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Econopedia kembali hadir dengan 
tema kekinian mengenai Financial 
Technology (Fintech). Tema ini terasa 
sangat menarik karena geliat Fintech di 
Indonesia sedang hangat dibicarakan. 
Apa yang dimaksud dengan fintech, 
bagaimana kelebihan dan kekurangan-
nya, akan dibahas secara lengkap 
dalam kolom liputan utama. 

Tak mau kalah rubrik lain seperti 
news, opini, tips, dan gallery akan 
melengkapi Econopedia No.12 Tahun 
2019. Semoga semangat tahun baru 
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Pendidikan Administrasi Perkantoran (P. ADP) FE UNY 
menyerahkan sejumlah media pembelajaran karya mahasiswa ke 
6 sekolah di DIY. Enam sekolah itu adalah SMK Muhammadiyah 
2 Moyudan, SMK PGRI 1 Sentolo, SMK Muhammadiyah 2 
Wates, SMK Muhammadiyah 1 Prambanan, SMK N 1 Bantul, 
dan SMK 2 Muhammadiyah Bantul. Koordinator Laboratorium 
P. ADP FE UNY, Siti Umi Khayatun M., M.Pd., menyatakan 
bahwa media pembelajaran ini merupakan karya mahasiswa 
yang menjadi penugasan di salah satu mata kuliah. Media 
diserahkan secara langsung ke masing-masing sekolah 
didampingi para mahasiswa.

Media pembelajaran yang dibuat adalah maket dari ruang 
laboratorium. Dengan maket ini, siswa akan lebih mudah 
memahami prosedur-prosedur standar dalam alur pekerjaan. 
Terutama yang berhubungan dengan bidang keahlian otomatisasi 
dan tata kelola perkantoran (OTKP). Media pembelajaran dibuat 
dengan skala yang beragam, mulai dari 1:10 hingga 1:28 dan 
menyerupai bentuk aslinya. 

Eka Yulianta Waka Humas SMK 
Muhammadiyah 2 Moyudan mengucapkan 
apresiasi atas penyerahan media ini. “Media 
ini bisa menjadi sarana belajar para siswa 
dalam kegiatan praktik OTKP,” katanya.

Sementara itu, Siti Umi Khayatun 
menerangkan bahwa media pembelajaran ini 
sudah dilengkapi dengan Standard 
Operational Procedure (SOP) untuk 
membantu memahami media secara optimal. 
“Di ruang-ruang laboratorium, tentu ada 
aturan-aturan operasional standar yang harus 
dipatuhi agar kenyamanan kegiatan praktik di 
ruang tersebut tercipta. Selain itu, agar 
perlengkapan dan bahan-bahan yang ada di 
ruangan tersebut tetap terpelihara dan tertata 
dengan baik,” terangnya. (fadhli)

STAN OPEN HOUSE. Para pengunjung dan pejabat UNY 
meramaikan Open House FE UNY 2018.
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Kemajuan perkembangan 
teknologi dinilai sangat 
membantu manusia dalam 

berbagai aspek kehidupan. Agaknya 
teknologi mulai dijadikan aspek wajib 
dalam berbagai kehidupan manusia. 
Dengan adanya teknologi manusia 
dimanjakan dengan berbagai fasilitas 
dan kemudahan. Salah satu sektor 
yang memanfaatkan kecanggihan 
teknologi ialah sektor keuangan. 
Sektor keuangan digadang-gadang 
memiliki peran yang vital dalam 
perekonomian di negara kita. Bahkan 
sektor keuangan menjadi pemicu 
pertumbuhan sektor riil melalui 
inovasi dan penggunaan teknologi. 
Beberapa tahun belakangan muncul 

istilah financial technology (fintech) 
yang membawa inovasi dalam sektor 
keuangan. Banyak dampak positif pada 
sektor keuangan yang muncul dengan 
adanya fintech. Misalnya, kemudahan 
dalam akses pembayaran, lalu lintas 
keuangan, bahkan sampai transaksi 
kredit online. Menurut Bank 
Indonesia, fintech merupakan 
gabungan antara sektor jasa keuangan 
dan teknologi yang akhirnya 
mengubah model bisnis dari 
konvensional menjadi moderat. Model 
tersebut mengadopsi sistem 
pembayaran yang awalnya 
menggunakan uang kas menjadi 
transaksi jarak jauh yang dapat 
dilakukan kapan saja tanpa bertatap 

muka. Bahkan dalam pengertian yang 
lebih luas, Fintech diartikan sebagai 
industri yang terdiri dari perusahaan-
perusahaan yang menggunakan 
teknologi agar sistem keuangan dan 
penyampaian layanan keuangan lebih 
efisien (World Bank, 2016).

Kemunculan fintech di Inggris oleh 
Zopa pada tahun 2004 dengan 
mengawali jasa peminjaman uang 
melalui institusi keuangan. Selain itu 
juga dikenal bitcoin pada tahun 2008 
yang digagas oleh Satoshi Nakamoto 
yang juga mengadopsi konsep peer to 
peer (P2P) dalam financial technology. 
Perkembangan fintech di Indonesia 
terjadi begitu pesat, sehingga hal ini 
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menjadikan ketergantungan masyarakat 
dalam melakukan berbagai transaksi 
keuangan. Melalui fintech, masyarakat 
lebih mudah mendapatkan akses 
terhadap berbagai produk keuangan dan 
tentunya hal ini juga akan 
meningkatkan tingkat literasi keuangan 
di masyarakat. Model inilah yang 
sekarang menjadi primadona baru yang 
mengubah kebiasaan lama dengan 
pembayaran konvensional menjadi lebih 
efisien dengan pembayaran online. 
Fintech juga memanfaatkan trend dalam 
penggunaan teknologi. Misalnya, 
mendapatkan akses pada big data, 
komputasi, bahkan sampai menjadikan 
pasar kompetisi antara para pemain 

dalam fintech. 

Kehadiran fintech dalam kehidupan di 
masyarakat acapkali memberikan 
manfaat yang luas. Misalnya, 
kemudahan dalam melakukan transaksi 
keuangan seperti transfer, proses 
pembayaran, pinjaman uang sampai 
proses jual beli barang. Masyarakat 
dapat menggunakan ponsel pintarnya 
atau menggunakan laptop untuk 
memproses berbagai transaksi online. 
Kehadiran fintech jelas sangat 
membantu masyarakat dalam 
memaksimalkan berbagai layanan 
finansial meski perannya tidak dapat 
menggantikan keberadaan perbankan. 

Namun, adanya fintech melengkapi 
ekosistem keuangan di Indonesia 
dengan berbagai kemudahannya.

Menjamurnya bisnis startup juga 
memberikan angin segar bagi 
perkembangan fintech. Hal ini sangat 
membantu dalam peningkatan 
penjualan melalui e�commerce. Sebut 
saja Gopay, T-Cash, Ovo, dan sederet 
platform penyedia layanan pembayaran 
online berlomba-lomba untuk menarik 
penggunanya menggunakan layanan 
mereka. Tentunya masyarakat yang 
melek dengan teknologi akan sangat 
senang memanfaatkan pembayaran 
melalui layanan ini. Berbagai promosi 

L i pu t an�U t ama
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Kehadiran fintech jelas 
sangat membantu 
masyarakat dalam 
memaksimalkan 
berbagai layanan 
finansial meski 
perannya tidak dapat 
menggantikan 
keberadaan perbankan. 
Namun, adanya fintech 
melengkapi ekosistem 
keuangan di Indonesia 
dengan berbagai 
kemudahannya.



GEDUNG OJK.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menjadi harapan masyarakat 
dalam memberikan 
payung perlindungan 
pelaku dan konsumen bisnis fintech.
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penjualan, potongan harga hingga 
voucher pun akan dibagikan kepada 
pengguna layanan ketika mereka 
menggunakan jasa layanan platform 
tersebut. Sangat menarik, tatkala kita 
memiliki literasi yang baik dengan 
layanan tersebut. Namun bagaimana 
dengan generasi baby boomer yang 
barangkali belum familiar dengan 
layanan yang ditawarkan platform 
semacam ini. Apakah literasi keuangan 
mengenai fintech sudah sampai ke 
semua lapisan masyarakat?

Penerapan teknologi baru, selain 
memberikan dampak positif juga pasti 
menimbulkan dampak negatif. 
Pertama, perlunya perlindungan 
konsumen dari potensi kehilangan, 
penipuan, penyalahgunaan maupun 
bentuk kejahatan lain melalui fintech. 
Selain itu, ketika kita menggunakan 
teknologi, potensi serangan hacking� 
carding, maupun malware sangat lekat 
untuk terjadi. Bahkan, penyalahgunaan 
databased konsumen bisa 
disalahgunakan oleh platform penyedia 
layanan untuk dijual ke pihak ketiga 
yang jelas akan merugikan konsumen. 
Misalnya seberapa sering kita 
mendapatkan panggilan telepon dari 
asuransi, perbankan atau instansi lain 
untuk ditawarkan sebuah produk atau 

layanan? Tentunya data-data yang kita 
miliki mestinya tidak diberikan kepada 
pihak ketiga. Sebagai konsumen 
pastinya kita akan merasa sangat 
terganggu ketika hal tersebut terjadi. 
Sehingga dengan adanya big data dari 
konsumen, kemungkinan data akan 
disalahgunakan juga mungkin akan 
terjadi. 

Kedua, sampai akhir November 2016, 
Otoritas Jasa Keuangan belum 
mengatur regulasi peer to peer lending 
di Indonesia, meski sudah banyak 
lembaga yang menawarkan produk ini 
di masyarakat. Dengan tidak adanya 
regulasi maka konsumenlah yang 
banyak dirugikan. Jika terjadi risiko 
maka konsumen pengguna jasa layanan 
tidak dapat mengadu ke OJK dan OJK 
sebagai regulator tidak dapat ikut 
campur dalam masalah tersebut. 
Konsumen harus menyelesaikan 
dengan pengelola P2P atas masalah 
yang terjadi. 

Ketiga, pengalaman dan kemampuan 
pengelola P2P lending sangat 
menentukan keamanan dan kinerja 
investasi P2P itu sendiri. Karena 
pengelola yang memilih calon kreditur 
yang akan dibiayai oleh investor. 
Terlebih lagi, usia bisnis P2P lending 
ini masih baru di Indonesia, rata-rata 
masih kurang dari 5 tahun. Hal tersbut 
yang membuat kita sebagai 
konsumen/investor sulit menilai mana 
kinerja pengelola P2P yang terpercaya. 

Risiko terakhir adalah risiko 
operasional, seperti dana yang 
disetorkan oleh investor hilang dan 
kemungkinan P2P tersebut mengalami 
kebangkrutan. Oleh karenanya, dengan 
adanya fintech dapat membantu 
mempermudah lalu lintas pembayaran 
namun dapat juga menjadi bumerang 
jika kita tidak berhati-hati dalam 
memanfaatkannya. 

L i p u t a n� U t a m a
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Ali Muhson (tengah) 
didampingi para dewan 
penguji dan promotor.

o s e n  J u r u s a n DPendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi (FE) 

U N Y  A l i  M u h s o n ,  M . P d 
ditetapkan sebagai Doktor ke-452 
Program Pascasarjana dan Doktor 
ke-217 bidang Penelitian dan 
Evaluasi Pendidikan setelah 
b e rha s i l  me mp e r t a han k an 
Diser tasinya yang ber judul 
"Model Asesmen Autentik dalam 
Pembelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas" di hadapan 
dewan penguji.

Dalam ujian terbuka doktor dan 
pelepasan doktor ke-452 pada 
Rabu (30/1) lalu, bertindak 
s e l akuPenguj i  ut ama Prof . 
Nahiyah Jaidi, Penguji Prof 
Badrun Kartowagiran, Promotor 
Prof Zamroni, Ko-Promotor 
Sumarno, Ph.D, Sekretaris Penguji 
Dr. Heri Retnawati, dan Ketua 
Penguji Prof. Marsigit.

Ali Muhson menyusun model 
asesmen autentik pembelajaran 
ekonomi  untu k  mengu kur 
kemampuan peserta didik melalui 

e mp at  a s p ek  y a i tu  p ro s e s 
pembelajaran, pengetahuan, sikap, 
dan perilaku. Model asesmen ini 
dikembangkan dengan mengacu 
pada kompo-nen penliai yang 
diperlukan dalam mengukur 
proses dan hasil belajar ekonomi. 
Untuk aspek proses pembelajaran 
diukur dari tiga konstruk, yakni 
kegiatan tatap muka, diskusi, dan 
pengerjaan tugas.

Aspek pengetahuan ekonomi yang 
diukur adalah pengetahuan 
tentang konsep dasar ekonomi 
yang meliputi pengertian ilmu 
ekonomi,  masalah ekonomi 
(kelangkaan dan kebutuhan yang 
relatif tidak terbatas), pilihan dan 
skala prioritas, kebutuhan dan alat 
pemuas kebutuhan, biaya peluang, 
serta motif dan prinsip ekonomi. 
Aspek sikap diukur dari empat 
kons t ruk ,  ya i tu  ke ju juran , 
kemandirian, kedisiplinan, dan 
tanggung jawab.

Aspek perilaku diukur dari empat 
konstruk, yaitu hemat/ efisien, 
kreatif, kerja keras, dan tidak 

konsumt i f .  Dengan  mo de l 
t e r s ebut ,  d iharapkan  has i l 
penilaian dapat menggambarkan 
secara komprehensif perform�ance 
peserta didik.

Asesmen autentik ini lantas 
diujicobakan ke 6 sekolah di 
Kabupaten Bantul melibatkan 6 
guru dan 528 siswa. Hasil asesmen 
menunjukkan, tingkat pencapaian 
yang paling rendah dilihat dari 
empat aspek yang diukur di atas 
a d a l a h  p a d a  p e n g u a s a a n 
pengetahuan, sedangkan aspek 
perilaku termasuk dalam kategori 
baik. Ali berharap, potret yang 
dihasilkan dari asesmen autentik 
ini dapat dimanfaatkan untuk 
merancang proses pembelajaran, 
khususnya merancang feedback 
untuk mengatasi kesulitan belajar 
yang dialami peserta didik. 
Dengan demikian, kemampuan 
peserta didik diharapkan lebih 
berkembang secara optimal. 
(fadhli)

B e r i t a
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Fakultas Ekonomi (FE) UNY mengadakan 
s e m i n a r  i n t e r n a s i on a l  b e r t a ju k 
International Conference on Ethics of 

Business, Economics, and Social Science, Jumat 
(31/8) .  Bersamaan dengan itu,  Jurusan 
Manajemen FE UNY juga menggelar Annual 
Conference on Management Challengese 
(AcoMC) 2018.  Seminar ini  membahas 
permasalahan teraktual di bidang ekonomi, 
bisnis, dan manajemen, serta ilmu sosial di tengah 
meledaknya revolusi industri keempat.

Hadir sebagai pemateri adalah Prof. Moh. Nazari 
bin Ismail dari Universitas Malaya, Malaysia, Dr. 
Douglas S. Rolph dari Singapore University of 
Technology and Design, Dr. Jane Liu dari 
Chaoyang University of Technology, Taiwan, dan 
Setyabudi Indartono, Ph.D. dari FE UNY.

Nazari menyoroti kegagalan sistem yang ada di 
dunia dalam mengantisipasi revolusi industri ke-4 
ini. Berbagai pengangguran baru muncul dari 
kalangan terdidik. Amerika Serikat menghadapi 
tantangan di bidang ekonomi dari berbagai pasar 
baru di periode kepemimpinan Donald Trump. 
“Sementara di Jepang, mulai bermunculan tenda-
tenda yang didirikan orang yang tak mampu 
memiliki properti,” terangnya.

Sementara itu, Rolph menyatakan, adalah tugas 
kita para pendidik untuk menyiapkan generasi 

muda dengan perkembangan teknologi yang 
ada sekarang. “Era disrupsi teknologi punya 
implikasi terhadap bidang yang luas, dan 
bahkan nilai ekonomi yang terdampak sangat 
besar. Dalam 10 tahun ke depan, banyak 
pekerjaan rutin yang akan menghilang. Oleh 
karena itu, diperlukan revolusi mental dalam 
menghadapinya,” ujarnya.

Rolph melanjutkan, ada pola pikir inovasi 
yang harus dimiliki dalam era disruptif ini. 
“Pertama, identifikasi apa yang penting. 
Kedua, biasakan diri dengan ketidakpastian. 
Tiga, beradaptasi dengan informasi yang 
terbatas,” tambahnya.

Dalam sambutannya membuka acara 
mewakili Rektor, Wakil Rektor I UNY 
menyatakan bahwa internet menjadi salah 
satu faktor kunci dalam era disrupsi. 
“Konektivitas adalah hal yang makin lumrah. 
Pertumbuhan ekonomi akan makin pesat 
dengan adanya revolusi industri ini. Di sisi 
lain, isu kesetaraan dan perubahan iklim akan 
tetap menjadi tantangan yang tak bisa 
diabaikan,” ucapnya.

Seminar dihadiri oleh lebih dari 150 
akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi dan institusi. 
(fadhli)

Douglas Rolph mengajak para mahasiswa memiliki pola pikir inovatif guna menghadapi derasnya 
arus disrupsi di berbagai bidang.

Miliki Pola Pikir 
Inovatif di Era Disrupsi

humasfeuny

Jane Liu

Moh Nazari Ismail

Setyabudi Indartono

B e r i t a
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Tantangan Kurikulum
Pendidikan Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (OJK DIY) bekerjasama dengan 
G e ne r a s i  C e rd a s  Ke u ang an  ( G CK ) 

menyelenggarakan sosialisasi literasi keuangan dengan 
tema “Sosialisasi Literasi Keuangan: Membangun 
Generasi Milenial yang Cerdas Finansial”. Acara yang 
berlangsung di Eastparc Hotel Yogyakarta beberapa 
waktu lalu tersebut diikuti lebih dari 100 mahasiswa 
program S1 dan S2 dari beberapa perguruan tinggi yang 
ada di Yogyakarta.

B e b e r a p a  m a t e r i  y a n g 
disampaikan di antaranya: (1) 
pengenalan tugas dan fungsi OJK 
bidang edukasi dan perlindungan 
konsumen disampaikan oleh 
b i d a n g  E d u k a s i  d a n 
Perlindungan Konsumen (EPK) 
OJK DIY; (2) perkembangan 
akses keuangan di era keuangan 
digital disampaikan oleh Dr. Y. 
Sri Susilo dari Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI); (3) pengelolaan keuangan 
bagi generasi milenial disampaikan oleh Dr. Ratna 
Candra Sari, M. Si selaku direktur GCK sekaligus tim 
riset literasi keuangan FE UNY; dan (4) peran perbankan 
di era keuangan digital disampaikan oleh Daes 

Luriatmoko dari PT. BNI (Persero), Tbk.

Sosialisasi literasi keuangan penting dilakukan terlebih 
kepada para mahasiswa. Berdasarkan data yang 
disampaikan oleh tim bidang edukasi dan perlindungan 
konsumen DIY, indeks literasi sektor keuangan DIY 
berada pada angka 38,55 %. Angka tersebut secara 
nasional tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (40,00 %) 
dan Jawa Barat (38,70 %).

Diselenggarakannya sosialisasi literasi keuangan ini 
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan para 

mahasiswa terkait lembaga jasa keuangan, 
produk jasa keuangan, termasuk fitur, 
manfaat dan risikonya, hak dan kewajiban 
terkait produk jasa keuangan, serta 
m e m i l i k i  k e t e r a m p i l a n  d a l a m 
menggunakan produk jasa keuangan. Jika 
pengetahuan seputar literasi keuangan 
semakin baik, maka diharapkan juga akan 
berimbas pada pengelolaan keuangan 
pribadi yang semakin baik pula.

Generasi Milenial harus

Cerdas Finansial
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Direktur GCK Ratna Candra Sari menjelaskan materi cerdas finansial kepada peserta.

Jika pengetahuan seputar 
literasi keuangan semakin 

baik, maka diharapkan juga 
akan berimbas pada 

pengelolaan keuangan 
pribadi yang semakin baik 

pula.



Financial Technology, merupakan 
salah satu istilah yang baru-baru 
ini sering kita temui, baik di berita, 
surat kabar, materi di dalam kelas 
maupun melalui iklan aplikasi yang 
kita temui dismart phone yang kita 
gunakan. Sebenarnya apa itu 
Financial Technology? Banyak 
pakar, penulis di buku maupun 
i lmuan dalam artikel-artikel 
penelitiannya yang menyebutkan 
arti dari Financial Technology. 
Me n u r u t  B a n k  I n d o n e s i a , 
Financial Technology merupakan 
penggunaan teknologi dalam 
s i s t e m  k e u a n g a n  y a n g 
menghasilkan produk, layanan, 
teknologi, dan/atau model bisnis 
baru serta dapat berdampak pada 
stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan, dan/atau efisiensi, 
ke lancaran ,  keamanan,  dan 
keandalan sistem pembayaran. 

Beberapa pendapat lain juga 
menyebut kan  de f in i s i  d a r i 
Financial Technology, di antaranya 
menurut Dorfleitner, Hornuf, 
Schmitt, & Weber (2017), FinTech 
merupakan industri yang bergerak 
dengan sangat cepat dan dinamis di 
mana terdapat banyak model bisnis 
yang berbeda. Sedangkan menurut 
Hsueh (2017), Teknologi Keuangan 
juga disebut sebagai FinTech, 
me r up a kan  mo de l  l ay anan 
keuangan baru yang dikembang-
kan melalui inovasi teknologi 
informasi. 

Financial Technology memiliki 
beberapa tipe, menurut Hsueh 

(2017) terdapat 3 tipe FinTech yakni: 
Third party payment system� Peer�to�
peer lending dan Crowdfunding. Selain 
ketiga tipe tersebut terdapat beberapa 
t i p e  F i nTe c h  l a i n n y a  y a n g 
berkembang di Indonesia, antara lain 
POS System� Crypto and Blockchain� 
Accounting� Personal Finance and 
Wealth Management� Insurtech� dan 
Comparison.

Perkembangan industri Financial 
Technology tercatat sangat pesat di 
beberapa negara. Menurut Chris 
Skinner (2016) dalam artikelnya 
berjudul FinTech for Startup and 
TechFin for Bankers, di Inggris 
industri FinTech digawangi salah 
satunya perusahaan Zopa pada tahun 
2 0 0 5 .  Z o p a  m e m u l a i  b i s n i s 
FinTechnya pada April 2005 dan 
menyebut bisnis mereka seperti e-Bay 
namun dalam bentuk pinjaman. Pada 
tahun itu masih banyak yang 
meragukan ide bisnis tersebut namun 
dalam satu dekade kemudian start-up 
mengambil alih pendanan di Inggris 
lebih dari £ 1,2 milyar dari 53.000 
konsumen. Model bisnis tersebut 
cukup popular dan banyak ditiru 
berbagai negara di seluruh dunia 
dengan Amerika dan Cina yang cukup 
pesat perkembangannya.

Indonesia juga tak ingin kalah dengan 
perkembangan FinTech. Indonesia 
punya alasan cukup banyak dan kuat 
untuk membangun perusahaan-
perusahaan berbasis FinTech. Potensi 
market di Indonesia cukup besar bila 
dilihat dari jumlah peenduduknya. 
Namun hal itu belum bisa menjadikan 

 
Si Pisau Bermata Dua
Bernama Fintech
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Nindya Nuriswati Laili, M.Sc.
Dosen Jurusan Manajemen FE UNY

alasan untuk membangun perusahaan 
FinTech di Indonesia. Dengan nilai 
tingkat penetrasi teknologi yang cukup 
tinggi serta jumlah pengguna mobile 
phone yang terus meningkat maka bisa 
menjanjikan potensi pengguna FinTech 
yang cukup tinggi.

Cukup seksinya pesona market FinTech 
di Indonesia membuat banyak investor 
yang tertarik membangun perusahaan 
FinTech di Indonesia. Tidak hanya para 
pengusaha dari Indonesia saja tapi para 
pengusaha dari luar negeri juga tertarik 
dengan pasar yang ada di Indonesia. 
Menurut data dari OJK pada Juni 2018 
terdapat 64 perusahaan FinTech yang 
sudah terdaftar. Sedangkan menurut 
Asosiasi FinTech Indonesia terdapat 157 
perusahaan FinTech yang bergabung 
dengan asosiasi tersebut. Maka tidaklah 
mengherankan jika jumlah akun 
peminjam FinTech pada September 2018 
melonjak tujuh kali lipat menjadi 2,3 juta 

O p i n i
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satuan akun (OJK, 2018). Tingginya 
jumlah penduduk usia produktif di 
Indones i a  s e r t a  t e rbu kanya 
masyarakat Indonesia dengan 
teknologi serta sistem yang baru 
dalam industr i  keuangan ini 
menjadi salah satu faktor mengapa 
cukup tingginya perkembangan 
FinTech di Indonesia.

S e m a k i n  m u d a h n y a  a k s e s 
p endanaan  bag i  masyarakat 
khususnya bagi para pelaku usaha 
kecil maka akan berdampak pula 
pada perekonomian di Indonesia. 
Selama ini banyak pelaku usaha 
kecil yang mengeluhkan sulitnya 
prosedur untuk mendapatkan dana 
dar i  perbankan dikarenakan 
banyaknya prosedur serta sulitnya 
persyaratan yang harus dipenuhi. 
Namun dengan adanya FinTech 
b a ny a k  p e l a k u  u s a h a  y a n g 
dipermudah untuk mendapatkan 

dana. Mereka tidak perlu mengantri 
lagi berlama-lama di bank dan 
menunggu respon dari bank agar 
pengajuan kredit mereka harus cair. 
Melalui start�up FinTech peminjam 
dapat mengakses pinjaman dari 
mana saja. 

Selain sisi positif dari perkembang-
an dunia FinTech yang dapat 
memberikan dampak positif untuk 
perekonomian dari suatu negara, 
muncul pula dampak negatif dari 
FinTech. Beberapa saat yang lalu OJK 
telah menutup dan memblokir 
beberapa perusahaaan fintech ilegal 
berbasis aplikasi. OJK telah menutup 
sekitar 700-an perusahaan FinTech 
yang belum memiliki izin resmi. 
Kebanyakan perusahaan tersebut 
berasal dari luar negeri, mereka 
memanfaatkan masih longgarnya 
peraturan FinTech yang ada di 
Indonesia.

Dampak lain yang menanti dari 
dampak perkembangan besar-
besaran FinTech di Indonesia adalah 
terdisrupsinya jasa perbankan. Tak 
dapat dipungkiri perkembangan 
FinTech berdampak cukup besar 
pada industri perbankan. Seperti 
dalam salah satu pernyataan dalam 
BBC News “Big banks beware�
innovative technology challengers are 
coming to eat your lunch”. Masih 
belum ter-upgrade-nya sistem serta 
pelayanan dar i  perbankan di 
Indonesia menjadi salah satu faktor 
utama banyaknya nasabah yang 
bera l ih  ke  FinTech dar ipada 
menggunakan jasa bank. Maka 
pernyataan dari BBC News tersebut 
m e r up a k an  s u a tu  h a l  w a j i b 
diperhatikan bagi bank-bank yang 
ada di Indonesia saat ini. Tidak hanya 
bank-bank kecil saja namun bank-
bank yang tergolong bank besar pun 
juga tetap harus mewaspadai “makan 
siang” mereka akan dilahap habis 
oleh makhluk baru penghuni 
industri keuangan bernama FinTech.

FinTech merupakan suatu fenomena 
yang muncul di industri keuangan 
saat ini. Banyak pihak yang tidak 
menyangka akan dampak dari 
munculnya FinTech akan punya 
pengaruh sebesar ini pada industri 
lembaga keuangan serta masyarakat. 
FinTech yang awalnya tidak terlalu 
diperhitungkan, namun kini mulai 
dilirik, dipuja-puja bahkan diwaspa-
dai. Semuanya akan kembali lagi 
pada pihak-pihak yang terlibat di 
d a l a m ny a ,  b a g i  y a n g  d ap a t 
memanfaatkannya bisa menjadi 
keunggulan namun bagi yang tidak 
dapat  mengikut i  just ru akan 
tertinggal jauh di belakang. Seperti 
pendapat seorang sutradara dari 
Amerika, Jason Silva mengatakan 
“Technology is� of course� a double 
edged sword� Fire can cook our food 
but also burn us”.

O p i n i
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2,3juta
akun peminjam Fintech
pada September 2018,
melonjak 7 kali lipat
(OJK, 2018)
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evolusi Industri 4.0 merupakan fenomena Rberkelanjutan yang dialami dunia industri 
s eb aga i  a k ib a t  p e rkemb angan  i lmu 

pengetahuan. Revolusi industri pertama ditandai 
dengan penemuan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi 
kedua terjadi saat ditemukannya sabuk berjalan 
(assembly line) pada akhir abad ke-19 sehingga 
memungkinkan produksi massal dan standarisasi 
kualitas. Selain itu, terdapat penggunaan besar-besaran 
besi dan baja, kereta api, dan elektrifikasi. Hal ini 
disampaikan Bhayu Purnomo dalam kuliah umum yang 
diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan RI bekerjasama dengan 
Fakultas Ekonomi (FE) UNY, beberapa waktu lalu.

Bhayu melanjutkan, revolusi ketiga muncul saat 
otomatisasi dan pemanfaatan komputer di tahun 1970-
an. “Terakhir, revolusi keempat pada akhir-akhir ini 
ditandai dengan menjamurnya kecerdasan buatan dan 
internet of things. Di samping itu, revolusi industri ini 
juga kerap disebut era disrupsi karena perusahaan-
perusahaan yang mapan dan besar banyak mengalami 
keruntuhan oleh perusahaan kecil yang mampu 
memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet ini,” 
terang pria lulusan Master of Arts in Economics Georgia 
State University ini.

Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Keuangan 
selalu mengamati dinamika ekonomi yang terjadi di 
dunia dan berusaha menjaga fundamental ekonomi di 
dalam negeri tetap baik dan sehat. “Sinergi kebijakan 
akan terus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan 
inklusif dan menghadapi tantangan domestik dan 

global,” ujar Bhayu.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi terjaga di angka 5%. 
tingkat inflasi juga stabil. Sejak 2015, angka inflasi 
berturut-turut adalah 3,4%, 3%, dan 3,6%. Tingkat 
kemiskinan dan pengangguran juga turun. Tetapi, 
infrastruktur kita masih tertinggal jauh, bahkan 
dibandingkan Thailand atau Malaysia,” lanjut Bhayu.

Bhayu menegaskan, kebijakan fiskal dan APBN adalah 
tulang punggung reformasi ekonomi. “Optimalisasi 
penerimaan negara, dipadu dengan belanja negara yang 
produktif dan berkualitas, dan pembiayaan yang 
dikelola secara hati-hati, akan menghasilkan APBN 
y ang  k r e d i b e l ,  e f i s i e n ,  d an  e f e k t i f ,  s e r t a 
berkesinambungan. Hal ini akan berujung pada 
pertumbuhan ekonomi yang optimal,” tandas Bhayu.

Terkait dengan utang, Bhayu mengatakan bahwa bahkan 
negara majupun memiliki utang pemerintah. “Defisit 
akan dikendalikan pada batasan yang aman, dan utang 
pemerintah akan selalu dikelola secara profesional, hati-
hati, dan terukur, sehingga memiliki risiko yang 
terkendali,” ucap Bhayu.

Moderator acara Ahmad Chafid Alwi yang juga dosen di 
Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNY menyimpulkan, 
mahasiswa harus memiliki landasan berpikir saat 
berargumentasi. “Jangan hanya memberikan opini tapi 
tanpa data dan fakta. Apalagi menyebarkan hoaks di 
media sosial,” pesannya. (fadhli)

Mengapresiasi
Kinerja Pemerintah

di Era Disrupsi
Bhayu Purnomo memberikan penjelasan seputar kinerja 
pemerintah di awal era Disrupsi

humasfeunyB e r i t a
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Mall, tempat wisata, atau sekedar taman kota, 
akan sesak di akhir pekan oleh keluarga-
keluarga pekerja. Oleh karena itu, supaya bisa 

mengurangi penat di hari kerja, mereka juga biasanya 
membutuhkan hiburan yang tak jauh dari rumah, atau 
bahkan ada di rumah.

Lulusan Fakultas Ekonomi (FE) UNY, Inas Cahyarani 
memanfaatkan peluang ini dengan bisnis kaktus dan 
tanaman dekorasi lainnya. Dengan nama usahanya 
“Wikdei”, Inas berharap setiap pembeli tanamannya bisa 
merasa terhibur di setiap hari kerja (Bahasa Inggris: 
Weekday).

Inas yang baru saja diyudisium dari program studi S1 
Manajemen pada akhir Juni lalu ini membuka bisnisnya di 
rumahnya sendiri, di Karangmalang, Caturtunggal, 
Depok, Sleman. Menurut Inas, kaktus tidak butuh lahan 
yang luas, dan bahkan bisa di rumah yang kecil sekalipun. 
“Asalkan perawatannya tepat, kaktus akan tumbuh dengan 
baik,” ujar lulusan SMA N 1 Depok ini.

Inas menceritakan, asal mula dirinya berbisnis tanaman 
hias adalah karena kesenangannya membantu orang tua 
memelihara tanaman di rumah. Memanfaatkan ruang di 
lantai atas, Inas lantas berpikir tanaman yang tak sulit 
perawatannya dan bisa sepanjang tahun dinikmati. 
Terbersitlah saat itu berbisnis kaktus yang memang tidak 

dok. pribadi

Wikdei,Wikdei,
Jadikan Setiap HariJadikan Setiap Hari
Serasa WeekendSerasa Weekend

Wikdei,
Jadikan Setiap Hari
Serasa Weekend

Hari kerja adalah hari yang melelahkan. 
Manusia yang normal biasanya merasa cepat 
lelah seusai aktivitas di hari tersebut. Rasa 
bosan menerpa,  lelah f is ik mendera. 
Umumnya, mereka akan mencari hiburan di 
akhir pekan, atau acap disebut juga weekend. 

butuh perawatan yang merepotkan.

“Saat itu masih bernama kaktus.in dan juga hanya 
berjualan kaktus, modal hanya Rp200.000. Dulu 
karena kurang pengalaman, kaktus sering busuk, 
atau kena hama. Ternyata kaktus yang beda spesies, 
beda kebutuhan airnya, sehingga beda pula 
perawatannya,” kisah Inas.

“Hama kaktus biasanya kutu putih, dan juga 
beberapa hewan seperti kucing atau semut. Perlu 
ditempatkan di lokasi yang terlindung. Setelah umur 
1-2 tahun, kaktus sudah layak jual. Untuk tanaman 
sukulen malah tak sampai setahun. Kini, bukan 
hanya kaktus, tapi juga beberapa tanaman hias kecil 
lainnya, dan rencananya mau nambah bisnis 
standing planter dan home décor,” tambah Inas.

Inas mengaku, bisnis yang dimulainya awal 2017 lalu 
ini sudah cukup membawa hasil. “Omzetnya 8 
sampai 10 jutaan. Yang paling banyak dicari 
biasanya kaktus barrel� karena durinya paling 
terlihat jelas dan bulat bagus. Pembeli paling banyak 
saat ini dari kalangan mahasiswa. Bagi yang tertarik, 
bisa mengunjungi akun Instagram kami di wikdei.id 
atau mengunjungi kami tiap Sunday Morning di 
seputaran UGM,” tutupnya. (fadhli)

Inas bersama salah satu tanaman kaktus miliknya.

I n sp i r a s i� B i s n i s
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Zaman berubah. Kini kamera di ponsel pintar sudah dilengkapi 
teknologi yang tak kalah canggih. Meski masih kalah dengan DSLR atau 
mirrorless, kamera ponsel menawarkan keunggulan tersendiri. Fiturnya 

yang semakin komplit menyerupai DSLR, didukung ukurannya yang 
lebih kecil dan ringan, dan koneksi langsung ke media sosial, berbagi 

momen bepergian dengan orang terdekat jadi makin mudah. Simak tips 
praktisnya berikut ini.

Tips Praktis Foto
dengan Smartphone

Created by Rawpixel.com - Freepik.com

Saat ini, ponsel pintar dengan kamera yang cukup tajam bisa 
dimiliki dengan harga yang cukup terjangkau. Kamera yang 
baik akan memberikan hasil gambar yang tajam. Sebagian 
kamera di ponsel bahkan sudah dilengkapi dengan berbagai 
pengaturan, seperti mode Pro. Dengan Mode Pro ini, kita bisa 
leluasa mengatur kecepatan, ISO, atau bukaan lensa. Pelajari 
berbagai metode itu dengan sering berlatih agar memahami 
kekuatan kamera kita.

E c o n o t i p s
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Pilih Ponsel dengan Kualitas Kamera Memadai

1. 
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Umumnya, ada fitur di kamera ponsel kita 
untuk menampilkan grid foto, garis-garis yang 
membagi area foto menjadi 9 bagian, bahkan 
ada yang menambahkan garis diagonal. 
Manfaatkan itu untuk menempatkan objek foto 
kita di posisi yang menarik mata untuk 
melihatnya. Umumnya, Rule of Thirds 
menempatkan objek di salah satu atau 
pertemuan garis-garis tersebut.

Atur Komposisi

Salah satu keterbatasan kamera ponsel adalah 
resolusi yang terbatas. Jika kita melakukan zoom 
dari kamera ponsel, zoom yang dihasilkan adalah 
zoom digital dan semu dan menyebabkan gambar 
pecah karena kamera hanya memperkecil area 
pengambilan gambar. Karena itu, mendekatlah ke 
obyek. Jangan lupa, pakai resolusi terbesar kamera 
kita.

Jangan hanya mengambil foto sekali. 
Ambil beberapa kali, dan tambahkan dari 
sudut pandang yang lain. Manfaatkan 
juga burst mode. Lihat hasilnya, pilih yang 
paling bagus. Gunakan aplikasi pengedit 
foto seperti VSCO, Snapseed, dan 
sebagainya. Atur saturasi dan kecerahan. 
Tambahkan filter sesuai selera. Terakhir, 
unggah di akun media sosial kita.

Ambil Lebih Dari Sekali, Edit dengan Aplikasi

E c o n o t i p s

slidegurudotcom

Hindari penggunaan flash di kamera ponsel kita. 

Sebisa mungkin, manfaatkan cahaya di ruangan atau 

luar ruangan. Posisikan obyek foto terkena/ 

menghadap cahaya, jangan sampai membelakangi 

sehingga obyek menjadi hitam/siluet, atau istilahnya, 

te rkena  back l i gh t .  Kecua l i  memang  ing in 

menghasilkan foto siluet atau efek dramatis.

Perhatikan Pencahayaan 

wikipedia

2. 

3. 

fujomediadoteu

4. 

5. 
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Jangan Gunakan Zoom Kamera
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Kepala Divisi Jurnal, Dr. Ali Muhson, M.Pd. 
memperlihatkan Sertifikat Akreditasi Jurnal milik FE UNY 
"Economia", Juli 2018

Segenap dosen dan karyawan senam 
bersama memeriahkan Asian Games yang 
diselenggarakan di Indonesia, Agustus 2018

Upacara Hari Pahlawan 2018 yang 
diselenggarakan di FE UNY diikuti oleh 
seluruh jajaran senat fakultas, dosen, 
karyawan, serta perwakilan mahasiswa 
dan peserta PPG, November 2018.

Dosen "Visiting Professor" dari SKE Pune India, 
Dr. Mohsin Shaikh (duduk kedua dari kanan) 
bersama para pejabat FE UNY, usai kuliah tamu 
selama sebulan di FE UNY, November 2018

Sejumlah mahasiswa mengelilingi tim dari FAC 
Sekuritas dan OJK mengadakan sosialisasi 
pasar modal di FE UNY, September 2018
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