ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman
lantai 2,Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11 Kel.Karet
Tengsin Kec.Tanah Abang,Jakarta Pusat 10220.

Perkembangan Securities Crowdfunding di Indonesia
Jakarta, 24 Mei 2021. Pada Juli 2020 munculnya Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia(ALUDI)
menjadi sorotan. Asosiasi ini bertujuan untuk menjadi alternative pendanaan bagi UMKM yang
ingin melakukan expansi.
Pada 2020, Peraturan otoritas jasa keuangan POJK 57 NOMOR 57 /POJK.04/2020 Tentang
Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities
Crowdfunding). Eksistensi ALUDI juga didukung oleh pemerintah setelah mendapatkan
pengesahan dan pengakuan dari KEMENKUMHAM pada tanggal 2 November. ALUDI juga
sudah mendapatkan pengakuan dari OJK sesuai keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan nomor KEP-60/D.04/2020 tanggal 11 November 2020 tentang pengakuan terhadap
perkumpulan layanan teknologi gotong royong bersama sebagai asosiasi penyelenggara layanan
urun dana berbasis teknologi informasi.
Perkembangan untuk membangun ekosistem Securities Crowdfunding di Indonesia sampai saat
ini terdapat Sebanyak 32 anggota penyelenggara layanan urun dana yang terdiri dari 5
Penyelenggara Sudah Berizin OJK seperti Santara, Bizhare, Crowddana, LandX, Dana Saham.
Selama 5 bulan ini total investor kami sudah mencapai 443.694 member yang sudah mendaftar.
Data ini melebihi target yang kami proyeksikan yaitu sebanyak 400.000 member baru. Data ini
menunjukkan bahwa anggota kami berhasil meningkatkan jumlah investor baru sebanyak 10%
lebih banyak dari target tahun 2021. Adapun total penerbit sebanyak 149 UMKM dan dengan
bertambahnya penyelenggara berizin diharapkan ada 500 UMKM yang siap melakukan
penawaran terkait kegiatan pendanaan Securities Crowdfunding di Indonesia. Total dana yang
berhasil dihimpun sebesar Rp.253,34 M dan kami optimis dengan kinerja anggota kami untuk
menghimpun dana lebih dari Rp 500 M di akhir tahun 2021.
Securities crowdfunding diharapkan dapat mempengaruhi banyak UMKM dari berbagai sektor,
mulai dari retail, property, food and beverage dan banyak lagi. Sepanjang bisnis membutuhkan
pelayanan pendanaan, maka bisnis dapat mengambil banyak keuntungan melalui securities
crowdfunding. Ini adalah kesempatan yang bagus dimana industri ini masih dianggaptrend yang
baruberkembang.

