedagang di Taobao Village.

O. Taobao Village

Taobao Village adalah istilah yang diciptakan oleh Ali 
Research yang merujuk  pada satu kluster entrepreneur 
daring dari pedesaan yang memiliki toko di Taobao 
Marketplace untuk menjual barang dagangannya. Taobao 
village didefinisikan sebagai desa yang 10% penduduk 
desanya bergerak aktif di aktivitas e-commerce di dalam 
platform Alibaba. Desa yang kami kunjungi khusus 
menjual berbagai macam kacang hickory lokal. Desa 
ini memiliki 68 rumah tangga di Taobao yang menjual 
kacang-kacangan ini dari hanya 1500 penduduk. Mereka 
melakukan 315 juta RMB dalam penjualan tahun 
lalu secara kumulatif. Sebelumnya kacang hanya 
dijual di wilayah ini, sekarang di seluruh Tiongkok.
 
Pemerintah mendukung evolusi e-commerce dengan 
memberikan pelatihan tentang pemasaran dan 
penjualan, bagaimana melakukan e-commerce, dll. 
Mereka juga memberikan keringanan pajak dan 
pinjaman bebas bunga kepada para pemain terbaik.

P. Cun Taobao (Toko Pedesaan Taobao)

Cuntao memungkinkan penduduk di pedesaan membeli 
barang-barang dan juga memungkinkan produsen di 
pedesaan untuk mengakses pasar baru untuk barang 
dagangannya. Di tahun 2009, bermunculan beberapa 
kluster entrepreneur daring dari pedesaan yang secara 
spontan membuka toko di platform Taobao Market-
place untuk menjual produk mereka. Kluster ini disebut 
sebagai Taobao villages (desa Taobao) di mana paling 
tidak 10% penduduk desanya secara aktif terlibat di 
dalam e-commerce atau paling tidak mencapai 100 toko 
daring yang dibuka, dan total volume transaksi e-com-
merce tahunannya mencapai paling tidak $1,6 juta. 

Pada akhir Agustus 2016, terdapat 1,311 desa Taobao yang 

tersebar di 18 provinsi di Tiongkok dan lebih dari 700 juta 
paket telah dikirimkan oleh Taobao towns (3 desa Taobao), 
Kluster Desa, dan Mega Kluster Desa, di mana pemerintah 
daerah dan asosiasi pelaku industri saling bekerja sama 
untuk meng-online-kan usaha mereka. Beberapa desa 
bahkan mencapai lebih dari $15 juta penjualan 
per tahunnya dan beberapa sudah mencapai ratusan juta 
dollar per tahunnya. Ali Research menyatakan bahwa satu 
desa Taobao yang aktif dapat menciptakan 2,8 pekerjaan 
dan pada akhir tahun 2016, desa-desa Taobao secara 
langsung telah menciptakan lebah dari 840.000 
peluang kerja.

Q. Prof. Long Chen, CSO Ant Financial

Delegasi menyambut Profesor Long Chen yang sebelum-
nya adalah CSO of Ant Financial. Namun dia sekarang 
telah ditugaskan membuka wadah pemikiran terbuka 
baru dengan permintaan khusus dari Jack Ma. Panitia 
berisi beberapa pemenang hadiah Nobel. Lembaga think 
tank akan fokus pada bagaimana merangkul teknologi 
untuk mempromosikan keuangan inklusif. Titik sentral 
dalam diskusi Profesor Chen adalah bahwa pemerintah 
memiliki tanggung jawab besar untuk menemukan 
keseimbangan yang tepat dan tidak menemukan alasan 
untuk inersia dan terjebak dalam status quo. 

Para pembuat kebijakan seharusnya tidak peduli 
melindungi para pemegang jabatan tetapi tentang orang-
orang. Perusahaan harus disruptif agar dapat mencapai 
kemajuan, bukan tanggung jawab pembuat kebijakan 
untuk melindungi mereka. Banyak yang berpendapat 
bahwa fintech mengganggu bank dan 95% aset masih 
berada di bank. Fintech telah memaksa bank untuk 
berubah dengan cara yang menguntungkan konsumen.

R. WeBank

WeBank adalah satu-satunya bank dengan semua 
operasinya dilakukan daring (tanpa kantor cabang fisik), 
dan bank swasta pertama di Tiongkok yang didirikan 
setelah terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok. Bank 
ini mendapat perizinan kegiatan perbankan di bulan 
Desember 2014 dan memulai beroperasi di tahun 2015. 
TenCent memiliki mayoritas saham WeBank sebesar 
30%, kemudian Baiyeyuan (20%), dan lainnya (20%). 
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WeBank membantu membangun ekosistem keuangan 
digital dengan mengkapitalisasi platform sosial dan 
entertainment dalam mempromosikan adopsinya, 
seperti halnya yang mereka lakukan dengan menggunakan 
WeChat & aplikasi QQ untuk menawarkan layanan 
keuangan. Pada intinya, WeBank menghubungkan klien 
dan usaha kecil dengan bank dan lembaga perbankan. 
Produk keuangannya memiliki tingkat pengembalian 
yang tinggi dan terjual habis dalam sekejap. 
Di akhir November 2016, WeBank telah mencapai 
160 milyar yuan melalui Weilida.

Kota Shenzhen menawarkan insentif bagi perusahaan 
inovatif untuk pindah ke daerah yang kurang 
berkembang. Salah satunya berupa insentif pajak. 

S. Tencent

Didirikan di tahun 1998, TenCent adalah pionir penyedia 
internet value-added services (layanan bernilai 
tambahan) di Tiongkok. Perusahaan jaringan sosial 
dan gaming yang ternama, sampai bulan Maret 2018, 
TenCent memiliki nilai pasar sebesar US$ 508 milyar
– perusahaan terdaftar dengan nilai paling tinggi di Asia. 
Pada November 2017, TenCent menjadi perusahaan 
dari Asia pertama yang memiliki nilai pasar mencapai 
US$ 500 milyar, melampaui Facebook. Di tahun 2016, 
TenCent memiliki pendapatan yang lebih tinggi 
daripada Alibaba dan Baidu (Sumber: Economist). 

Tidak seperti platform sosial media lainnya seperti 
Facebook, hanya 17% dari pendapatan TenCent berasal 
dari iklan, dan sisanya dari Layanan Bernilai Tambahan 
(terdiri dari aplikasi pesan seperti WeChat dan game 
daring) dan layanan konten digital (seperti video 
langganan dan music-streaming dan penjualan 
item virtual dalam game). Selain daripada layanan 
pesan sosial (WeChat dan QQ), portofolio produk dan 
layanan TenCent juga merambah dari video-gaming, 
music-streaming, hingga AI dan layanan keuangan.

T. PingAn

Perusahaan fintech PingAn, OneConnect, sedang 
memperluas ke Asia Tenggara, dan saat ini 
mendaftar untuk membuka layanan di Indonesia. 

Orang yang kami temui, Hendra, akan menjadi 
CEO untuk Indonesia, yang berbasis di Singapura.

• PingAn adalah konglomerat jasa keuangan besar, yang 
memulai di asuransi.
• Laba bersih $ 15 milyar (investasi 1% dalam inklusi 
keuangan)
• 29 di perusahaan Fortune 500
• $ 1trn dalam aset, 1/3 laba berasal dari asuransi.
• 1/800 karya Cina untuk Ping An (1.8M). 1/800 orang 
Cina adalah pelanggan PingAn.
 
OneConnect adalah platform layanan pinjaman non-
bank yang didukung teknologi. Mereka bekerja 
dengan 430 bank di Tiongkok untuk menawarkan 
layanan keuangan melalui teknologi ini.
Puhui adalah produk pinjaman mereka. Di Cina tingkat 
bunga bank adalah 12% dan tingkat Puhui adalah 18%. 
Namun bank mengeluhkan bahwa mereka mencuri 
pelanggan mereka meskipun mereka tidak dapat 
bersaing dalam hal harga. Hal tersebut karena pengalaman 
pelanggan unggul PingAn. Dengan pinjaman PingAn 
dibayarkan dalam hitungan detik, pelanggan dapat 
meminjam dalam jumlah kecil, dan proses aplikasi 
sederhana dan transparan. Oleh karena itu, PingAn 
menjembatani risk appetite dengan mengasuransikan 
pinjaman, sehingga mengurangi biaya dana pinjaman. 
PingAn melakukan ini dengan asuransi mereka 
sendiri tetapi hanya untuk portofolio pinjaman 
mereka sendiri karena mereka tidak mempercayai 
kontrol risiko dari perusahaan lain.
 
PingAn mendaftar kepada OJK, membeli lembaga 
keuangan di Indonesia dan juga bermaksud untuk 
melisensikan teknologi mereka ke lembaga 
keuangan di Indonesia.

Pengalaman Sekretariat Dewan Nasional Keuangan 
Inklusif untuk berguru sampai di tanah Tiongkok tersebut 
menjadi bekal untuk merumuskan strategi percepatan 
keuangan inklusif di Indonesia. Semoga bekal tersebut 
dapat segera terimplementasikan di tahun 2019 
sehingga dapat mencapai target tingkat keuangan 
inklusif Indonesia sebesar 75% sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 
Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan
Inklusif. (JLP)

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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REALISASI
PENYALURAN KUR

Sumber Informasi : www.dailysocial.id
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Sumber Informasi : www.ojk.go.id
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