
ALUDI Resmi Bekerjasama dengan KBIJ

Jakarta - Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) resmi melakukan
penandatanganan kerjasama dengan PT. Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) di
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman, Jakarta Pusat pada Rabu
(2/3).

Pada kesempatan penandatanganan kerjasama tersebut, Eric Wicaksono, Ketua
Eksekutif Bidang Kemitraan, Humas, dan Kelembagaan ALUDI mengatakan,
“Kerjasama yang akan kita lakukan hari ini ditujukan untuk meningkatkan inklusivitas
keuangan dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap
industri ini melalui providing data yang akurat dan kredibel.”

Ia juga menambahkan ALUDI menyadari bahwa industri layanan urun dana di
Indonesia ini masih baru sehingga membutuhkan berbagai macam pemangku
kepentingan yang nantinya bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Tanpa adanya



hubungan yang kolaboratif, inovatif, dan juga inter kreatif, percepatan pada industri SCF
akan sulit dilakukan.

Agus Subekti, Direktur Utama KBIJ mengatakan, “Kehadiran ALUDI diharapkan dapat
menjadi media untuk mensosialisasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) kepada anggota Penyelenggara SCF, membantu meningkatkan
jumlah dan sebaran investasi dari penyelenggara SCF kepada aneka bidang usaha.
Sehingga SCF bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi para pelaku usaha yang
saat ini masih bergantung kepada fasilitas perkreditan dari Lembaga Jasa Keuangan
Konvensional.”

Anton K. Adhiwibowo, Direktur Bisnis dan Layanan KBIJ menambahkan, “KBIJ sebagai
Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan akan senantiasa meningkatkan produk dan
layanan untuk mendukung kebutuhan informasi dari penyelenggara SCF dan sangat
terbuka dengan masukan dari anggota penyelenggara untuk menghadirkan layanan
yang tepat guna sehingga optimalisasi bisnis dapat tercapai.”

Policy Director ALUDI, Calvim Jonathan turut menyampaikan bahwa kerjasama ini
diharapkan dapat memperkuat ekosistem securities crowdfunding, di mana
pemanfaatan informasi lebih dioptimalisasi oleh member ALUDI sehingga kualitas
produk yang diterbitkan lebih prudent dan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Tentang ALUDI
Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) merupakan Asosiasi Penyelenggara
Layanan Urun Dana Indonesia (Securities Crowdfunding) yang mendapatkan
penunjukkan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawasan Pasar Modal,
hal ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP-60/D.04/2020 Tentang Pengakuan Terhadap Perkumpulan Sebagai Asosiasi
Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
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