
Prof. Wimboh Santoso, S.E., MSc, Ph.D 

PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR DOSEN TIDAK TETAP 

BIDANG ILMU MANAJEMEN RISIKO 
SIDANG SENAT TERBUKA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA, 26 AGUSTUS 2019 



Prof. Wimboh Santoso, S.E., MSc, Ph.D 

REVOLUSI DIGITAL 
“NEW PARADIGM” DI BIDANG EKONOMI 

DAN KEUANGAN 



REVOLUSI DIGITAL 

“NEW PARADIGM” DI BIDANG 

EKONOMI DAN KEUANGAN 

PESATNYA PERKEMBANGAN 

TEKNOLOGI MELAHIRKAN 

BUDAYA DIGITAL 



Pengguna smartphone, atau 67,13% 
dari 265 juta penduduk Indonesia Jumlah middle class sehingga Indonesia 

akan menikmati bonus demografi tahun 
2030 

33,75% total penduduk Indonesia di 
tahun 2017 adalah generasi milenial 

Penduduk Indonesia 

Pengguna internet, atau 64,59% dari 
265 juta penduduk Indonesia 

Pengguna internet usia 19-34 tahun 

PENETRASI INTERNET DI INDONESIA 
Perkembangan inovasi teknologi telah merubah cara pandang dan tuntutan masyarakat 

terhadap berbagai aktivitas termasuk keuangan 

Sources : Survey Mckinsey 2018, APJII 2018, Survey DNKI 2017 



INOVASI TEKNOLOGI PADA MASYARAKAT 
Mengubah cara pandang dan tuntutan masyarakat akan adanya kenyamanan, kecepatan dan 

kemudahan akses 

TECHNOLOGY INNOVATION 

• Kenyamanan 

• Kecepatan 

 

Merubah cara pandang dan tuntutan 

masyarakat terhadap berbagai kebutuhan  

• Akurasi 

• Kemudahan Akses 

 

• Efisien 

 



DIGITAL CULTURE 
Perkembangan teknologi telah merevolusi gaya hidup dan perilaku masyarakat di berbagai 

bidang menjadi suatu budaya yaitu Budaya Digital 

 McKinsey research drawing on a global survey of senior 

executives amply demonstrates how powerful cultural and 

behavioural challenges can be in blocking digital progress. 

Pesatnya inovasi teknologi telah merubah 

perilaku dan gaya hidup individu yang 

kemudian terakumulasi menjadi  

“budaya digital”  

J.S Guy, 2019 

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/culture-for-a-digital-age


DIGITAL CULTURE 
Transformasi digital pada masyarakat harus didukung oleh budaya yaitu dengan merubah 

perilaku dan gaya hidup individu menjadi “budaya digital” 

DIGITAL TRANSFORMATION REQUIREMENT 



INOVASI TEKNOLOGI 
Membawa perubahan aktivitas keuangan dan non keuangan di berbagai bidang 



REVOLUSI INDUSTRI 4.0 
Perubahan signifikan dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan penggunaan mesin 

terintegrasi jaringan internet 
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(komputer dan 
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mesin 

otomatisasi 

Mesin terintegrasi 

jaringan internet 

(internet of things), 

artificial 

intelligence, digital 

economy 

Penggunaan TI, 

mesin produksi 

massal 

bertenaga 

listrik/minyak 

Penggunaan 

mesin uap 

dalam industri 

INDUSTRY  

2.0 

INDUSTRY  

3.0 

INDUSTRY  

4.0 

WATER/STEAM ELECTRICITY AUTOMATION CYBERPHYSICAL 

SYSTEM 

INDUSTRY  

1.0 



PERKEMBANGAN E-COMMERCE 
Pertumbuhan inovasi suatu negara dan aktivitas kewirausahaan sampai dengan kinerja 

agregat ekonomi negara 
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Jasa layanan 

keuangan 
konvensional  

Digital financial 
services/Fintech 

Fiat money 

Digital Fiat 
Currency 

Jasa layanan 

asuransi 
konvensional 

Insurtech 

DIGITAL FINANCE  

Kegiatan equity crowdfunding  

dimanfaatkan oleh start-up company 

untuk akses pendanaan di  

Pasar Modal. 

Perkembangan teknologi pada 

Sektor Jasa Keuangan 

mempermudah akses produk 

keuangan  

CROWDFUNDING 

PERKEMBANGAN DIGITAL KEUANGAN 
Lahirnya model-model bisnis baru 



REVOLUSI DIGITAL 
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DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL  

DI BIDANG EKONOMI 

Revolusi digital telah menjadi faktor pendorong utama dalam pertumbuhan 

ekonomi (Jorgensen dan Vu, 2016) 

DAMPAK DIGITAL EKONOMI PADA PRODUK DOMESTIK BRUTO 

Sources: GSMA, World Bank, Broadband Commissions for Digital Development, IMF, ITU, Delloitte, Telenor, Jones Lang LaSalle, Warsaw Institution 
for Ecomoc Studies, A.T Kearney analysis  



DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL  

DI BIDANG EKONOMI 

Penetrasi internet broadband akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila 

didukung dengan kemampuan berinovasi dan aktivitas kewirausahaan. 

Ghosh, 2017 



DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL 
Pertumbuhan inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap digitalization 

DIFFUSION INNOVATION THEORY 

Perusahaan harus terus 

berinovasi dengan cara 

mengadopsi teknologi 

terkini untuk dapat 

mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan 

daya saing  

Pemetaan masyarakat menurut level kemampuan beradaptasi terhadap teknologi 



ADOPSI TEKNOLOGI 
Dampak penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi  

DIGITAL 

EKONOMI 

DAMPAK POSITIF TANTANGAN 

PENINGKATAN 

DAYA SAING 

PROFITABILITAS 

KOMPLEKSITAS  

TATA KELOLA 

EKONOMI 

DISTORSI PASAR 

Adopsi teknologi telah meningkatkan daya saing 

dan meningkatkan kinerja ekonomi 

Ferreire, 2019 



DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL 
Pasar terdistorsi dengan kekuatan pasar terkonsentrasi pada negara maju dan perusahaan besar 

akibat competitive advantage penguasaan teknologi  

INDEKS KEKUATAN PASAR 

INDEKS KEKUATAN PASAR PADA 
PERUSAHAAN BESAR 

KONSENTRASI KEKUATAN PASAR PADA 
NEGARA MAJU 

PROPORSI PENDAPATAN 



Biaya produksi menjadi lebih murah 

sehingga menurunkan daya tawar 

suatu negara berkembang 

Potensi perbedaan perspektif waktu 

antara sektor keuangan dengan 

industri  

Disrupsi tenaga kerja dengan 

potensi hilangnya pekerjaan dan 

peningkatan pengangguran  

Tidak hanya pekerja berketerampilan rendah, namun yang berketerampilan 

tinggi menghadapi potensi pengangguran dengan potensi penurunan 

permintaan tenaga kerja terampil berkisar antara 13-22%. 

Kovacs (2018) 

DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL 
Biaya produksi murah, potensi perbedaan perspektif waktu dan disrupsi tenaga kerja berpotensi 

menjadi risiko akibat transformasi digital 



DAMPAK PERPAJAKAN 
Tantangan bagi Otoritas untuk penerapan aturan pajak terhadap aktivitas 

ekonomi dan keuangan digital 

E-COMMERCE P2P LENDING CROWDFUNDING MARKET PLACE 

BAGAIMANA ASPEK PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI INI? 



REVOLUSI DIGITAL 
“NEW PARADIGM” DI BIDANG 

EKONOMI DAN KEUANGAN 

IMPLIKASI REVOLUSI DIGITAL  

DI BIDANG SEKTOR JASA 

KEUANGAN 



INOVASI KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI  

DALAM BERBAGAI AKTIVITAS KEUANGAN 

TRANSFORMASI  

PRODUK KEUANGAN 
Internet Bank 

E-wallet 

E-KYC 

EQUITY  
CROWDFUNDING 

Reshaping the financial service industry 



POTENSI RISIKO FINTECH 

Sektor jasa keuangan berkontribusi 

dalam pertumbuhan ekonomi baik di 

level negara maupun provinsi 
F i n a n c i a l  D e v e l o p m e n t  E C O N O M I C  G R O W T H  

King dan Levine, 1993; Levine dan Zervos, 1998; Rajan 
dan Zingales, 1998; Beck et al., 2000; Haber, 2008) 

maupun lintas provinsi di dalam suatu negara (Hasan et 
al., 2009; Trinugroho et al., 2015; Soedarmono et al., 

2019 

“Aktivitas wirausaha sebagai penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan pendanaan 

yang kemudian disediakan oleh sektor jasa keuangan” 

 (Schumpeter, 1934) 

Revolusi digital membuka kemungkinan melakukan inovasi dalam mekanisme penyampaian 

layanan dan transaksi keuangan (fintech) 



TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN 

Mobile Banking 
Hanafizadeh et al., 2014; Malaquias et al., 2018; Baabdullah 
et al., 2019; Sharma dan Sharma, 2019; Tam and Oliveira, 
2019; Hamidi dan Safareeyeh, 2019 

Internet Banking 
Takieddine dan Sun, 2015 

E-Banking 
Szopiński, 2016 

Branchless Banking 
Kurila et al., 2016 

Selfie Banking 
Cook, 2017 

Proses transaksi perbankan yang semakin 

Mudah Cepat Efisien 

Tidak hanya dalam bentuk pembayaran / transfer dana secara online, namun juga pembukaan rekening bank 

secara digital, tanpa harus secara fisik datang ke kantor bank 



PERKEMBANGAN FINTECH P2P LENDING 

Pertumbuhan fintech online direct lending di Indonesia salah satunya karena didorong 

adanya regulasi oleh otoritas keuangan yang menyebabkan kepercayaan konsumen pada 

layanan ini menjadi meningkat  

(Santoso et al., 2019 ) 
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PERKEMBANGAN OUTSTANDING PINJAMAN 

Fintech peer-to-peer lending berkembang begitu pesat 



PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI PASAR MODAL 

O n l i n e  t r a d i n g  R o b o  a d v i s o r  

P e r i z i n a n  T e r i n t e g r a s i  F u n d  S u p e r m a r k e t  

Perusahaan sekuritas maupun manajer investasi saat ini terus melakukan investasi di bidang 

teknologi informasi 



PERAN DIGITAL KEUANGAN  

FINANCIAL INCLUSION 

Inovasi keuangan berbasis teknologi dapat diandalkan untuk memainkan peran dalam ekonomi  

Inovasi keuangan berbasis teknologi baik yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya dapat 

diandalkan untuk memainkan peran dalam ekonomi melalui kontribusi dalam pencapaian keuangan inklusif yang 

kemudian diharapkan dapat mendorong pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif  
 

(Diniz et al., 2012; Ozili, 2018; Beck et al., 2018; Philip and Williams, 2019) 

Kontribusi pencapaian keuangan inklusif dapat 

mendorong pada pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif.  

Menjangkau masyarakat yang unbanked 

maupun yang underbanked 

Fintech mendukung financial inclusion 



REVOLUSI DIGITAL 
“NEW PARADIGM” DI BIDANG 

EKONOMI DAN KEUANGAN 

POTENSI RISIKO DENGAN 

HADIRNYA REVOLUSI DIGITAL 



KONSEKUENSI 

REVOLUSI 

DIGITAL 

1 

2 

3 

4 

5 

P r e d a t o r y  c o m p e t i t i o n  

C y b e r  R i s k  

B a t a s  y a n g  s e m a k i n  k a b u r  a n t a r a  

p e r u s a h a a n  p e r b a n k a n  d a n  p e r u s a h a a n  

t e k n o l o g i  

P o t e n s i  r i s i k o  k e h a d i r a n  

c r y p t o c u r r e n c y  

P e n u r u n a n  p e r m i n t a a n  t e n a g a  

k e r j a  d i  s e k t o r  j a s a  k e u a n g a n  

Terutama bagi  industri perbankan, perusahaan multifinance 
dan LKM karena target pasar beririsan 

Menyebabkan kerugian operasional dan potensi penurunan 
reputasi 

Demekas (2018) 

“perbankan dapat terganggu keberadaannya oleh 
perusahaan fintech karena kecepatan dan fleksibilitasnya” 
(Crittenden et al. 2019)  

“Pertumbuhan harga Bitcoin mendorong meningkatnya inflasi, 
apresiasi terhadap mata uang lokal dan penurunan peredaran 
uang” (Narayan et al. 2019) 

Pada sektor jasa keuangan 



POTENSI RISIKO DARI KEMUNCULAN FINTECH 

Regulatory arbitrage antara industri keuangan konvensional dengan fintech 

 

REGULATORY REQUIREMENT  
lebih rendah 

SHADOW BANKING TECHNOLOGY 
INTERCONNECTEDNESS 

Fintech cenderung  
Less regulated dibanding 

lembaga keuangan 
tradisional 

Terjadi potensi systemic risk 
akibat adanya technology 

interconnectedness 

Revolusi digital berdampak 
terhadap bertambah 

maraknya shadow banking 



POTENSI RISIKO DARI KEMUNCULAN FINTECH 



POTENSI RISIKO DARI KEMUNCULAN FINTECH 

FINANCIALIZATION  

Keuangan digital menjadi alat 

untuk memarginalkan 

sebagian masyarakat yang 

saat ini telah termarjinalkan 

melalui ketergantungan pada 

hutang yang berlebihan dan 

tidak produktif (over indebted) 



REVOLUSI DIGITAL 

“NEW PARADIGM” DI BIDANG 

EKONOMI DAN KEUANGAN 

RESPON KEBIJAKAN DAN 

MITIGASI RISIKO DARI 

REVOLUSI DIGITAL 



PERKEMBANGAN  

EKONOMI DIGITAL 

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL 

perkuliahan Transaksi keuangan 

tranportasi 

hiburan 

Perdagangan 

Mudah Cepat Andal 

Perlunya peurbahan paradigm dalam memanfaatkan 

teknologi untuk kepentingan masyarakat luas dan 

memitigasi potensi risikonya  

Jasa perjalanan 

Pesatnya perkembangan digitallisasi ekonomi dan keuangan 

meruoakan suatu keniiscayaan. 



PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN  

DAN PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN  

Integrasi ekonomi dan keuangan lebih 
cepat dan terbuka 

There is no competitive advantage by 
keeping the information 



Proyeksi ekonomi dan potensi risiko yang 
lebih mengandalkan kepada informasi 

terkini yang diperoleh jika dibandingkan 
dengan proyeksi time series secara 

tradisional. Perlu pendekatan baru dalam 
melakukan analisis ekonomi dan 

keuangan yang lebih dinamis, kontekstual 
dan mengadopsi teknologi terkini. 

PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN  

DAN PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN  

ANALISIS & PROYEKSI EKONOMI 

DENGAN INFORMASI TERKINI 



Diperlukan kebijakan linkage maupun 
konsolidasi antar institusi sektor jasa 

keuangan untuk mitigasi potensi 
disintermediasi keuangan yang 

berimplikasi downsizing (layoff) tenaga 
kerja.  

PERUBAHAN PARADIGMA PENGATURAN DAN 

PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN  

POTENSI DISINTERMEDIASI KEUANGAN 



Tantangan dan Potensi Ekonomi Digital Indonesia 

Negara kepulauan dengan 

Infrastruktur terbatas

17.504
islands

$165 billion
Financing GAP

Findex 49.8% 

• 54 juta orang belum memiliki

rekening bank

• Fintech sbg solusi karena lebih 

efisien dan mudah diakses dgn

inovasi teknologi

171 million 
internet users

171 juta orang, atau 65.3% dari

penduduk yang menggunakan
koneksi internet

World’s 4th

Largest country 

Negara dengan populasi terbesar

ke-4 di dunia setelah Cina, 
Amerika dan India

70% MSMEs
lack access

Masih terdapat 70% dari sekitar

60 juta UMKM yang belum
memiliki akses ke LJK untuk
membiayai usahanya

World’s 16th

largest economy

Indonesia termasuk the 

World’s 16th largest economy 
dan akan menjadi 7th largest 
economy  di tahun 2030 
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POTENSI PERKEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA 

Lack financial access 



PENDEKATAN PENGAWASAN DAN PENGATURAN 

PERUSAHAAN FINTECH 



PENGAWASAN 

MARKET 

CONDUCT  

REGULATORY 

SANDBOX 

PENINGKATAN 

LITERASI DAN 

PENEGAKAN HUKUM 

Pengawasan dilakukan oleh 

Asosiasi Fintech menggunakan 

standar kode etik 

Wadah uji coba inovasi keuangan 
digital sebelum dipasarkan secara 

masif kepada masyarakat 

Menciptakan masyarakat yang melek 
keuangan dan teknologi serta 
penguatan penegakan hukum 

kegiatan fintech illegal 

KERJASAMA 

PENGATURAN ANTAR 

OTORITAS REGIONAL & 

INTERNASIONAL  

Fintech Bali Agenda yang disusun oleh 
International Monetary Fund (IMF) 
dan World Bank dan menjadi acuan 
bagi regulator di berbagai negara. 

PENGAWASAN FINTECH 
Kerangka teknis pengawasan industri Fintech 



RegTech  SupTech 

Solusi melakukan pengawasan 

dengan efektif dan efisien bagi 

otoritas 

 penggunaan otomasi  

 penyederhanakan alur kerja 

 penggunaan kekuatan 

algoritma komputer untuk 

menjalankan pengawasan 

 Monitoring risiko & 

pelaporan  

IMPLEMENTASI REGULATORY TECHNOLOGY   

DAN SUPERVISORY TECHNOLOGY 

NIMBLE CONFIGURABLE 
EASY TO 

INTEGRATE 
RELIABLE SECURE COST-EFFECTIVE 

Solusi pemenuhan regulatory 

requirement dengan teknologi  

bagi pelaku industri jasa 

keuangan 

 pemenuhan pelaporan 

kepada Otoritas 

 manajemen risiko 

 internal control  

 tata kelola yang baik 



PENCEGAHAN 

TERJADINYA 

FINANCIALIZATION 

Mewujudkan masyarakat yang memiliki 
kemampuan pengelolaan keuangan 

yang baik. 

FINANCIALIZATION 

EDUKASI PEMBINAAN 

Akses Keuangan dari  

hadirnya teknologi 

Meningkatkan kemakmuran, 

tidak kemiskinan 



REVOLUSI DIGITAL 
“NEW PARADIGM” DI BIDANG 

EKONOMI DAN KEUANGAN 

TANTANGAN BAGI DUNIA 

PENDIDIKAN / UNIVERSITAS 



TRI DHARMA  

PERGURUAN TINGGI 

KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI 
DI ERA REVOLUSI DIGITAL 

Menyediakan pendidikan & 

pelatihan (degree maupun non 

degree) bidang teknologi keuangan 

Menghasilkan riset dan inovasi : 

bagaimana keuangan digital dapat 

mengakselerasi inklusi keuangan 

yang berkualitas serta mitigasi 

perubahan sosial ekonomi dengan 

adanya revolusi digital 

Berkontribusi dalam peningkatan 

literasi keuangan dan 

pemberdayaan masyarakat 

melalui program pengabdian 

masyarakat agar bijak mengelola 

keuangan, terhindar dari pinjaman 

illegal dan investasi bodong 



technological based-teaching and learning methods  Traditional teaching method 

R E V O L U S I  D I G I T A L  D I  D U N I A  P E N D I D I K A N  



REVOLUSI DIGITAL 
Merubah tatanan ekonomi dan landscape sektor jasa keuangan  

MANFAAT 

RISIKO 

Daya saing ekonomi dan  terbukanya 

akses keuangan masyarakat 

Dapat mendisrupsi ekonomi dan 

stabilitas sektor jasa keuangan 

apabila respon tidak tepat, cepat 

dan antisipatif 

“Teori ekonomi dan pendekatan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan 

membutuhkan pendekatan baru yang lebih dinamis, kontekstual dan mengadopsi teknologi terkini” 



c 

REVOLUSI DIGITAL 



TERIMA KASIH 



Source: UNSGSA FinTech Working Group and CCAF (2019) 

REGULASI TERKAIT DI BERBAGAI NEGARA 



Conventional banking 

financial services 

Digital financial 
services/Fintech 

Conventional insurance 

services 

Insurtech 

Benefit Risk 

Cybercrime threat 

Increasing operation 

risks 

Faster process 

Wider coverage 

PESATNYA PERKEMBANGAN DIGITALISASI 


