SIARAN PERS
Asuransi Kredit Indonesia Mempersembahkan
Talkshow Webinar bertema “Kredit Online: Solusi atau Petaka”

Jakarta, 8 Desember 2020 – Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) bekerjasama dengan
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), KreditPro, Jembatan Emas dan
Midtrans menyelenggarakan talkshow webinar dengan tema “Kredit Online: Solusi atau Petaka”.
Menghadirkan panelis, ahli di bidang Fintech, perwakilan asosiasi, jasa keuangan Peer-to-Peer
Lending (P2P) yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, dan
platform payment gateway, yaitu: Kuseryansyah - Direktur Eksekutif AFPI, Alexander Rusli Commissioner and Co-Founder of KreditPro, Robert Rompas - CEO of Jembatan Emas, Erwin
Tanudjaja - CEO of Midtrans I GO-JEK serta moderator oleh Ardian Brahmana - Kepala Divisi
Pemasaran Digital ASKRINDO.
Tema “Kredit Online: Solusi atau Petaka” dipilih karena seiring bertumbuhnya usaha Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai industri akibat ketidakpastian dari pandemi
global COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial dan
ekonomi. Kebutuhan akan dana cair menuntut suatu solusi melalui proses online yang aman,
nyaman, terpercaya dan menguntungkan. Proses cepat tanpa harus datang ke bank untuk
proses verifikasi persyaratan yang rumit serta terpercaya karena menggunakan payment
gateway untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, pengembangan usaha, maupun
kebutuhan usaha mendesak lainnya.
Kuseryansyah (AFPI) mewakili asosiasi memberikan paparan tentang pesatnya perkembangan
industri Fintech di Indonesia dan Kredit Online sebagai salah satu solusi cepat dan tepat bagi
para calon maupun pelaku usaha UMKM. Terlebih dengan peran ASKRINDO di industri Fintech
sebagai lembaga yang mengawasi dan memastikan bahwa masyarakat aman dan nyaman
menggunakan fasilitas kredit online, serta dengan segala keuntungan dan fleksibilitas lainnya
yang ditawarkan.
Dengan kredit online ini, ASKRINDO memperkenalkan dua mitra yang menghubungkan antara
Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, yaitu KreditPro dan Jembatan Emas. Alexander
Rusli (KreditPro) memaparkan tentang manfaat dan keuntungan menggunakan fasilitas kredit
online, serta kemudahan untuk pengajuan pinjaman melalui sistem aplikasi dan proses
persetujuan dan pelunasan yang dilakukan secara cepat, tepat dan aman. Robert Rompas
(Jembatan Emas) memaparkan keuntungan kredit online sebagai solusi bisnis bagi para calon
atau pelaku bisnis UMKM, di mana Jembatan Emas hadir untuk mendukung UMKM dan
mendorong pergerakan ekonomi Indonesia. Didukung juga dengan rekomendasi agar UMKM
dapat bertumbuh sehat tanpa kredit macet.

Midtrans hadir sebagai platform dari ekosistem Fintech yang mengutamakan keamanan data
pribadi dari ancaman penipuan dan kejahatan cyber. Midtrans diperkuat pattern detection
system yang melindungi dari kecurangan transaksi dan meminimalisir potensi chargeback.
Midtrans juga menghubungkan lebih banyak pelanggan melalui lebih dari 24 metode
pembayaran. Erwin Tanudjaja (Midtrans) menambahkan pentingnya perencanaan keuangan
agar dana cair dapat dikelola dengan lebih baik dan tepat guna, serta untuk menghindari
perilaku konsumtif masyarakat yang dapat menjerumuskan ke kredit macet.
Diskusi webinar ini diharapkan membangun optimisme, kepercayaan dan UMKM terbantu atas
solusi serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh jasa keuangan penyedia kredit
online, khususnya ekosistem pendanaan kredit produktif yang aman dan sehat. Pertumbuhan
dan pengembangan UMKM yang sukses melalui kredit online dapat membantu peningkatan
perekonomian masyarakat, serta mencegah terjadinya resesi ekonomi.

Tentang ASKRINDO
PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau ASKRINDO merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi/penjaminan. Berdiri sejak 6 April
1971, mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna
menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Peran ASKRINDO dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit
yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Adapun produk yang dimiliki terbagi dari
Asuransi Umum dan Asuransi Finansial. Dimana Asuransi Umum mencakup Asuransi
Kecelakaan Diri, Asuransi Kebakaran, Asuransi Konstruksi, Asuransi Tanggung Gugat,
Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Property All Risk, Asuransi Uang, Asuransi
Kerusakan Mesin, Asuransi Alat Berat, Asuransi Perjalanan. Sedangkan Asuransi Finansial
mencakup Penjamin KUR, Penjamin KMK PEN, Asuransi Kredit Serbaguna, Asuransi Kredit
Perdagangan, Surety Bond, Kontra Bank Garansi, Customs Bond.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Nama, Posisi
E-Mail, askrindo.co.id
Tentang KreditPro
KreditPro merupakan perusahaan Fintech Lending Indonesia, untuk memberikan dan
mengajukan pinjaman secara Peer-to-Peer Lending (P2PL) yang mempertemukan Pemberi
Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Melalui proses menghubungkan investor dengan orangorang yang membutuhkan pinjaman melalui platform KreditPro yang inovatif dan aman, serta
tanpa perantara bank atau lembaga finansial lainnya.

Melalui KreditPro merupakan solusi untuk pengembangan bisnis anda di setiap langkah. Proses
pinjaman bisnis yang fleksible sesuai dengan kebutuhan anda, Pinjaman Invoice Financing dan
Working Capital dengan suku bunga yang bersaing. KreditPro adalah member dari Asosiasi
Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Nama, posisi
E-mail, kreditpro.id
Tentang Jembatan Emas
Jembatan Emas merupakan sistem berbasis Fintech yang menyediakan produk pembiayaan
dengan skema Peer-to-Peer Lending (P2PL) dan penggalangan pendanaan secara
Crowdfunding yang prosesnya diawali dengan verifikasi biometrik sehingga pelaku transaksi
dapat diketahui orisinalitasnya yang pada akhirnya menciptakan transaksi digital yang aman
dan terpercaya.
Jembatan Emas menjembatani antara pemberi dan penerima pinjaman, serta mengedepankan
kemudahan bertransaksi bagi para pelaku UKM dalam mengembangkan bisnis, sekaligus
menjadi sarana permodalan alternatif bagi pada pemberi pinjaman dengan mendukung bisnisbisnis UKM yang telah melalui proses penilaian profesional and dianggap pantas untuk
dijadikan sebagai tempat tujuan Pendanaan.
Jembatan Emas merupakan anggota terdaftar dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama
Indonesia (AFPI) serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Nama, posisi
E-mail, jembatanemas.id
Tentang Midtrans
PT. Midtrans merupakan payment gateway terbesar di Indonesia, terintegrasi dengan
ekosistem pembayaran Gojek Group. Midtrans menyediakan layanan pemrosesan pembayaran
online secara komprehensif bagi ribuan mitra, mulai dari UMKM, institusi finansial, hingga
perusahaan multinasional.

Sebagai trusted payment gateway, Midtrans memiliki solusi pembayaran lengkap yang
dirancang untuk bisnis anda, menerima semua metode pembayaran baik online maupun offline
dengan 24 metode pembayaran termasuk kartu kredit/debit, bank transfer, e-wallet dan di gerai
mitra. Saat ini memiliki lebih dari 9,200 merchants lintas industri, termasuk di dalamnya
marketplace ternama, online travel agent, fashion, health & beauty, food & beverage, asuransi
dan masih banyak lagi. Bekerjasama dengan mitra perbankan dan mitra utama ternama.
Solusi lainnya yang ditawarkan, menggunakan platform yang dirancang dengan fleksibilitas
tinggi, memiliki beberapa pilihan integrasi yang tepat untuk kebutuhan anda. Instalasi dapat
dilakukan dengan mudah, kompatibel dengan berbagai platform. Dilengkapi dengan teknologi
deteksi anomali yang unggul untuk melindungi transaksi dan data anda.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Nama, posisi
E-mail, midtrans.com

