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Definisi FinTech 
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FINTECH adalah lini bisnis yang berbasis pada
penggunaan perangkat lunak untuk menyediakan layanan
keuangan. FINTECH pada umumnya merupakan
perusahaan rintisan (Fintech Weekly).

FinTech mengacu pada penggunaan teknologi untuk
memberikan solusi keuangan (Amer et al., 2015).

FinTech adalah teknologi yang melayani nasabah lembaga
keuangan, tidak hanya mencakup back office, middle office
tetapi juga front office yang selama ini dilayani oleh manusia
(Value Stream).
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FINTECH Financial Technology - mengacu pada
perusahaan yang menyediakan layanan keuangan melalui
keterlibatan teknologi (Kantox-FX)

FinTech adalah segmen dinamis di sektor jasa keuangan dan
teknologi. Fintech merupakan perusahaan rintisan yang
berfokus pada teknologi dan pendatang pasar baru
berinovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh
industri jasa keuangan tradisional (PWC)



Apa itu Fintech 
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Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa 
Keuangan 
yang telah men-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. 
Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model 
pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini 
mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial 
Technology (Fintech) 

Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau 
pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, 
kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, 
dikenal sebagai Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). 
Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M. Christensen dan Joseph 
Bower di tahun 1995. "Disruptive Technologies: Catching the Wave", Harvard
Business Review (1995). 
.
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Mengapa FINTECH

Masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa 
industri keuangan tradisional: 

1. Masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang 
lebih demokratis dan transparan 

2. Biaya layanan keuangan yang efisien dan 
menjangkau masyarakat luas 

Masyarakat tidak dapat dilayani industri keuangan 
tradisional:
•Perbankan terikat aturan yang ketat 
•Keterbatasan industri perbankan 
•dalam melayani masyarakat di daerah tertentu 
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Evolusi FINTECH

FinTech 1.0
1866-1987

FinTech 2.0
1987-2008

FinTech 3.0 – 3.5 
2008-2017

FinTech 4.0
2018-sekarang



Evolusi Fintech
Merchant could order product by phone and
travels his wealth across the globe without
exertion or even trouble (Keynes, 1920)

The Automatic Teller Machine is the most
important financial innovation (Volcker,2009)

3.0  Hundreds of Start- ups offers various alternative to
traditional banking – Jamie Dimon (2013)
3.5 Internet Finance led purely by outsiders – Jack Ma  
(2015) 

Rebundling of financial business
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Revolusi Industri 4.0
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1. perubahan pola konsumsi dan keinginan masyarakat yang menginginkan sesuatu
dengan mudah cepat. Adanya perubahan pola perilaku masyarakat dalam
memanfaatkan layanan dari Lembaga jasa keuangan seperti perbankan.

2. menjamurnya teknologi finansial (fintech) baik untuk pembayaran maupun
pendanaan atau peer-to-peer (P2P) lending.

3. faktor kepercayaan akan keamanan yang diselenggarakan oleh flatform digital
banking.

4. masalah pengaturan atau regulasi yang berlaku. Hal ini akan menjadi landasan
bagi para pemain digital banking sejauh mana ranah kerjanya.

5. mengembangkan profil dan karakteristik nasabah terutama nasabah millennial
maupun non millennial. Artinya, meluaskan pasar layanan yang diberikan agar
bisa dijangkau oleh berbagai kalangan.
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Perkembangan Fintech 
di Indonesia

Besarnya potensi yang dimiliki membuat FinTech Perlu 
diberikan ruang untuk bertumbuh. 

Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis payment
(43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, 
crowdfunding dan lain-lain. 

Perlu pengaturan yang memadai mengingat risiko yang 
mungkin ditimbulkan.



FinTech yang terus berkembang akan mendukung pencapaian tiga 
sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
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