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AFI
Singkatan dari Asosiasi Fintech Indonesia. Organisasi yang mewadahi (namun
bukan mengawasi atau mengatur) perusahaan fintech di Indonesia. Per tahun
2019, AFI memiliki subdivisi bernama AFPI (lihat dibawah) yang khusus
mewadahi fintech berjenis lending (fintech kategorinya bukan hanya lending
saja).

AFPI
Singkatan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Sesuai yang dijelaskan
diatas, merupakan organisasi yang mewadahi fintech khusus lending. AFPI
memang tidak memiliki kedudukan atau otoritas setinggi OJK, namun AFPI
belakangan ini berperan penting menentukan code of conduct para fintech
lending, misalnya metode penagihan yang boleh dilakukan, bunga maksimal
yang boleh diterapkan, dan akses data yang diperbolehkan terhadap
peminjam.

Bagi Hasil
Versi syariah dari retur (lihat definisi retur dibawah).

Credit Takeover
Salah satu jenis pinjaman dimana anda mendanai pinjaman seseorang yang
sebelumnya diberikan oleh institusi lain. Jadi uang anda melunasi pinjaman
dia sebelumnya, dan sekarang ia berhutang pada anda. 

Consumer Loan/Lending
Jenis pendanaan dimana sang peminjam merupakan individu yang
melakukan kegiatan konsumsi menggunakan uang anda, bukan perusahaan
atau pelaku usaha. Cenderung memiliki bunga dan risiko yang lebih tinggi.

Consumptive Loan/lending
Sama seperti consumer loan/lending, hanya variasi penyebutan saja.

Bag  1  topik  1

BAGIAN 1: PENGETAHUAN DASAR
TOPIK 1:  KAMUS ISTILAH
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Default
Lihat definisi gagal bayar dibawah.

Effective Return
Sistem perhitungan bunga dimana porsi bunga dihitung berdasarkan jumlah
pokok utang yang tersisa dari waktu ke waktu. Kebalikan dari flat return
(lihat dibawah)

Flat Return
Jenis return yang memperhitungkan total pengembalian dana di akhir tenor
(modal+keuntungan), dikurangi modal awal, lalu disetahunkan dan
diekspresikan sebagai persentasse. Kebalikan dari effective return (lihat
diatas).

Fact Sheet
Dokumen yang menjabarkan informasi tentang produk pinjaman yang akan
kita danai, seperti kondisi keuangan peminjam, bidang usaha peminjam,
potensi keuntungan, penjabaran risiko, dan lainnya.

Fintech
Singkatan dari financial technology. Perusahaan tekfin. Semua perusahaan
penyelenggara P2P Lending masuk dalam kategori ini.

Gagal Bayar
Pinjaman yang anda danai tidak bisa dilunasi oleh sang peminjam. Modal
anda bisa hilang sebagian atau seluruhnya, dan bunga nya bisa saja sudah
dilunasi sebagian atau seluruhnya. Ketentuan OJK saat ini mengharuskan
pinjaman yang macet lebih dari 90 hari dianggap gagal bayar.

Inventory Financing
Jenis pinjaman dimana anda mendanai suatu perusahaan untuk membeli
persediaan barang yang akan dijual kembali. Seringkali pembelian ini sudah
memiliki pembeli pasti, namun ada kalanya belum tentu akan dibeli dalam
waktu singkat.

Bag  1  topik  1
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 Itu sebabnya inventory financing di P2P lending biasa memiliki tenor lebih
lama dan lebih berisiko. Sekalipun suatu inventory sudah memiliki pembelian
yang dijadwalkan kita juga harus ingat bahwa mungkin saja pembelinya
mundur dan tidak jadi membeli.

Invoice Financing
Jenis pinjaman dimana anda mendanai pinjaman yang diajukan oleh
perusahaan. Perusahaan peminjam ini memiliki piutang/tagihan kepada
perusahaan lain yang belum dibayarkan kepada mereka. Tagihan/piutang
tersebutlah yang menjadi jaminan pinjaman anda serta menentukan
besarnya pinjaman yang bisa diajukan serta tenornya. Misalnya, perusahaan
A memiliki piutang yang belum dibayarkan perusahaan B sebesar Rp50 juta.
Perusahaan B akan melunasi tagihan tersebut dalam 20 hari. Perusahaan A
membutuhkan uang untuk keperluan lain yang mendesak, sehingga meminjam
40 juta rupiah ke P2P lending dengan tenor satu bulan. Setelah perusahaan B
melunasi tagihan perusahaan A, maka perusahaan A akan melunasi invoice
financing kepada sang P2P lending. Invoice financing merupakan bentuk
pinjaman yang paling umum ditemui di sektor lending produktif, serta
cenderung aman dan memiliki tenor pendek. Risiko Invoice Financing adalah
bila piutang perusahaan A tidak kunjung dibayarkan oleh perusahaan B.

IRR (Internal Rate of Return)
Mirip dengan return, namun mempertimbangkan pergerakan uang dari saat
anda mulai mendanai sampai dengan uang diterima kembali oleh anda.
Biasanya IRR lebih kecil daripada retur yang tertulis karena P2P lending
membutuhkan waktu untuk menggalang dana, mencairkan dana ke
peminjam, dan mengembalikan dana ke anda setelah pinjaman jatuh tempo.
IRR cenderung lebih berdampak ke lending produktif dibandingkan konsumtif,
karena lending produktif memiliki proses pendanaan yang lebih kompleks.

Likuiditas
Tidak hanya eksklusif di P2P lending namun semua aset investasi. Merujuk
pada eberapa cepat uang yang anda investasikan bisa digunakan kembali.

Bag  1  topik  1
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OJK
Otoritas jasa keuangan. Badan resmi di Indonesia yang ditugasi pemerintah
untuk mengawasi dan mengatur berbagai institusi finansial seperti P2P
lending maupun fintech lainnya.

NPL
Singkatan dari non performing loan, yaitu persentase pinjaman yang macet
dan gagal bayar. Semakin besar angka NPL, semakin menghawatirkan
reputasi sebuah P2P lending.

Penyelenggara
Merujuk pada perusahaan yang bergerak di bidang p2p lending.

Pinjaman UMKM
Salah satu jenis pinjaman dimana uang anda digunakan oleh peminjam untuk
melakukan usaha mikro atau usaha kecil, misalnya modal usaha (Mekar) atau
membuka warung (Amartha). Umumnya memiliki tenor lebih panjang dan
bunga yang lebih kecil, namun memiliki dampak sosial tinggi.

Productive Lending:
Salah satu sektor lending dimana uang pinjaman digunakan untuk melakukan
sesuatu yang produktif seperti membuka usaha.

Proteksi Modal
Suatu kebijakan yang diterapkan beberapa P2P lending untuk melindungi
modal pendana apabila terjadi gagal bayar. Proteksi modal sepenuhnya
menjadi kebijakan masing-masing P2P lending dan tidak diwajibkan ataupun
dikontrol oleh badan apapun, berbeda dengan misalnya deposito yang
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Provision Fund
Sama dengan proteksi modal diatas. Namun bila tertulis metode
perlindungan adalah provision fund dan endowment fund, maka P2P Lending
tersebut berinisiatif menyisihkan pendapatan mereka yang dapat digunakan
untuk menggantikan kerugian modal pendana. Jenis proteksi modal yang
lainnya adalah dengan menggunakan asuransi.

Bag  1  topik  1
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Tenor
Jenjang waktu sampai suatu pinjaman jatuh tempo – alias uang pendanaan
anda kembali bisa digunakan oleh anda.

TKB90
TKB90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara P2P lending
dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka
waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TKB90 hari dihitung dari
100% dikurangi nilai TKW90.

TKB total
Sama seperti TKB90 namun mengukur tingkat gagal bayar sejak
penyelenggara tersebut berdiri, berbeda dengan TKB90 yang hanya
menghitung 90 hari kebelakang.

TKW90
TKW90 atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan non performing
loan (NPL) atau gagal bayar adalah ukuran tingkat wanprestasi atau
kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.
TKW90 dihitung dari outstanding wanprestasi di atas 90 hari dibagi dengan
total outstanding, dikali 100%

Bag  1  topik  1

TWP90
TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian
kewajiban yang tertera dalam perjanjian sampai dengan 90 hari sejak
tanggal jatuh tempo

RM (Relationship Manager)
Staf P2P lending yang bertugas menjaga relasi baik dengan para pendana,
dengan cara menginformasikan promosi, memberi edukasi, dan memberikan
apresiasi. P2P lending yang baik biasanya memiliki tim RM yang oke.

Retur/Return
Bunga pinjaman yang diterima oleh pendana, ditulis dalam bentuk
persentase. Dalam pendanaan syariah, istilahnya menjadi bagi hasil. Sama
saja dengan bunga bank atau dividen saham.
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Apa sih P2P Lending?
Begini ceritanya: Anda punya uang lebih, ada orang yang perlu uang anda.
Tapi anda tidak mau sembarangan meminjamkan uang anda kepada orang
asing. Jadi ada penengah yang mengumpulkan uang anda dan mengawasi
peminjam supaya tidak membawa kabur uang anda. Nah penengah tersebut
adalah perusahaan P2P lending.

Bagaimana Awal Mula P2P Lending?
P2P lending merupakan salah satu buah dari industri fintech (financial
technology) yang  dimulai oleh sebuah perusahaan bernama Zopa. Karena
kesuksesannya, banyak perusahaan lain yang mengikuti model bisnis ini.
Tiongkok sangat berkontribusi terhadap kecepatan perkembangan P2P
lending meskipun pada akhirnya P2P lending tumbang di Cina karena
adanya regulasi-regulasi baru.

Cara Kerja P2P Lending
Sebenarnya mirip dengan bank, dimana orang yang memiliki dana lebih
(investor) meminjamkan dana mereka kepada peminjam melalui perantara.
Bedanya adalah P2P lending tidak memiliki syarat peminjaman yang seketat
bank. Selain itu, biaya operasional P2P lending tidak sebesar bank sehingga
bisa memberikan bunga pinjaman lebih banyak kepada investor.

Apakah P2P Lending Aman?
Tergantung dari jenis pinjaman yang anda danai, website yang anda pilih,
serta regulasi yang mengatur di negara tersebut. Risiko akan dibahas 
 mendetail di bagian 2.

Tingkat Keuntungan P2P Lending
Tidak setinggi trading saham & forex namun lebih tinggi daripada bunga
deposito bank dan obligasi. Kira-kira 8% sampai dengan 24% setahun,
tergantung tingkat risiko serta tenor pinjamannya.

Bag  1  topik  2

BAGIAN 1: PENGETAHUAN DASAR
TOPIK 2:  PERTANYAAN PALING SERING
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Sulitkah Investasi di P2P Lending?
P2P lending bisa dikategorikan sebagai investasi yang mudah karena tidak
memerlukan pengawasan harian, tidak memerlukan pengetahuan teknis,
serta tidak memiliki risiko fluktuasi nilai. Satu satunya risiko yang ada adalah
risiko gagal bayar, yang bisa dihindari dengan mudah melalui diversifikasi
(lihat poin dibawah).

Bagaimana Strategi Investasi di P2P Lending?
Kuncinya adalah diversifikasi di pinjaman maupun website. Hal ini akan
dibahas mendetail di bagian 3.

Kondisi P2P Lending di Seluruh Dunia
Kondisi P2P lending berbeda-beda di seluruh dunia, meskipun secara umum
bisa dikatakan aman dan berkembang dibawah pengawasan badan yang
berwenang. Tiongkok secara khusus memiliki reputasi buruk karena
banyaknya pinjaman yang gagal bayar dan regulasi yang ketat paska
keruntuhan massal industri p2p di masa lampau.

Kondisi P2P Lending di Indonesia
P2P lending berkembang pesat di Indonesia karena peraturannya lumayan
leluasa, dan beberapa website P2P lending di Indonesia dimiliki oleh
perusahaan Tiongkok yang sudah tidak bisa mengembangkan model bisnis ini
di negara mereka (baca poin sebelumnya).Kendati demikian, saat ini jumlah
pinjaman gagal bayar di Indonesia masih tergolong sangat sedikit karena
kebanyakan website menggunakan metode seleksi yang lumayan ketat,
ditambah lagi beberapa website memiliki asuransi untuk melindungi modal
investor.

Bag  1  topik  2
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Siapa yang Mengawasi P2P Lending? Apa Aturannya?
P2P Lending di Indonesia diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Namun
demikian, OJK sendiri belum memiliki peran yang signifikan dalam
pengawasan ini karena tidak adanya aturan yang mendetail untuk pemain
fintech seluruh Indonesia. OJK hanya membuat umbrella rule – yang berarti
aturan umum untuk membawahi seluruh badan fintech.

Pendapat Saya tentang P2P Lending
Mudah digunakan, tidak seperti saham yang butuh pengetahuan dan
pengalaman.Lebih banyak menguntungkan banyak pihak, meskipun kadang-
kadang ada juga pihak yang dirugikan .Jelas lebih menguntungkan daripada
deposito bank.Kendati demikian, saya menyarankan untuk terus memantau
perkembangan tentang peran OJK di industri fintech, karena bisa saja bulan
depan mereka tiba-tiba merilis peraturan baru yang bisa merugikan
perusahaan P2P lending maupun investornya. Pastikan juga pinjaman anda
kebanyakan tenor pendek supaya dana anda bisa ditarik secara cepat. Dan
tentunya, sebagai investor yang baik kita harus menyebarkan uang kita ke
berbagai macam investasi.

Apa Perbedaan P2P Lending Berizin dan Terdaftar
Keduanya sama-sama legal. Mereka yang terdaftar masih dalam proses 'uji
kelayakan' oleh OJK selama maksimal 1 tahun, dimana mereka masih ada
kemungkinan ganti model bisnis, pembaharuan infrastruktur, dan perubahan
besar lainnya. Sedangkan yang sudah lolos tahap terdaftar akan naik status
menjadi berizin. P2P lending yang sudah berizin tentu bisa membuat produk
baru, namun biasanya model utama bisnisnya sudah jelas dan mapan.

Berizin belum tentu 'lebih bagus' ataupun 'lebih menguntungkan' daripada
terdaftar. Lebih penting mengenal identitas si penyelenggara luar dalam
daripada mementingkan status berizin.

Bag  1  topik  2
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P2P lending yang ini (sebut merk) aman ga?
Aman atau tidak itu relatif, tergantung profil risiko tiap orang, dan sayangnya
sayapun bukan ahli nujum yang bisa meramal masa depan suatu p2p lending.
Kita hanya bisa menilai berdasarkan masa lalu dan beberapa metriks yang
cukup ambigu. Untuk detail lebih jelasnya, baca tulisan saya yang berjudul
"P2P lending paling aman" di blog, tidak ada di ebook ini.

Adrian Inves di P2P Mana Aja?
Mau tau ajaaaa. Kalau suatu p2p sudah saya review, artinya sudah saya
cobain (kecuali ada disclaimer yang berkata sebaliknya). Selain itu, alokasi
saya berubah ubah terus setiap bulannya. Nambah, kurang, ataupun exit.
Jadi ya jawabannya beda-beda. Bocoran portfolio saya ada di dokumen
EXCEL Fillena yang bisa diakses di tulisan berjudul "Temukan P2P Lending
Jodoh Anda" di blog saya, tidak ada di ebook ini.

Lebih Bagus P2P A atau B
Jawabannya ya tergantung selera! Baiknya dicoba dulu dua duanya, lalu
lihat lebih nyaman yang mana. Daftar kan gratis, lalu danai minimum saja di
keduanya. Kalau memang malas menilai untuk jangka panjang, boleh intip
semua review yang sudah saya post di blog untuk membantu menilai.

Apa yang terjadi bila penyelenggara p2p dicabut status terdaftar/berizin
Sifat p2p lending hanya sebagai jembatan pembayaran borrower dan
lender. Dicabutnya status mereka seharusnya tidak menghapus kewajiban
mereka untuk meneruskan pembayaran dari borrower ke lender. Namun
pada praktiknya, tidak menutup kemungkinan ada penyelenggara nakal
yang tiba-tiba lepas tanggung jawab. Jadi, pilihlah penyelenggara yang
sudah berizin atau kondisinya mapan bila masih terdaftar.

Uda pernah rasain gagal bayar / telat bayar? Dimana aja?
Sering Kalau ada p2p lending yang TKB90 nya ga 100%, kemungkinan besar
portfolio saya disana juga (pernah) ada yang macet.

Bag  1  topik  2
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Alasan-alasan dibawah ini sepertinya memang umum terdengar di kalangan
generasi atas saya, berhubungan banyak juga teman teman saya yang
bercerita bahwa orang tua mereka punya pandangan serupa.

Mari kita jabarkan satu-satu kontroversi seputar P2P lending.

Peer to Peer (P2P) lending merupakan ‘lintah darat’ online

Ini adalah kontroversi yang paling umum terdengar: “bila kita meminjamkan
uang di platform P2P lending, maka kita mendukung para lintah darat
memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, sehingga malah merugikan
orang-orang yang meminjam”. Hal ini tentu berkontradiksi dengan slogan-
slogan platform lending yang berkata “DUKUNG UMKM”, “Cicilan Mudah”,
“Investasi Berdampak”, dsb.

Benarkah P2P lending itu sama dengan lintah darat online?
Iya dan tidak. 

Beberapa P2P lending memiliki bunga pinjaman yang lebih rendah daripada
pinjaman bank atau bahkan Kartu Kredit sekalipun, namun beberapa lainnya
(terutama mereka yang masuk kategori payday loan) memang memiliki
bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada pinjaman konvensional. Jadi,
tergantung website P2P lending apa yang anda bandingkan dengan lintah
darat.Satu hal yang pasti, P2P lending yang terdaftar di OJK tidak mungkin
memiliki bunga pinjaman sama seperti lintah darat asli.

BAGIAN 1: PENGETAHUAN DASAR
TOPIK 3:  KONTROVERSI DAN KRITIK
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Peminjam P2P lending adalah orang orang yang
memang tidak mampu membayar pinjaman

P2P lending dielu-elukan pemerintah kita sebagai inovasi yang membantu
sebagian besar masyarakat dalam golongan unbankable. Istilah unbankable
ini berarti golongan masyarakat yang tidak memiliki akses ke produk
perbankan konvensional, entah karena masalah informasi, kualifikasi, atau
tidak adanya sarana bank di sekitar tempat tinggal mereka.

Beberapa orang bahkan berani berkata bahwa P2P lending adalah
“pembunuh bank” yang suatu hari nanti akan menggantikan fungsi bank
sepenuhnya. Ada pihak bank yang sempat berdikusi dengan saya dengan
tegas menepis kemungkinan tersebut, dengan berkata bahwa peminjam P2P
lending adalah orang-orang yang tidak mau membayar pinjaman alias
“orang-orang yang kalaupun punya akses ke produk perbankan, tetap tidak
akan diberikan pinjaman karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai
peminjam” – karena kemungkinan besar tidak mampu membayar
pinjamannya sendiri ketika pinjaman telah dicairkan.Harus membela
siapakah saya? Sebenarnya kedua argumen tersebut sama sama benar. Di
satu sisi, P2P lending memang membuka akses produk finansial kepada
orang-orang yang sebelumnya buta terhadap dunia keuangan. Namun di sisi
lain, peminjam P2P lending memang memiliki kualitas yang lebih buruk
daripada peminjam produk perbankan, terbukti dari persentase gagal bayar
P2P lending yang jauh lebih tinggi dari bank dan terus meningkat sampai
saat ini. Makanya saya selalu merekomendasikan anda untuk berpartisipasi
di P2P lending yang memberikan perlindungan modal untuk meminimalkan
risiko ini untuk kita para pemberi dana (lender).

Bag  1  topik  3
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Tidak ada badan yang meregulasi

Meskipun hampir semua website yang saya tinjau “Diawasi OJK”, perlu anda
pahami bahwa OJK sendiri belum memiliki regulasi yang jelas untuk fintech di
Indonesia, makanya mereka menggunakan istilah ‘diawasi’ dan bukan
‘diregulasi’. Oleh karena itu, masih banyak orang yang takut bahwa uang
mereka akan dibawa kabur bila diinvestikan di fintech berbasis lending.

Soal ini secara mendetail akan dijelaskan di bagian 2.

Intinya, meskipun OJK memang masih perlu bekerja keras untuk membuat
peraturan yang lebih spesifik untuk setiap fintech, nyatanya dari hari ke hari
mereka terus menerus melakukan pembaharuan peraturan dan bahkan
membentuk tim khusus untuk mengawasi fintech-fintech di Indonesia.

Bahkan, Asosiasi Fintech Indonesia (perkumpulan fintech yang bekerja erat
dengan OJK) membentuk subdivisi baru bernama ‘Asosiasi Fintech
Pendanaan Indonesia’ khusus untuk menjadi wadah diskusi fintech yang
bergerak di bidang pendanaan/lending (karena fintech itu sebenarnya
banyak macamnya, tidak hanya lending saja). AFPI ini sudah ditunjuk OJK
menjadi self regulated, yang berarti  mereka memiliki wewenang untuk
meregulasi anggotanya sendiri, serta membuat aturan sendiri.

Dua hal tersebut menjadi bukti bahwa negara kita secara aktif menggiring
pertumbuhan fintech kearah yang baik, meskipun regulasi dan
pengawasannya sendiri belum maksimal.

Yang penting, ketika anda berinvestasi di peer to peer (P2P) lending, pilihlah
website yang memang sudah terdaftar diawasi oleh OJK, lebih bagus lagi
kalau sudah berizin (melewati masa uji coba selama terdaftar)
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Retur atau bunga yang tidak menarik

Meskipun bunga P2P lending jauh diatas deposito, bagi investor yang sudah
senior, peer to peer (P2P) lending sebenarnya memang kurang menarik dari
segi retur. Investor mahir bisa mendapatkan retur yang jauh lebih tinggi di
pasar saham, valuta asing, bahkan cryptocurrency.

Namun perlu diingat bahwa setiap investasi punya kelebihan dan
kekurangan masing-masing, juga menjunjung hukum alam “besar keuntungan,
besar punya risikonya”. Kita tidak bisa bilang P2P lending lebih buruk
daripada investasi lainnya karena seperti membandingkan dua jenis buah
berbeda.

Peer to peer (P2P) lending, meskipun memiliki retur yang tidak sebesar saham
atau valas, namun sangat mudah dipelajari dan digunakan oleh investor
pemula, berbeda dengan saham dan valas yang perlu belajar banyak
beberapa metode untuk menghasilkan keuntungan.

Terlebih lagi, produk peer to peer (P2P) lending sendiri bervariasi, dari
tingkat risiko rendah (Grade A) sampai tingkat risiko tinggi (Grade E),
sehingga mempersulit perhitungan rata-rata dari keuntungan P2P lending
secara keseluruhan.

Satu hal yang menurut saya absolut (pasti) adalah bahwa peer to peer (P2P)
lending memberikan fleksibilitas kepada investor dari segi likuiditas dan
risiko. Banyaknya pilihan tenor yang ada (kurang dari satu bulan sampai
bertahun-tahun) serta risiko yang ada di setiap tingkat (7-30% bunga per
tahun) tentunya memberikan opsi untuk semua kalangan investor dengan
tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda, dan juga memudahkan proses
diversifikasi bagi pemula.
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Dampak sosial yang tidak baik

Ada yang bilang: “Dengan meminjamkan uang anda pada P2P lending, anda
turut berkontribusi kepada pinjaman ‘tidak sehat’ yang memiliki bunga tinggi
serta tujuan yang tidak baik (misalnya meminjam uang untuk membeli barang
mewah, bukan untuk memulai bisnis)”.

Hal ini ada benarnya karena beberapa P2P lending menyediakan hanya
pinjaman personal (pribadi) yang biasanya diajukan untuk keperluan tidak
penting seperti membeli handphone, pulsa, dan barang mewah lainnya. Saya
menyebut P2P lending di kategori ini sebagai PAYDAY LOAN (karena
pelunasan umumnya dilakukan saat tanggal gajian). Apabila anda mendanai
pinjaman seperti ini tentu anda mendukung gaya hidup konsumtif yang tidak
sehat karena mengajukan pinjaman secara impulsif. Contoh P2P lending yang
seperti ini adalah Asetku, Easycash, dan Kredit Pintar.

Tapi perlu anda catat bahwa TIDAK semua P2P lending seperti ini. Malah
sebagian besar P2P lending sebenarnya HANYA menyediakan pinjaman
perusahaan, dimana sang peminjam harus berbentuk badan usaha yang
sudah memiliki kondisi keuangan mapan. Contohnya Akseleran, Modalku, dan
Investree. Apabila anda mendanai P2P lending jenis ini, anda sedikit
membawa dampak sosial karena membantu kegiatan usaha perusahaan-
perusahaan tersebut, meskipun menurut saya, tanpa bantuan andapun
kebanyakan perusahaan tersebut tidak akan bangkut karena bisa mencari
pinjaman bank. Anda hanya hadir sebagai alternatif yang meringankan
beban perusahaan peminjam tersebut.
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Dampak sosial yang tidak baik (lanjutan)

Beberapa P2P lainnya HANYA menyediakan pinjaman UMKM, dimana sang
peminjam harus individu yang meminjam uang untuk memulai kegiatan usaha
yang produktif. Bahkan biasanya P2P lending jenis UMKM ini turut
membimbing dan/atau mengawasi sang peminjam untuk memastikan bahwa
pinjaman dikelola secara baik dan bisa terbayarkan ketika jatuh tempo.
Contoh P2P lending yang seperti ini adalah Amartha, Mekar, dan Ammana.
Tanpa perlu diragukan lagi, investasi anda di P2P lending jenis ini adalah
yang memiliki dampak sosial tertinggi karena benar-benar menargetkan
pihak-pihak yang membutuhkan uang untuk tujuan produktif namun tidak
memiliki akses ke pinjaman bank.

Sebagian kecil P2P lending mencampurkan ketiganya sehingga dampak
investasi anda tergantung dari produk pinjaman yang anda pilih. Contohnya
adalah KoinWorks yang memiliki pinjaman perusahaan, UMKM, bahkan
sampai pinjaman perseorangan.

Yang terakhir, ada juga P2P lending industrial yang fokus mendanai hanya
satu industri tertentu, misalnya DanaLaut khusus untuk bidang kelautan, iGrow
untuk pertanian, dan Gradana untuk properti/perumahan. Dampak sosial di
P2P lending jenis ini sulit dinilai karena biasa sang fintech bekerja sama
dengan badan lainnya. Misalnya iGrow bekerjasama dengan kelompok
petani, kita tidak tahu apakah kelompok petani tersebut sudah professional
atau petani yang unbankable. Demikian juga DanaLaut, kita tidak langsung
mendanai nelayan-nelayan di pantai namun mendanai perusahaan atau
badan yang memimpin nelayan-nelayan tersebut.

Jadi, argumen bahwa investasi anda tidak berdampak baik dalam P2P
lending itu tidak sepenuhnya benar, karena ada model P2P lending yang
memiliki dampak sosial baik.
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Mendanai P2P lending menjadikan kita lintah darat

Tidak semua P2P lending bergerak di segmen konsumtif. Ada juga yang
produktif. Konsumtif itu misalnya pinjaman untuk beli HP atau hepi-hepi,
sedangkan pinjaman produktif misalnya memberi pinjaman pada ibu ibu
yang buka warung, petani yang butuh modal, sampai perusahaan yang butuh
modal ekspansi. Selain itu, P2P lending konsumtif pun ada yang bunga
tahunannya lebih rendah daripada kartu kredit, sehingga pendanaan kita
punya dampak positif.

OJK melindungi dan bertanggungjawab pada
pendanaan kita di P2P lending

Banyak yang menganggap bahwa pendanaan P2P lending sama dengan
tabungan yang menjadi objek perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS). Nyatanya, meskipun OJK bertanggungjawab menulis aturan untuk
industri P2P lending, namun prakteknya mereka hampir tidak peduli pada
keamanan dana anda di P2P lending.Pendanaan anda di P2P lending
sepenuhnya menjadi risiko anda dan OJK tidak akan bertindak apa-apa bila
terjadi kehilangan modal.

BAGIAN 1: PENGETAHUAN DASAR
TOPIK 4:  MITOS YANG SALAH
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P2P Lending adalah salah satu instrumen investasi

Di Indonesia, P2P lending tidak termasuk instrumen investasi. OJK melarang
menggunakan istilah ‘investor‘ ataupun ‘investasi’ di industri P2P lending.
Makanya kita menggunakan istilah ‘pendana/lender‘ dan ‘pendanaan’ atau
‘lending‘Diluar negeri, ada yang mengakui P2P lending sebagai instrumen
investasi alternatif.Meskipun pada esensinya sih sebenarnya SAMA AJA, hanya
beda istilah. Karena sifatnya kita mendapatkan retur dari uang nganggur
kita.

P2P Lending masuk kategori risiko rendah

Ada hukum alam bahwa ‘tinggi retur, tinggi risiko’. Hukum alam ini belum bisa
dipatahkan oleh teknologi maupun ilmu apapun. Melihat retur P2P lending
yang cukup tinggi, maka tidak diragukan lagi bahwa P2P lending sebenarnya
memiliki risiko tinggi. Untungnya, demi bersaing dan menggaet para lender,
banyak P2P lending yang rela memitigasi risiko lender melalui dana provisi
ataupun asuransi kredit, sehingga tidak seluruh risiko menjadi beban lender.

Pendanaan Yang Dilindungi Asuransi Minim Risiko

Meskipun risiko modal hilang memang lebih kecil pada pinjaman yang
dilindungi asuransi, tetap ada risiko yang tidak bisa dihindari.Misalnya, risiko
opportunity cost karena proses pencairan asuransi yang lambat, ada risiko
klaim asuransi ditolak, tidak 100% modal kita dicover oleh asuransinya,
bahkan yang paling parah, bila perusahaan asuransinya pun gagal bayar.
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Penyelenggara yang menyediakan dana provisi
minim risiko

Sama seperti poin sebelumnya, memang betul bahwa risiko modal hilang
lebih kecil bila P2P lending menyediakan dana provisi yang melindungi
modal lenderNamun, tetap ada risiko juga misalnya perusahaan P2P
lendingnya merugi sehingga tidak bisa membayar dana provisi.Aturan OJK
juga tidak memperbolehkan P2P lending menalangi pinjaman macet
menggunakan kantong pribadi, sehingga banyak P2P lending yang
mendirikan perusahaan kosong hanya untuk memenuhi regulasi ini

Retur P2P lending tertinggi diantara semua
investasi

Retur P2P lending memang menggiurkan, tapi bukan berarti menjadi
instrumen dengan retur paling tinggi.Banyak orang yang bisa mendapatkan
retur lebih tinggi di pasar saham, mata uang asing, bahkan trading
komoditas.Equity crowdfunding, yang seringkali disalahartikan sebagai
kembaran p2p lending bahkan juga memiliki proyeksi keuntungan yang lebih
tinggi, namun dengan risiko yang lebih tinggi pula.
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Bila kita bicara tentang keamanan dalam investasi di p2p lending, umumnya
kita bisa membagi risiko nya menjadi empat tingkat atau kategori

1. Risiko di Tingkat Pinjaman

Risiko di tingkat pinjaman sangat sederhana. Pinjaman yang memiliki bunga
tinggi tentunya memiliki risiko gagal bayar yang tinggi juga, sehingga harus
diseimbangkan dengan investasi yang lebih aman. Keseimbangan ini bisa
dicapai melalui pinjaman lain yang memiliki grade tinggi (A atau B), ataupun
bentuk investasi lain yang lebih aman (deposito, reksadana pasar uang).
Risiko di tingkat pinjaman ini tidak sulit dihindari. Bila anda ingin mengurangi
risiko di tingkat ini, maka tidak usah mendanai pinjaman apapun yang
tingkat nya C kebawah. Cukup danai pinjaman grade A dan B, dan tujuan
anda telah tercapai.Perlu dicatat bahwa penilaian pinjaman antar website
berbeda-beda. Meskipun rata-rata menggunakan skor huruf (A sampai E),
kriteria yang digunakan untuk menilai pasti berbeda semua. Ada yang
menggunakan metode manual dengan cara mengirimkan tim untuk survey
(misalnya Akseleran), dan ada juga yang menggunakan algoritma untuk
memberikan skor otomatis (misalnya Asetku). Pinjaman grade A di Koinworks
bisa saja mendapatkan penilaian B di Investree (karena perbedaan standar
yang digunakan). Karena inkonsistensi ini, saya bahkan menilai kita tidak bisa
sembarangan mempercayai grade di P2P lending. Hal ini akan dibahas
mendetail di bagian 3.

BAGIAN 2: MENGENAL RISIKO
TOPIK 1:  JENIS RISIKO P2P LENDING
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2. Risiko di Tingkat Penyelenggara (Website)

Ini merupakan risiko yang sebenarnya perlu menjadi perhatian utama para
(calon) investor. Penyelenggara atau website merupakan penengah antara
investor dan peminjam, sehingga mengelola pergerakan seluruh uang di
tengah-tengah. Apabila website tersebut nakal maka bisa saja uang yang
anda investasikan tidak dipergunakan semestinya. Untuk memitigasi risiko ini,
luangkan sedikit waktu anda untuk melakukan penyelidikan tentang pihak -
pihak yang berada di balik website P2P lending yang anda mau gunakan.
Contohnya, Koinworks dan Investree telah mendapatkan injeksi dana A series
dari Mandiri Capital yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
terpercaya. Modalku mendapatkan funding series B dari Softbank Ventures
yang mempunyai reputasi di seluruh dunia. Tentunya ketiga badan tersebut
bisa dipercaya, kalau tidak, tidak mungkin mendapatkan injeksi dana
sebesar itu.Untungnya bagi anda, blog saya ini membantu anda memitigasi
risiko ini, karena semua website yang saya review sudah melalui due
dilligence dimana saya mencoba sendiri mendanai di website tersebut, serta
semua yang saya tinjau sudah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Dalam setiap ulasan saya juga menyampaikan latar belakang perusahaan
tersebut yang saya ketahui. Anda juga harus menaruh perhatian khusus
terhadap cara setiap website menangani pinjaman yang gagal bayar, yang
akan kita bahas di topik selanjutnya.
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3. Risiko di tingkat regulasi

Sebenarnya slogan “Diawasi oleh OJK” tidak berarti bahwa lembaga
tersebut 100% aman menjaga dana anda, karena OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) sendiri belum memiliki regulasi yang jelas untuk badan-badan
Fintech di Indonesia. Terlebih lagi, OJK bukanlah Lembaga Penjamin
Simpanan yang bersedia menanggung risiko pendanaan anda. Mereka
bahkan secara tegas membuat aturan tertulis bahwa risiko pendanaan
sepenuhnya ada pada anda selaku pemilik modal.

Sejauh ini OJK hanya hanya membuat satu umbrella rule (aturan umum) yang
membawahi semua badan fintech di Indonesia. Padahal badan fintech itu
bentuknya macam-macam (ada aggregator, lending, e-money, e-wallet,
payment gateway, dll) masing-masing membutuhkan regulasi yang berbeda.

OJK tidak berhak menindaklanjuti atau menghukum website yang hanya
“diawasi”. OJK hanya bisa menindak website yang sudah mendapatkan ijin
operasional. Saat artikel ini pertama kali ditulis, hanya satu website yang
memiliki ijin ini, yaitu Danamas. Sekarang jumlahnya sudah bertambah,
termasuk didalamnya Amartha dan Investree. Ekspektasi saya di tahun 2020
ini semakin banyak P2P lending yang mendapatkan lisensi.

Kendati demikian, bukan berarti OJK tidak berguna apa-apa. Untuk bisa
terdaftar di OJK, perusahaan yang bersangkutan harus memiliki dokumen-
dokumen serta track record finansial yang bagus. OJK juga sudah
menggandeng AFPI untuk menjadi asosiasi yang turut mengawasi dan
meregulasi anggota-anggotanya.
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Peran Asosiasi Fintech Indonesia (dan kerabat kecilnya Asosiasi Fintech
Pendanaan Indonesia) adalah mengatur beberapa panduan seperti kode
etik penagihan, masa telat bayar, prosedur penanggulangan gagal bayar,
dan lain-lainnya.Rasanya hampir tidak mungkin perusahaan-perusahaan
yang sudah terdaftar di OJK akan membawa kabur atau menipu anda,
karena melalui proses administrasi tersebut, OJK telah mengetahui pihak-
pihak yang bisa mempertanggungjawabkan apabila perusahaan tersebut
memang mengelola uang anda secara illegal.Yang menjadi keprihatinan
utama saya adalah, apabila pada akhirnya OJK mengeluarkan regulasi yang
menyulitkan kegiatan usaha para fintech terutama lending. Apabila ini
terjadi, maka saya tentu akan secepat mungkin menarik semua investasi saya
dari lending, lalu mengamati perkembangan dahulu sebelum memutuskan
akan kembali berinvestasi atau tidak.P2P lending yang terpercaya tentunya
adalah mereka yang terdaftar dalam asosiasi DAN mendapatkan lisensi dari
OJK.

4. Risiko di Tingkat Ekonomi

Ini adalah risiko yang paling tidak terkendali dan bisa berdampak skala
besar. Bila mendadak ada krisis moneter yang mempengaruhi kemampuan
kredit semua orang, maka sudah jelas P2P lending akan terkena dampak
yang sangat buruk seperti layaknya bank pada tahun 1998.

Anda sebagai investor bisa sedikit memitigasi risiko ini dengan cara
mendiversifikasikan investasi anda ke instrumen investasi lainnya. Namun
tentu saja, investasi lainpun biasanya terkena dampak dari ekonomi negara
yang memburuk, kecuali anda ada investasi di luar negeri. Sebagai investor
yang baik, anda juga tidak boleh sepenuhnya menaruh seluruh uang anda di
P2P lending, meskipun instrumen investasi lain mungkin tidak bisa
menghasilkan keuntungan setinggi P2P lending dalam waktu singkat.
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Bunga P2P memang tidak setinggi trading saham atau forex, namun tentu
lebih tinggi daripada deposito dan sebagian besar reksa dana. Bunga ini
menarik perhatian banyak orang: sebagian tertarik ikutan, dan sebagian
lainnya yang menjadi waspada dan julid karena berpikiran bahwa P2P
lending adalah salah satu instrumen investasi ilegal. Meskipun P2P lending
diawasi oleh OJK dan punya asosiasi sendiri yang diakui negara, nyatanya
masih banyak orang yang sulit membedakan antara legal dan ilegal, bahkan
menyamakan P2P lending seperti ponzi game, money game, atau bahkan
MLM. Apabila anda membaca blog saya, saya yakin anda bukanlah orang
bodoh yang tidak tahu perbedaan diantara semua itu. Bagian ini tidak
mencoba menjelaskan mengapa P2P lending sangat berbeda dengan semua
instrumen investasi tersebut, namun akan menjelaskan bagaimana P2P
lending mencapai bunga yang cukup tinggi. Pertama-tama, kita harus sama
sama mengakui bahwa P2P lending mencuri konsep pinjam meminjam dari
bank konvensional, dimana uang hasil orang yang menabung diberikan
sebagai pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Bunga pinjaman ini
sebagian diambil bank, dan sebagian diberikan kepada penabung melalui
bunga tabungan. Cara kerja P2P lending sebenarnya sederhana seperti itu,
hanya saja ada beberapa faktor yang membuat bunga nya jauh lebih tinggi.

BAGIAN 2: MENGENAL RISIKO
TOPIK 2:  BUNGA TINGGI P2P LENDING
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Kartu ATM
Infrastruktur untuk kegiatan perbankan daring (internet banking)
Biaya pemindahan uang dari cabang, Bank Indonesia, ATM.
Gaji staf yang tentunya lebih banyak
Layanan nasabah yang bermacam-macam.

Kegiatan analisa kredit (credit scoring).
Survei lokasi dan kegiatan usaha.
Investasi machine learning.
Infrastruktur penggunaan website dan mobile apps mereka yang tentunya
jauh lebih sederhana daripada internet banking.

Kegiatan usaha yang menyebarkan tenaganya ke berbagai kegiatan atau
lini usaha tentu mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk mengelola
semua kegiatan tersebut. Ketika P2P lending hanya fokus menjadi penengah
antara peminjam dan pemberi dana, bank harus mengeluarkan sumber daya
untuk infrastruktur lain yang menunjang kegiatan nasabah, seperti

Sedangkan P2P lending mengeluarkan sumber daya untuk kegiatan yang
sedikit lebih terfokus, seperti:

Sebenarnya, semua kegiatan P2P lending tersebut juga dilakukan oleh bank
untuk kegiatan peminjaman mereka, sehingga bisa dibilang bank
mengeluarkan sumber daya yang jauh lebih banyak daripada P2P lending.
Jadi, biaya operasional P2P lending bisa ditekan, dan sebagian besar
keuntungan pinjamannya mampu diberikan kepada pemberi dana tanpa
merugikan perusahaan. Sedangkan untuk bank, banyak dari bunga
pinjamannya yang harus diambil oleh bank itu sendiri untuk menutup biaya
operasional.

P2P Lending Hanya Fokus Pada Satu Kegiatan
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Bank adalah salah satu bentuk badan finansial yang paling lama terbentuk,
sehingga di manapun lokasinya, bank harus tunduk  pada aturan setempat
yang biasanya dibuat oleh pemerintahan. Salah satu aturan yang dibuat ini
pasti mencakup bunga maksimal yang berhak dibebankan oleh bank kepada
peminjam serta bunga tabungan maksimal yang boleh diterima nasabah. Ini
sebabnya bunga deposito bisa berubah ubah setiap bulannya, karena
mengacu pada batasan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Sebenarnya saat artikel ini ditulis, P2P lending di Indonesia pun sudah mulai
diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perihal bunga maksimal yang
boleh dibebankan kepada peminjam, sehingga secara langsung juga
mempengaruhi bunga maksimal yang bisa diterima oleh peminjam dana.

Namun aturan dari OJK tersebut nampaknya masih jauh lebih fleksibel
daripada aturan Bank Indonesia, sehingga bunga P2P lending masih bisa
lebih tinggi daripada bank.

OJK juga tidak pernah bertanggungjawab terhadap uang yang anda
pinjamkan di P2P lending, karena risiko pendanaan 100% berada pada
peminjam dana (yaitu anda), berbeda dengan bank yang memiliki Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjamin uang yang anda tabung maksimal
sebesar Rp2 milyar per nasabah.

Inilah alasan kenapa setiap P2P lending diwajibkan menulis “risiko pinjaman
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendana” di halaman website mereka
meskipun beberapa P2P lending menerapkan proteksi modal untuk investor
mereka, karena sebenarnya proteksi modal itupun bukanlah suatu kewajiban
yang harus dipenuhi oleh penyelenggara P2P lending.

Tidak Terbentur Banyak Regulasi
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P2P Lending Pemodal UMKM (Usaha mikro kecil menegah) misalnya
Amartha, Mekar, dan Esta Kapital.
P2P Lending Pemodal Perusahaan (Invoice financing) misalnya Akseleran,
Investree, dan Koinworks.

Sehebat-hebatnya P2P lending menggunakan teknologi, mereka tidak bisa
melawan hukum alam tentang bunga pinjaman, dimana bunga yang bisa
diterima investor terpengaruh oleh bunga yang diberikan kepada peminjam.

Kenyataannya, memang bunga pinjaman di P2P lending (bagi peminjam)
bisa saja jauh lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank atau kartu kredit,
apalagi bila P2P lending tersebut merupakan klasifikasi konsumtif seperti
Asetku, Easycash, atau Do-It.

Beberapa P2P lending konsumtif tersebut, misalnya Danain, berkomitmen
untuk menjaga bahwa punga pinjaman mereka setidaknya lebih kecil
daripada bunga kartu kredit, namun beberapa P2P lending lainnya bisa
memiliki bunga compounding yang cukup mengerikan, apalagi ada yang
mengenakan biaya administrasi yang dibebankan sebagai hutang juga.

Sedangkan untuk P2P lending jenis produktif, kita harus membagi
klasifikasinya menjadi dua jenis lagi, yaitu:

Pada P2P lending pemodal UMKM, umumnya bunga pinjaman tergolong lebih
rendah (estimasi 8% pertahun bagi Mekar s.d. 16% untuk Danamas), karena
memang mereka harus memberikan bunga yang terjangkau bagi para
pelaku usaha yang diperlukan negara. Apabila bunganya terlalu tinggi, tentu
sama saja menjadi lintah darat yang merugikan pelaku usaha.

Bunga Bagi Peminjam Memang Lebih Tinggi
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Mereka secara legal boleh menggalang dana untuk invoice financing.
Dulu invoice financing boleh dilakukan melalui bank, namun entah kenapa
sekarang tidak boleh lagi, sehingga perusahaan yang ingin melakukan
invoice financing tidak lagi memiliki pilihan lain selain meminjam ke P2P
lending.
P2P lending lebih fleksibel (cincai) dalam mencairkan pinjaman. Ketika
bank membutuhkan proses administrasi yang rumit dan jaminan yang
likuid, P2P lending memudahkan kedua persyaratan tersebut namun
menerapkan bunga yang lebih tinggi (istilah kerennya, convenience fee).

Sedangkan untuk P2P lending pemodal perusahaan, bunga pinjaman yang
diberikan jauh lebih tinggi, dengan estimasi 15-24% (berdasarkan produk di
Akseleran dan Koinworks). Angka ini tentu jauh lebih tinggi daripada bunga
korporasi bank yang berkisar di angka 10-18%. Investree memiliki bunga yang
paling mendekati bank, yaitu sekitar 12%-20%. P2P lending pemodal
perusahaan berani menawarkan bunga yang lebih tinggi daripada bank
karena mereka memiliki dua keunggulan:

1.

2.

Kesimpulan

Bunga P2P lending bisa jauh lebih tinggi daripada bank bukan karena
mereka melakukan metode illegal seperti ponzi atau money game, namun
karena mereka memiliki biaya operasional yang lebih kecil, tidak terikat
regulasi yang berbelit-belit, serta menerapkan bunga yang umumnya lebih
tinggi bagi peminjam mereka.Jangan takut untuk mendanai di P2P lending
karena khawatir uang anda dibawa kabur mendadak seperti dalam kasus
investasi ilegal, namun sebagai investor yang baik, anda tetap harus
melakukan diversifikasi terhadap investasi anda, baik dengan cara
menyebarkan uang anda ke berbagai penyelenggara P2P lending maupun
ke aset investasi lainnya.
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Perlu anda catat bahwa risiko investasi di pinjaman adalah ‘all or nothing‘ –
artinya, dalam kasus gagal bayar, modal anda bisa sebagian atau
seluruhnya hilang, berbeda dengan risiko saham dan reksadana dimana nilai
investasi anda bisa turun namun bisa naik lagi di lain waktu.

Dalam kasus terjadi gagal bayar, website P2P (Peer to Peer) lending punya
solusi yang berbeda-beda:

 Menggunakan dana provisi untuk menggantikan modal1.

Bila terjadi gagal bayar, website akan mengeluarkan uang dari ‘saku’
mereka untuk menggantikan modal anda. Dalam kasus KoinWorks, sebagian
keuntungan lender dipotong untuk ditabung kedalam dana talangan ini, yang
mereka sebut sebagai ‘provision fund’. Di Koinworks, bila terjadi gagal bayar,
jumlah modal anda yang digantikan tergantung dari grade pinjaman anda.
Misalnya grade A 100%, dan grade B hanya 80%, dan seterusnya. Saya
menilai solusi ini adalah yang terbaik karena memberikan kepastian kepada
investor sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi. Anda bisa lihat
sendiri bahwa solusi ini dulu memang yang paling umum digunakan oleh
kebanyakan P2P lending. Kekurangan dari solusi ini, umumnya bunga yang
ditawarkan menjadi lebih rendah karena website harus menyisihkan
sebagian bunga pinjaman untuk menjadi dana cadangan ini.

Sayangnya, OJK sudah mengeluarkan aturan terbaru yang melarang solusi ini
karena berisiko terlalu tinggi pada keuangan perusahaan p2p lending.
Kebanyakan p2p lending beralih dari solusi ini ke solusi nomor 4 (lihat
dibawah). Solusi ini masih dapat digunakan apabila yang mengganti
kerugiannya adalah perusahaan lain, sehingga Akseleran dan Koinworks
masih bisa menggunakan solusi ini dengan cara membuat perusahaan baru
(misalnya induk perusahaan atau anak perusahaan) yang berfungsi menjadi
penutup kerugian mereka.

Bagian  2  topik  3

BAGIAN 2: MENGENAL RISIKO
TOPIK 3:  BILA TERJADI GAGAL BAYAR
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2. Mengandalkan pencairan agunan

Bila terjadi gagal bayar, penyelenggara akan mencoba negosiasi kepada
peminjam untuk pelunasan pembayaran (misalnya dengan cara pencairan
aset lain). Apabila pembayaran masih juga berkendala, maka website
biasanya meminta pencairan agunan atau aset berharga lainnya untuk
menutupi pinjaman, sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi dimuka.
Dalam solusi ini tidak ada jaminan bahwa modal anda kembali 100%, karena
nilai agunan ketika dicairkan bisa saja berbeda dengan taksiran awal di
perjanjian. Namun biasanya, sebagian besar modal anda akan kembali
ketika sang peminjam telah mencairkan agunan mereka. Jangan harap uang
anda kembali cepat-cepat, karena proses pencairan agunan cukup
memakan waktu, belum lagi kalau website melakukan negosiasi panjang
sebelum memutuskan untuk meminta pencairan agunan.

3. Bernegosiasi dengan peminjam atau pengurus proyek
Solusi ini paling umum digunakan oleh penyelenggara di bidang pertanian.
Saya berbincang dengan representatif Crowde perihal penanganan
pinjaman yang gagal bayar karena proyek terganggu, misalnya karena
bencana alam, hama, dan lain sebagainya. Solusi dari Crowde cukup unik,
yakni melakukan negosiasi untuk melakukan penanaman ulang atau
melakukan proyek alternatif (dimana Crowde membantu sebagian
modalnya). Jumlah uang investor yang dikembalikan tergantung dari hasil
negosiasi dan keberhasilan mitigasi tersebut. Solusi ini tentunya yang terburuk
diantara semua solusi lainnya karena tidak memberikan kepastian sama
sekali sebelum investor memutuskan untuk memilih pinjaman. Bahkan saya
pribadi yakin kalau penagihan hutang lewat debt collector lebih konsisten
dibandingkan solusi ini. Kendati demikian, dampak sosial dari solusi ini
adalah yang terbaik, karena pengurus proyek/peminjam jadi bisa belajar
dari kesalahan mereka dan mendapatkan bimbingan dari penyelenggara
untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
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4. Klaim Kerugian Ke Pihak Ketiga

Seperti yang saya jelaskan di poin nomor 1 diatas, OJK tidak lagi
memperbolehkan penggantian kerugian modal menggunakan dana pribadi,
sehingga kebanyakan p2p lending mencari asuransi atau pihak ketiga yang
mau mengansuransikan kerugian mereka. Asetku, misalnya, mengclaim
kerugian ke induk perusahaan mereka Akulaku yang bertindak sebagai analis
kredit dan penyedia pinjaman, meskipun satu grup usaha, namun hal ini tidak
menyalahi aturan OJK. Demikian juga Danain memiliki pihak ketiga yang
melindungi kerugian mereka bila terjadi gagal bayar. Penyelenggara lain,
seperti Uangme, dilindungi asuransi Sinarmas Insurtech. Mekar juga
mengikutsertakan Mitra mereka dalam program asuransi untuk melindungi
pemodal bila terjadi gagal bayar akibat kehilangan nyawa atau
wanprestasi usaha.Kekurangan dari solusi ini, umumnya bunga yang
ditawarkan menjadi lebih rendah karena website harus menyisihkan
sebagian keuntungan untuk membayar premi asuransi ini. Website seperti
Modal Rakyat dan Akseleran meminimalkan kerugian ini dengan cara
menyediakan asuransi hanya untuk pinjaman pinjaman tertentu. Ada juga
website seperti Amartha juga membuat perlindungan ini opsional, seperti
asuransi tambahan yang bisa dibeli investor namun bisa juga diabaikan,
sehingga investor bisa memilih sendiri mau menyisihkan keuntungan mereka
atau tidak.

Kesimpulan
Perlindungan modal menurut saya adalah hal paling penting yang perlu
dipertimbangkan sebelum memilih penyelenggara yang ingin kita danai,
karena berkaitan langsung dengan toleransi risiko kita.

Hukum high risk - high return tentu masih berlaku, dimana produk yang
dilindungi asuransi sampai 100% seperti Danain dan Mekar tentu memiliki
retur yang jauh lebih rendah daripada pinjaman yang tidak dilindungi.
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Bagian ini ditulis sebelum resesi terjadi di tahun 2020, jadi tidak terlalu
penting dibaca karena resesinya sudah terjadi. Prediksi saya ada yang
benar dan ada yang salah, dan akan dibahas lengkap di topik 5.

Bagi P2P lending konsumtif

P2P lending konsumtif bergantung pada golongan menengah kebawah yang
meminjam uang dalam jumlah relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan
mendesak mereka. Pinjaman ini tentu tanpa jaminan dan akan dibayarkan
kembali ketika mereka sudah gajian (makanya limit pencairan minimum
biasanya selalu dibawah UMP). Dalam resesi akan ada risiko pemutusan
hubungan kerja massal, sehingga peminjam yang anda danai mungkin tidak
bisa memenuhi kewajiban membayar mereka.

Kendati demikian, perlu kita sadari bahwa pinjaman konsumtif biasanya
memiliki tenor singkat sekali, sedangkan dampak resesi akan terasa dalam
kurun waktu yang cukup panjang. Dalam arti lain, bila besok mendadak
resesi, tidak mungkin semua perusahaan langsung melakukan PHK di tanggal
yang sama. Kalaupun peminjam yang kita danai kena PHK, harusnya mereka
mendapatkan pesangon yang bisa digunakan untuk membayar kembali.
Mengingat P2P lending konsumtif menyebarkan uang anda ke berbagai
peminjam, rasanya hampir mustahil semua peminjam tersebut kena PHK
dalam satu bulan ataupun satu tanggal yang sama. P2P lending konsumtif
yang oke pasti akan menyebarkan uang anda ke peminjam dari berbagai
latar belakang pekerjaan (tidak dalam satu perusahaan)

BAGIAN 2: MENGENAL RISIKO
TOPIK 4: P2PL SAAT RESESI (TEORI)
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Dan jangan lupa, hampir seluruh P2P lending konsumtif memiliki garansi
proteksi modal, asuransi kredit, dan bahkan asuransi jiwa sekalipun, sehingga
risikonya cukup terkontrol. Alias – risiko lender sebagian besar diserap oleh
perusahaan penyelenggara lewat dana provisi dan asuransi kredit, jadi yang
perlu diperhatikan adalah kesehatan keberlangsungan usaha perusahaan
p2p lendingnya. Seberapa kuat perputaran uang internalnya? Apakah ada
pemecatan terhadap staf-staf mereka atau mereka malah rekruitmen untuk
menambah tenaga kerja? Apakah disaat-saat seperti ini mereka masih sibuk
memberikan hadiah dan promosi kepada lender retail? Anda bisa menilainya
dari situ.

Jadi, P2P lending konsumtif tidak akan mendadak merasakan dampak buruk
dari resesi, tapi di jangka panjang bisa saja goyah kalau resesi bertahan
lama.Saran saya adalah untuk tetap memanfaatkan p2p konsumtif sebagai
salah satu fixed income asset anda, namun danai hanya yang jangka pendek
saja untuk likuiditas dan peace of mind. Kalau memang p2p lending pilihan
anda mulai ada masalah, anda jadi bisa exit dengan cepat.

Bagi P2P lending produktif perusahaan

P2P lending produktif akan lebih terpengaruh dampak resesi, terutama bagi
pinjaman yang menggunakan invoice sebagai jaminan. Alasan utama
keterlambatan pinjaman invoice financing adalah karena tagihan debitur
yang belum dibayarkan oleh klien mereka. Nah saat resesi, sudah hampir
pasti perputaran uang antara debitur dan klien ini akan lebih terhambat lagi
karena akan ada efisiensi keuangan. Tagihan akan telat dibayarkan, jaminan
lain debitur dan jaminan personal dari direksi pun mungkin terpaksa
dicairkan untuk keperluan yang lain.

Penyelenggara P2P lending sendiri pun mungkin akan melakukan kegiatan
efisiensi karyawan, dan menurut saya (berdasarkan cerita dari mantan
karyawan Crowde), yang menjadi sasaran pertama untuk di PHK
kemungkinan besar adalah petugas petugas lapangan yang bertugas
berkordinasi dengan para debitur, sehingga upaya recovery atau penagihan
pun akan makin terhambat lagi.
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Beberapa P2P lending produktif memang memiliki asuransi yang melindungi
modal anda, dan tentu pinjaman yang diasuransikan seperti itu jauh lebih
aman diambil karena memberi sedikit kepastian.

Jadi, menurut saya P2P lending produktif perusahaan lebih baik dihindari
ketika bau resesi sudah mulai tercium.

Bagi P2P Lending Produktif Agrikultural

Agrikultural secara teori merupakan salah satu industri yang kebal resesi,
karena hasil produksi nya terus menerus dibutuhkan semua orang meskipun
kondisi ekonomi sulit. Alam juga tidak peduli pada kondisi keuangan manusia,
sehingga resesi jelas tidak meningkatkan tingkat risiko saat seluruh proses
pertanian berlangsung.

Yang perlu dikhawatirkan dari P2P lending agrikultural adalah fluktuasi biaya
yang mungkin terjadi saat proses logistik maupun penjualan. Retailer atau
distributor yang akan membeli hasil pangan mungkin berkurang kemampuan
belinya sehingga hal tersebut mungkin berdampak pada pembagian
keuntungan yang diterima investor. Sedangkan saya pribadi sudah
merasakan pinjaman agrikultur saya macet karena ada pembeli yang kabur
alias batal membeli hasil panen investasi saya. Namun perlu dicatat hal ini
terjadi sebelum resesi dan pandemi terjadi.

Risiko tersebut sebenarnya bisa dimitigasi apabila p2p lendingnya memiliki
ekosistem holistik yang mengatur penanaman, pemanenan, sampai penjualan.
Contohnya yang sukses menerapkan hal ini adalah Tanifund, yang masih
bertahan di TKB90 sebesar 100% dari awal.

Jadi menurut saya resesi minim dampaknya terhadap P2P lending agrikultur.
Saran saya malah kita harus menambah porsi investasi kita di sektor ini untuk
membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia, karena kalau
semua investor malah ‘pegang cash’ dan menarik semua investasinya, malah
resesi semakin parah.
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Bagi P2P lending Produktif UMKM
P2P lending jenis ini bergantung pada kegiatan usaha mitra peminjam
mereka, yang biasanya menjalankan usaha mikro seperti membuka warung
atau jualan pulsa. Hal-hal yang dijual tersebut tentu merupakan kebutuhan
sehari hari yang tetap dibutuhkan orang-orang meskipun kondisi ekonomi
sedang buruk.

Resesi juga lebih dirasakan oleh orang-orang metropolitan yang bisa
merasakan pemecatan, penghentian ekspansi bisnis, efisiensi kegiatan bisnis.
Sedangkan mitra P2P lending UMKM biasanya berada di daerah yang
notabene kondisi ekonominya terisolasi (tidak banyak hubungan dengan
ekonomi nasional). Menurut saya perilaku konsumsi orang-orang non-
metropolitan ini tidak akan terpengaruh banyak oleh resesi sehingga
penghasilan mitra peminjam cenderung stabil.

Namun, perlu diingat bahwa resesi kali ini terjadi karena pandemi, jadi ada
konsiderasi ekstra yang harus diperhatikan yaitu PSBB dan protokol
kesehatan. Esta Kapital juga bercerita bahwa kebijakan yang diterapkan
cukup mengganggu pergerakan tim lapangan mereka yang menagih
pinjaman. Hal ini terbukti dari masalah Amartha yang kesulitan menagih
utang sampai harus memanfaatkan surat stafsus untuk menggerakkan tenaga
lapangan.

Jadi, menurut saya resesi sangat berdampak pada P2P lending UMKM, tapi
hal ini karena adanya pembatasan kesehatan yang mengganggu proses
penagihan lapangan.Hindari menaruh dana darurat di p2p lending sektor ini
karena akan ada risiko terlambat bayar, namun untuk gagal bayar harusnya
risikonya tidak meningkat.

Penutup

Silakan saja jika lanjut mau investasi P2P lending, namun persempit pilihannya
menjadi beberapa saja. Jangan juga takut berlebihan dan pegang cash
100%. Kalau semuanya seperti itu, sudah jelas resesi malah makin parah
karena perputaran roda ekonomi jadi terhambat. Dan ingat, resesi bisa jadi
potensi keuntungan besar karena kita mengambil momentum.
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BAGIAN 2: MENGENAL RISIKO
TOPIK 5: P2PL SAAT RESESI (FAKTA)
Dijabarkan disini adalah respons para perusahaan P2P lending menghadapi
isu COVID-19 yang juga mempengaruhi dunia investasi. Daftar ini dibuat
menggunakan perspektif seorang lender, yakni apa yang saya lihat dari
dashboard pendanaan saya, jadi tidak mencakup kondisi internal
perusahaan P2P lending yang bersifat rahasia.

Kategori 1: Tidak ‘Terdampak’

Akseleran
Danamart
Easycash
Danain
Tanifund
Igrow
Investree
Danalaut
Crowdo
Tokomodal
Komunal
Aktivaku

Semua P2P lending dibawah tidak melakukan perubahan apapun pada
pelayanan maupun produk mereka sejauh ini.Kebanyakan dari mereka
memperketat seleksi peminjam namun tidak berdampak banyak pada kita
selaku lender, alias jumlah pinjamannya tidak berkurang drastis.

Seperti yang bisa kita lihat, justru kebanyakan p2p lending minim terdampak
oleh covid19. Penghasilan referral saya dari p2p lending juga meningkat
cukup tinggi selama pandemi, yang menunjukkan bahwa justru makin banyak
investor yang menambahkan porsi uang mereka di p2p lending, mungkin
karena sudah lelah melihat investasi lainnya anjlok.
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Kategori 2: Cukup Terdampak

Koinworks: kuantitas pinjaman berkurang, tidak ada lagi grade D-E dan
tenor panjang berkurang drastis, memberlakukan 3 jenis skema relaksasi.

Gradana: kuantitas pinjaman berkurang cukup signifikan.

Amartha: memberlakukan berbagai skema relaksasi kredit, perpanjangan
tenor pembayaran, pengurangan approval rate, terjadi kesulitan penagihan
di lapangan, jumlah pinjaman berkurang signifikan.

Asetku: tenor panjang sempat dihilangkan meskipun sekarang ada lagi,
membuat produk jangka singkat baru, kuota pinjaman lebih cepat habis.

Uangme: penurunan bunga sekitar 5% untuk semua tenor

Esta Kapital: seleksi ketat peminjam yang bisa didanai lender retail

Modalrakyat: Restrukturisasi pinjaman tenor pendek

Kategori 3: Sangat Terdampak
Cashwagon: bunga diturunkan ke 5%, sekarang berhenti menggalang dana

Mekar: sempat berhenti menggalang dana

Danamas: sempat berhenti menggalang dana

Modalku: sempat tidak ada pinjaman tersedia
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BAGIAN 3: MANAJEMEN RISIKO
TOPIK 1: DIVERSIFIKASI P2P LENDING

Diversifikasi… Istilah yang seharusnya dipahami dan dipraktekkan oleh setiap
investor di dunia, entah pemula atau senior.

Singkatnya, diversifikasi adalah menyebarkan dana anda ke berbagai
macam jenis produk investasi dengan tujuan meminimalkan risiko investasi
anda secara keseluruhan.

Memahaminya mudah bukan? Dan menurut saya, penerapannya juga mudah.
Jadi saya kaget ketika seorang relationship manager P2P lending
menginformasikan ke saya bahwa masih banyak lender di website tersebut
yang menumpuk dana dalam satu pinjaman saja.

Sebenarnya saya malas membahas hal-hal mendasar, bukan karena saya
sombong, sebaliknya justru karena pembahasan hal-hal dasar seperti ini
sudah banyak yang menulis jauh lebih bagus daripada saya.

Jadi, di bagian ini saya targetkan secara spesifik untuk menerapkan
diversifikasi dalam P2P lending saja. Tidak akan ada pembahasan
diversifikasi di aset-aset lainnya. 

 Pilihan Penyelenggara1.

Sebelum pusing memilih pinjaman mana yang ingin didanai, hal pertama
yang lebih penting adalah TIDAK menaruh seluruh uang anda di satu
penyelenggara pinjaman saja. Saya bukannya paranoid bahwa uang saya
akan dibawa kabur oleh satu pihak tertentu – semua website lending di
Indonesia sudah diawasi OJK sehingga hal tersebut mustahil terjadi. Namun,
menyebarkan uang anda di beberapa website akan membantu anda memilih
pinjaman yang lebih bervariasi! Tentu saja hal ini karena setiap website
memiliki produk pinjaman yang berbeda-beda. Menjadi lender di website
apapun tidak dikenakan biaya dan proses registrasinya tidak sulit, jadi tidak
ada ruginya menjadi lender di beberapa website sekaligus.



EBOOK  GRATIS  -  PANDUAN  P2P  LENDING Bagian  3  topik  1

Dibuat  dan  didistr ibusikan  gratis  oleh  Adrian  Siari l   (adriansiari l .com )

2. Tenor Pinjaman

Durasi pinjaman berkaitan erat dengan likuiditas uang anda – kapan uang
yang anda investasikan bisa dipergunakan kembali.

Durasi pinjaman di semua website bervariasi, rekor terpendek dipegang oleh
Danalaut dengan tenor 10 hari, dan rekor terpanjang dipegang oleh
KoinWorks dengan tenor 24 bulan.

Tenor durasi pendek, meski lebih likuid, tidak selalu bagus dan tenor durasi
panjang pun tidak selalu buruk. Apabila seluruh portfolio anda berada di
pinjaman durasi pendek, maka ketika pinjaman anda berakhir, ada risiko
bahwa dana anda menjadi ‘dana mati’ – yakni ketika uang anda berada di
wallet website (yang tentunya tidak berbunga) belum bisa kembali
diinvestasikan karena tidak adanya pinjaman yang ditawarkan.

Saya pribadi suka tenor pendek, karena saya suka memindah-mindahkan
investasi saya. Saya menginvestasikan 50% dana saya di tenor pendek (satu
bulan kebawah s/d tiga bulan), 35% di tenor menengah (empat bulan s/d
enam bulan), dan sisanya di tenor panjang (satu tahun keatas).

3. Klasifikasi Risiko Pinjaman

Setiap penyelenggara memberikan peringkat/nilai kepada produk pinjaman
mereka. Beruntung bagi anda dan saya, sistem peringkat di semua website
Indonesia menggunakan standar yang sama, yaitu alfabet dari A sampai E.
Beberapa website menambahkan angka dibelakang huruf tersebut sebagai
sub-class untuk memberikan klasifikasi lebih detail.
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Singkat cerita, sama seperti rapor anak SD, peringkat pinjaman A merupakan
pinjaman terbaik dari sisi likuiditas, yang berarti risiko gagal bayarnya
paling kecil. Namun demikian, sesuai hukum dasar investasi, risiko kecil
berarti bunga yang didapatkan juga paling kecil dibandingkan kelas
pinjaman lainnya.

Menumpukkan seluruh dana anda hanya kedalam satu kelas pinjaman berarti
melawan konsep diversifikasi. Apabila seluruh dana anda taruh di kelas A,
memang berarti investasi anda cukup aman dari risiko gagal bayar, namun
imbal balik yang anda terima tidak maksimal.

Sebaliknya, apabila menaruh seluruh dana pada pinjaman kelas rendah (C,
D, dan E), terjadi risiko gagal bayar yang lebih tinggi meskipun investasi
anda seharusnya tumbuh lebih cepat.Sehingga, cara yang paling baik
adalah menaruh dana anda ke kelas investasi yang berbeda beda untuk
menyeimbangkan bunga pinjaman dan risiko.

Tapi, kita tidak bisa sembarangan percaya dengan penilaian grade ini,
karena setiap P2P lending punya standar penilaian yang tidak universal.
Kitalah yang seharusnya memberikan penilaian sendiri secara objektif. Baca
penjelasannya di topik 2.

4. Jumlah Uang yang Diinvestasikan

Percuma saja anda sudah membagi strategi diversifikasi berdasarkan tenor,
kelas, dan website, bila ujung ujungnya anda tidak mengatur nominal
investasi nya supaya menjadi proporsional.

Misalnya anda akan ada kebutuhan uang dalam satu bulan, maka tentu
pendanaan tenor pendek anda harus lebih banyak dalam nominal rupiah
ketimbang pendanaan yang tenornya panjang.
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5. Klasifikasi/Kategori Pendanaan

Apakah untuk membiayai perusahaan membeli barang? —
Berarti procurement financing.
Apakah untuk membantu orang yang tidak anda kenal untuk memperbaiki
rumahnya? — Berarti pinjaman personal.
Apakah untuk membantu sebuah kampus meluncurkan program baru? —
Berarti pinjaman edukasi.
Apakah untuk membantu petani mendistribusikan hasil panennya? —
Berarti pinjaman agrikultural.

Faktor yang kelima ini mungkin sama sekali tidak dipertimbangkan oleh
kebanyakan investor, termasuk saya!

Klasifikasi/kategori investasi berhubungan dengan keperluan apa yang anda
sedang danai. Misalnya:

Masih banyak klasifikasi lainnya dengan istilah yang berbeda-beda sesuai
dengan penyelenggara masing-masing, misalnya teknologi, revolver, UKM
(usaha kecil menengah), dan lain-lain. Klasifikasi pinjaman tidak
berhubungan dengan kelas pinjaman. Yang berarti misalnya untuk invoice
financing bisa saja ada yang kelas A maupun kelas E.

Sama seperti investasi saham, hal ini penting untuk menghindari risiko makro
(faktor skala besar), misalnya regulasi atau kejadian baru yang
mempengaruhi sektor industri tertentu. Misalnya dalam kasus wabah Corona
tahun 2020, saya menyarankan untuk menghindari peminjam yang bekerja di
sektor restoran dan pariwisata.
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BAGIAN 3: MANAJEMEN RISIKO
TOPIK 2:  GRADE & TKB90

Bukannya kita tidak boleh percaya sama sekali kepada grade di P2P
lending, tapi yang saya ingin tekankan adalah grading di P2P lending tidak
memiliki standar nasional atau universal yang ditentukan oleh otoritas.

Hal ini jelas berbeda dengan skala penilaian yang digunakan oleh bank
ataupun institusi finansial keuangan lainnya. Contoh, kita asumsikan suatu
pinjaman di Danamart memiliki grade C, lalu ketika peminjam yang sama
tersebut masuk di Koinworks dan menyerahkan seluruh data yang sama persis,
bisa saja penilaiannya malah masuk grade A atau B. Hal ini tentu
diakibatkan karena Koinworks dan Danamart punya kriteria penilaian yang
berbeda. Jadi satu perusahaan yang mengajukan pinjaman sama persis
dengan data yang juga sama persis bisa mendapatkan penilaian kredit yang
berbeda dari kedua P2P lending tersebut.

Apabila anda melihat kolom komentar di halaman Koinworks blog saya,
banyak yang menceritakan bahwa grade A dan B di Koinworks bisa terjadi
telat bayar ataupun gagal bayar. Sedangkan di Danamart sendiri dimana
90 persen pinjamannya grade C, saya sudah pernah merasakan telat bayar
di pendanaan pertama saya namun belum pernah ada yang gagal bayar.
Jadi secara objektif kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem skor
kredit di Danamart sedikit lebih ketat daripada Koinworks. Saya juga pernah
merasakan gagal bayar grade A di Modalku, jadi berdasarkan pengalaman
tersebut saya berani endorse bahwa skor kredit di Modalku sangat – sangat
tidak terpercaya. Cerita soal ‘salah grade‘ ini tidak ada habisnya, apalagi
jika anda ngobrol dengan komunitas ‘korban Crowde‘ yang uangnya macet
padahal semua pinjamannya dilabeli RISIKO RENDAH.

Jangan Asal Percaya Dengan Grade 
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Jadi kalau grade sulit dipercaya, kita harus apa? Jawabannya adalah
dengan meneliti peminjam itu sendiri. Memang menurut aturan OJK kita tidak
boleh mengetahui identitas peminjam secara langsung, jadi kita tidak bisa
meneliti sedalam-dalamnya tentang peminjam tersebut. Namun kebanyakan
P2P lending memberikan suatu dokumen yang mereka sebut dengan fact
sheet (sama seperti fund fact sheet di dunia reksadana). Melalui dokumen
tersebut kita bisa menilai performa keuangan perusahaan peminjam serta
informasi-informasi lainnya seperti bidang usaha, bouwheer, dan kegiatan
usaha.

Nah, informasi kualitatif inilah yang harus kita olah untuk menjadi suatu faktor
kuantitatif. Misalnya, kita lihat bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang
jangka pendek dan hutang jangka panjang yang cukup banyak, maka jelas
sebenarnya risiko dalam pinjaman tersebut cukup tinggi karena kok sudah
punya hutang di tempat lain masih meminjam di lending. Contoh lain
misalnya perusahaan tersebut bergerak di bidang pariwisata, tentu performa
keuangannya akan terpengaruh isu virus Corona, jadi mungkin tidak selancar
yang diproyeksikan.

Namun, dokumen ini juga tidak menyelesaikan masalah kepercayaan kita
sepenuhnya, karena mungkin saja informasi yang diberikan oleh si peminjam
itu ‘salah’ atau ‘bohong’ atau ‘dimanipulasi’ dan sayangnya ‘tidak ketahuan’
oleh penyelenggara. Saya memberikan tanda kutip di setiap dugaan
tersebut karena…… anda bisa menyimpulkan sendiri.

Selain itu OJK juga belum menentukan standar dalam menyusun fact sheet.
Jadi beberapa penyelenggara memiliki laporan fact sheet yang sangat
bagus sedangkan yang lainnya asal-asalan dan cenderung maksa.

Saya berikan contoh lain yang agak panjang dan njelimet (ribet). Ada
pembaca saya yang bilang bahwa pinjaman UMKM di Modalrakyat kurang
aman karena memiliki grade C, bunganya sangat tinggi sekali (25%)
sehingga dia lebih memilih untuk mendanai pinjaman invoice financing
dengan bunga 15% grade A.
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Padahal kalau kita selidiki lebih lanjut soal pinjaman UMKM tersebut
sebenarnya nilai pinjamannya hanya Rp500.000 untuk melakukan
perdagangan pulsa. Meskipun bunga 25% memang benar tergolong tinggi
sekali, namun apabila kita kalikan dengan jumlah modal yang dipinjam yaitu
sebesar Rp500.000 maka nilainya tidak terlalu besar hanya sekitar
Rp150.000 per tahun. Sedangkan dengan tenor hanya 14 hari anda bisa
menghitung sendiri sebenarnya bunganya hanya sekitar Rp5.000.

Kita juga perlu ingat bahwa perdagangan pulsa memiliki likuiditas dan
permintaan yang sangat tinggi – semua orang butuh pulsa, apalagi di
negara berkembang seperti Indonesia yang masyarakatnya belum banyak
menggunakan sistem abonemen atau pasca-bayar (sistem tagihan seperti XL
prioritas yang umum digunakan di negara maju). Kebetulan saya juga
memiliki koneksi dan teman-teman yang bekerja di perusahaan distribusi
pulsa, dan mereka pernah memberikan saya data tentang distributor pulsa.
Salah satu usaha bisnis saya juga menjual pulsa di pool taksi dan saya juga
terkejut melihat data yang diserahkan oleh karyawan saya.

Keuntungan jualan pulsa itu sebenarnya kecil, namun ketika kita
mengekspresikannya dalam persentase sebenarnya cukup tinggi: kita bisa
mendapatkan untung sekitar Rp1.000 per Rp10.000 yang dijual, jadi itu
sudah untung 10%. Kalaupun amit-amit si peminjam modal pulsa ini
dagangannya tidak laku (biasanya karena promo online di Shopee, DANA,
etc), maka tentu dia dapat dengan mudah menalangi Rp5.000 yang menjadi
bunga pinjaman tersebut supaya pinjamannya tidak dikategorikan macet.

Lalu, ia tidak akan meminjam lagi sampai modal yang dipinjam tersebut
seluruhnya laku dijual. Ingat, modal pulsa tidak memiliki masa kadaluarsa
seperti makanan. Setelah akhirnya laku dan mendapatkan keuntungan, tentu
ia bisa memulai peminjaman berikutnya.
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Jadi kesimpulannya, meskipun pinjaman UMKM di Modalrakyat ini memiliki
grade C dan terkesan tidak aman, sebenarnya ketika kita teliti lebih lanjut
secara kualitatif dan menempatkan posisi kita di posisi peminjamnya,
pinjaman ini jelas-jelas sangat aman bahkan tingkat keamanannya melebihi
invoice financing yang bunganya 15% tersebut, karena invoice financing
malah memiliki risiko bouwheer telat bayar sehingga kita pun telat menerima
pembayaran pinjaman dari si peminjam.

Intinya, kita sendirilah juri terbaik dalam menilai grade suatu pinjaman dalam
P2P lending, jangan sekedar percaya dengan standar yang disajikan.

Bagaimana Dengan TKB90?

OJK hanya memvalidasi angka TKB90 dari P2P lending yang sudah berizin,
jadi sebagian besar P2P lending yang masih dalam tahap “terdaftar dan
diawasi” bisa seenak jidat menulis angka TKB90 mereka sendiri tanpa
khawatir ‘ketauan bohong’.

Memangnya ada P2P lending yang jelas-jelas ketauan bohong soal TKB90?
Ya ada dong, Crowde selalu memajang angka TKB90 diatas 90 persen
(berarti mayoritas lancar), padahal nyatanya menurut rekap data komunitas
korban Crowde, hampir lebih dari 90% proyek di Crowde macet, telat bayar,
dan bahkan gagal bayar. Data ini valid melalui proses crowdsourcing.

Tinggal menunggu waktu sampai P2P lending lainnya ketahuan ‘membedaki’
angka TKB90 mereka yang sesungguhnya. Sebab di peraturan OJK memang
tidak ditegaskan bagaimana kriteria menyatakan angka TKB90 yang
kredibel.

Sebenarnya rumus dasar TKB90 cukup sederhana yaitu jumlah pinjaman
macet (diekspresikan dalam rupiah) dalam 90 hari terakhir dibagi dengan
total seluruh pinjaman yanag masih dalam posisi outstanding (belum dilunasi
namun dalam keadaan lancar), lalu dikali 100 untuk diekspresikan dalam
bentuk persentase. Sederhana!
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Apabila ada pinjaman sebesar Rp100 juta macet selama 90 hari, lalu
tiba tiba sang peminjam melunasi hanya Rp100 ribu rupiah, apakah masih
dikategorikan macet? Sebab ada pembayaran namun nominalnya kecil
sekali.
Apabila P2P lending tersebut mencairkan dana provisi untuk
menggantikan kerugian lender, apakah si peminjam otomatis tidak
dianggap macet lagi?
Apabila P2P lending mengklaim gagal bayar ke asuransi, apakah
peminjam tersebut masih dianggap dalam angka TKB90?
90 hari dihitung ini dihitung darimana mulainya? Tepat dimulai saat hari
pertama keterlambatan, ketika peminjam tidak bisa dihubungi, ketika
peminjam menyatakan tidak sanggup membayar, atau gimana?
Dan lain-lainnya.

Masalahnya, tidak ada kriteria jelas untuk hal-hal dibawah ini:

1.

2.

3.

4.

5.

Sampai hal-hal tersebut didefinisikan jelas di aturan OJK, tentu masing-
masing P2P lending sebenarnya bisa seenak jidat mengarang angka TKB90
mereka sendiri.

Ngobrol dengan komunitas investor P2P lending sehingga bisa berbagi
pengalaman seobjektif mungkin. Gabung ke grup Telegram kami dengan
membaca panduan yang tersedia di blog saya.
Baca review yang tersedia di blog saya supaya mendapatkan gambaran
suatu P2P lending secara kualitatif, sebab semua yang saya review disini
sudah saya cobain langsung.
Melakukan riset sendiri dengan cara mendatangi kantor P2P lending
dan/atau menghubungi staf marketing mereka. Cara ini lumayan
memakan waktu namun efektif. P2P lending yang terpercaya pasti
kooperatif menyambut calon lender baru.

Jadi Bagaimana Solusinya?
Kedepannya PUSDAFIL yang sedang dikembangkan OJK juga akan
terintegrasi dengan P2P lending yang sudah terdaftar OJK sehingga
mempermudah proses validasi TKB90. Namun untuk sekarang anda bisa:
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BAGIAN 3: MANAJEMEN RISIKO
TOPIK 3:  MEMILIH SELEKTIF PENDANAAN

Selektif disini maksudnya adalah memilih secara ekstra hati-hati produk P2P
lending yang akan anda danai, mulai dari penyelenggaranya, produk
pinjamannya, bahkan sampai peminjamnya sekalipun.Sama seperti analisa
fundamental dalam dunia investasi saham, kitapun bisa menggunakan
beberapa faktor kualitatif maupun kuantitatif dalam dunia P2P lending,
meskipun penerapannya tentu tidak sama. Sebelum membaca lebih jauh,
saya sarankan anda membaca dulu tulisan ini dan tulisan ini.Kenapa baru
membahasnya sekarang? Karena sama seperti investasi lain yang terdampak
oleh virus corona, risiko P2P lending di beberapa aspek juga meningkat,
bahkan wabah virus ini dikhawatirkan akan membawa resesi ekonomi juga.

Pertama: Jangan Gunakan Fitur Pendanaan Otomatis

Karena kita akan menggunakan metode selektif, tentu kita akan memilih
sendiri produk pinjaman dan/atau peminjam yang akan kita danai, sehingga
kita tidak akan menggunakan fitur investasi otomatis (autolending) yang
mungkin ditawarkan beberapa P2P lending seperti Koinworks, Modalku, dan
Akseleran.

Fitur autolend tersebut kebanyakan hanya bisa memilihkan pinjaman
berdasarkan tenor, return, dan grade. Seperti yang sudah dibahas
sebelumnya bahwa grade bukanlah sesuatu yang bisa kita percaya, maka
tentu kita juga tidak ada gunanya menggunakan fitur autolend yang
menyesatkan tersebut, apalagi saya punya pengalaman pribadi dapat 4
pinjaman grade A gagal bayar di Modalku, padahal autolend yang
memilihnya semua.

Memang mematikan fitur autolend ini ada kerugiannya, yaitu, mungkin kita
tidak akan kebagian pinjaman, karena lender-lender yang lain tidak selektif
dan asal taruh uang saja. Oleh karena itu metode selektif ini sebaiknya
diterapkan pada penyelenggara P2P lending yang memang memiliki
kuantitas pinjaman yang cukup oke, bukan yang pendanaannya berebutan.
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Kedua: Fundamental Perusahaan Penyelenggara 

Melihat laporan keuangan induk perusahaan mereka (misalnya Sinarmas
dengan Danamas, Mekar dengan Sampoerna) . Bila amit-amit
perusahaan P2P lendingnya bangkrut, setidaknya induk perusahaan
mereka bisa membantu mempertanggungjawabkan demi nama baik,
meskipun secara legal sebenarnya mereka tidak ada kewajiban sama
sekali untuk mengganti kerugian pendana.
Atau laporan keuangan perusahaan yang menyuntik dana kepada
mereka (misalnya BCA dengan KlikAcc), sama seperti nomor 1, meskipun
perusahaan penyuntik dana tidak memiliki kewajiban melakukan ganti
rugi pada pendana, tapi setidaknya ada yang bisa ‘menyelamatkan’
perusahaan P2P lending bila terancam bangkrut, entah melalui chip in
dana atau intervensi profesional.
Dan juga, bahkan sebaliknya kita bisa menilai laporan keuangan
perusahaan yang diakuisisi oleh sang P2P lending (misalnya Bank Yudha
oleh Asetku). Apakah perusahaan yang diakuisisi tersebut memberikan
kontribusi positif bagi sang pengakuisisi, terutama dari segi keuangan?
Setelah akuisisi tersebut apakah Asetku makin untung atau malah jadi
bakar duit?

Fundamental perusahaan di sini maksudnya menganalisa perusahaan yang
mengadakan bisnis P2P lending tersebut. Pertama, bila memungkinkan kita
harus melihat laporan keuangannya (bila perusahaan tersebut merupakan
perusahaan terbuka): apakah sudah untung atau belum. Sayangnya sejauh ini
memang belum ada perusahaan P2P lending di Indonesia yang merupakan
perusahaan terbuka, jadi solusinya kita bisa:

1.

2.

3.

Kalau kita sudah tahu bahwa perusahaan P2P lending tertentu belum untung,
maka kita perlu berhati-hati karena bisa saja mereka menggunakan strategi
bakar duit, dan ketika mereka harus melakukan scale back tentu mereka
tidak punya kewajiban untuk melunasi kewajiban (utang) kepada kita para
lender. Contoh nyatanya, ketika Kreditpintar menutup program lender
mereka, saya masih ada uang Rp150.000 yang nyangkut di mereka, dan
sampai sekarang tidak jelas bagaimana nasibnya (padahal Kreditpintar ini
malah berkembang pesat saat ini).



EBOOK  GRATIS  -  PANDUAN  P2P  LENDING Bagian  3  topik  3

Dibuat  dan  didistr ibusikan  gratis  oleh  Adrian  Siari l   (adriansiari l .com )

Anda juga perlu melihat status ‘pendanaan’ perusahaan P2P lending.
Pendaan yang dimaksud disini adalah suntikan dana investasi venture capital
untuk keperluan pengembangan perusahaan. Apabila sudah ‘disuntik dana’
seharusnya perusahaan akan lebih kredibel karena sudah ada investor besar
yang melirik mereka. Dalam soal suntikan dana ini ada beberapa tahapan
yang biasanya disebut pre-seed, seed, a series, b series, c series, dan
seterusnya. Semakin besar hurufnya (mendekati huruf Z), maka suntikan
dananya sudah semakin banyak sehingga menandakan bahwa banyak
investor besar berminat terhadap perusahaan tersebut, sedangkan untuk
perusahaan yang belum di injek dana sama sekali mungkin perlu
dipertanyakan kredibilitasnya: kenapa sampai sekarang belum ada investor
besar yang mau investasi di bisnis mereka? Apakah bisnis modelnya yang
kurang kuat atau fundamental perusahaan yang kurang baik? Suntikan dana
bisa kita jadikan acuan: bahwa kalau misalnya ikan besar saja tidak mau
masuk dalam saya kesana apalagi kita ikan-ikan kecil yang dananya tidak
seberapa?

Faktor lain yang saya suka gunakan juga adalah jumlah karyawan dan lokasi
kantor, meskipun buat beberapa orang ini kurang penting. Menurut saya
perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan jarang melakukan efisiensi
(pengurangan karyawan), malahan karyawannya nambah terus tentu
menandakan fundamental perusahaan tersebut cukup kuat. Meskipun tentu
saja ada kemungkinan mereka hanya sekadar bakar uang dan melakukan
rekruitmen untuk meningkatkan sales saja, bukan rekruitmen di aspek lain
yang menguatkan struktur perusahaan mereka. Saya sendiri suka melihat di
LinkedIn dan halaman website P2P lending apakah ada penambahan tim,
terutama di bagian manajemen? Lalu saya suka kepo mempelajari latar
belakang orang baru tersebut.

Hal kedua adalah kredibilitas kantor dan dalam hal ini sebenarnya ada
karyawan Komunal yang juga setuju, beliau bercerita mereka mau pindah
kantor untuk mendapatkan kredibilitas yang lebih tinggi untuk meyakinkan
calon investor mereka. Bahkan OJK sendiri menghimbau beberapa
perusahaan fintech lending supaya tidak membuka kantor di daerah tertentu
karena beberapa daerah di Jakarta itu konotasinya buruk, diakibatkan
sering dipakai oleh perusahaan fintech lending yang ilegal. 
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Tentu kita akan lebih percaya pada suatu perusahaan yang bisa kita datangi
langsung ke kantornya, melihat jumlah karyawannya berapa, dan bertemu
dengan tim manajemen mereka langsung. Danamas, Asetku, Akseleran
semuanya mendapatkan kepercayaan ekstra dari saya karena saya sudah
mendatangi sendiri kantor mereka.

Ketiga: Analisa Fund Fact Sheet 

Menjabarkan lengkap data keuangan perusahaan peminjam, seperti
utang jangka pendek, pendapatan bulanan, nilai aset.
Menjelaskan pihak bouwheer atau payor, lebih baik lagi kalau dijabarkan
juga kondisi keuangannya.
Untuk peminjam individual, juga dijabarkan kondisi keuangannya seperti
gaji bulanan, hubungan relasi dengan penjamin, serta tempat bekerja
dan status pekerjaan.
Menjelaskan secara jujur sejarah pengembalian dari peminjam, apakah
pernah macet, sudah berapa kali meminjam, dan berapa total pinjaman
yang pernah diajukan.

Kebanyakan komentar dari analis P2P lendingnya, bersifat subjektif dan
‘menjual’ supaya investor merasa aman, padahal tidak membuktikan apa-
apa.
Menggunakan banyak logo, desain yang memakan tempat supaya
informasi kelihatan padat, padahal isinya bertele-tele.
Copy paste dari satu fact sheet ke fact sheet lainnya.

Ini sudah sempat dibahas sebelumnya di artikel ini dan juga menjadi salah
satu aspek baru dalam saya menilai peer to peer lending, jadi review-review
lama ditambahkan juga aspek penilaian fact sheet ini. Sayangnya, struktur
fact sheet belum distandarisasi oleh OJK, jadi kualitas antara satu dan
lainnya tentu berbeda – ada yang bagus, ada yang jelek contoh yang bagus
ada di Crowdo dan contoh yang kurang baik ada di Akseleran. Semakin
lengkap dan semakin objektif informasi yang dihadirkan di fact sheet, tentu
kualitasnya semakin bagus.

Fact sheet yang bagus, seperti milik Crowdo, harusnya:

Sebaliknya, Fund Fact Sheet yang kurang bagus:
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Modalrakyat bikin video Youtube tentang borrower
Growpal menyajikan foto projek dan mitra, meskipun sulit diklarifikasi
fotonya asli atau tidak
iGrow juga menyajikan dokumentasi proyek namun sebagai update,
bukan sebagai fact sheet sebelum pendanaan

Saya juga pribadi suka dengan fact sheet yang memberikan dokumentasi
visual seperti foto dan video dari para borrower nya. Contoh:

Keempat: Analisa Peminjam (Perusahaan)

Tidak berbeda jauh dengan analisa fundamental dan kuantitatif dalam
investasi saham, yang penting kita harus melihat bahwa aset perusahaan
tersebut tentu lebih besar daripada total utangnya. Amit-amit bila
perusahaan tersebut bermasalah, setidaknya mereka bisa menjual aset untuk
menutupi utang, terutama hutang jangka pendek.

Informasi historikal memang tidak menjamin masa depan, tapi cukup
memberi gambaran. Selain itu juga kita perlu melihat pendapatan bulanan
secara historikal: apakah utang mereka saat ini lebih rendah daripada
penghasilan mereka? Apakah pinjaman yang mereka ajukan dijamin secara
personal oleh direksi atau komisaris mereka? Misalnya ketika terjadi gagal
bayar: si direksi atau komisaris bersedia tidak bila aset pribadinya di jual
untuk menutupi kerugian tersebut?

Bicara soal komisaris dan direksi, tentu kalau misalnya kita tahu nama
perusahaan tersebut apa, kita juga bisa mempelajari orang-orang di
baliknya. Sayangnya aturan OJK tidak memperbolehkan perusahaan
penyelenggara untuk memberikan identitas lengkap sang peminjam. Jadi,
kita hanya bisa menebak-nebak saja. Di Crowdo, identitas peminjam institusi
dibuka (dipublikasikan) apabila pinjaman sudah dalam tahap macet.

Namun khusus untuk peminjam perusahaan, ada aspek lain yang bisa kita
gunakan untuk menilai kualitas pinjamannya, yaitu payor atau bouwheer untuk
jenis pendanaan invoice financing.
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Mereka ini adalah pihak yang akan ditagih untuk invoice yang kita danai.
Biasanya nama lengkap nya akan disebutkan dan ini tidak melanggar aturan
OJK.

Pihak bouwheer atau payor inilah yang kita bisa pelajari. Bila mereka
perusahaan terbuka tentu kita bisa lihat laporan keuangan nya. Kalau pun
perusahaan tidak terbuka, kita bisa kira-kira mempelajari menggunakan
Google: apakah perusahaan ini terkenal? Mudah ditemukan informasinya
tidak? Atau perusahaan ini sama sekali tidak jelas asal-usulnya?

Kita juga bisa melihat industri peminjam (pasti dicantumkan) maupun
payor/bouwheer mereka untuk memperkuat analisis kita. Misalnya bila
mereka bergerak di bidang pariwisata, tentu saat ini akan terdampak
masalah wabah virus Corona, sehingga lebih baik dihindari untuk sementara
waktu. Salah satu pinjaman macet saya di Crowdo berupa invoice financing
dengan payor PT Chevron, ternyata karena PT Chevron semmpat
menghadapi masalah di Indonesia.

Beberapa bidang industri lain selain pariwisata yang saya cukup hindari di
P2P lending adalah toko perdagangan yang rentan disaingi dunia internet,
segala sesuatu yang berhubungan dengan alam (pertanian dan perikanan),
serta pertambangan (karena bersifat seasonal sekali)

Kelima: Analisa Peminjam (Individual)

Untuk menganalisa peminjam individual atau perorangan memang lebih sulit,
karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya: OJK tidak
memperbolehkan kita untuk melihat identitas lengkap si peminjam ini.
Kalaupun memang ada, entah bagaimana caranya (misalnya di
PinjamanGo), Apakah kita sampai mau cari langsung orangnya? Apakah kita
mau stalking sosial medianya, atau cek langsung ke perusahaan tempat ia
bekerja? Tidak mungkin kita melakukan seperti itu, hanya akan buang-buang
waktu dan buang-buang uang, belum tentu informasi yang kita dapatkan
akurat, dan belum tentu keuntungan pendanaannya lebih tinggi daripada
biaya yang kita keluarkan untuk background check si peminjam.
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 Jadi, kita hanya bisa menilai murni dari seberapa banyak informasi yang
diberikan oleh penyelenggara. Masalahnya, sama seperti fund fact sheet,
informasi peminjam ini ada yang bagus, ada yg buruk. Misalnya di Asetku,
informasi tentang peminjam hampir semuanya disensor: nama disensor,
nomor KTP disensor, dan juga tidak ada informasi tentang pekerjaannya dan
lain-lainnya. Kita hanya bisa pasrah saja terhadap sistem Asetku.

Lain halnya dengan Danamart yang sangat transparan dalam menjabarkan
identitas peminjam individual, bahkan dijabarkan gaji perbulannya berapa,
tempat kerjanya dimana, sampai siapa pihak yang menjadi penjamin si
peminjam tersebut. Ada juga informasi soal tanggungan: istri dan anak, status
rumah, status bekerja, dan lain-lainnya. Saking lengkapnya saya jadi ragu
apakah ini diizinkan oleh OJK? Dan apakah si peminjamnya tidak
keberatan? Namun tentu untuk kita pendana jadi jauh lebih tenang, karena
bisa menilai langsung kapabilitas finansial orang ini dalam memenuhi
pinjaman.

Untuk peminjam individual, saya lebih suka peminjam yang pihak penjamin
nya adalah orang tua, saudara kandung, anak, atau anggota keluarga
langsung lainnya, dibandingkan teman kerja atau teman-teman lainnya.

Perlu Dicatat
OJK dan AFPI, setahu saya, tidak secara reguler mengecek keabsahan
informasi yang disajikan penyelenggara di fact sheet maupun informasi
peminjam, jadi kita memang tidak bisa mengklarifikasi langsung kebenaran
informasi yang disajikan kepada kita. Kita hanya bisa berdoa bahwa apa
yang kita baca sesuai kenyataan.

Kesalahan data, baik disengaja ataupun tidak, bisa saja terjadi. Bisa saja
peminjam memalsukan informasi dirinya agar kemungkinan pinjaman cairnya
lebih cepat, bisa saja penyelenggara yang mengkatrol penilaian mereka
supaya kelihatan lebih aman di mata lender. Bisa saja payor/bouwheer nya
yang membohongi si peminjamnya. Selalu ada potensi fraud, dan itulah risiko
yang harus kita tanggung ketika mendanai di P2P lending.
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BAGIAN 3: MANAJEMEN RISIKO
TOPIK 4: FITUR PENDANAAN OTOMATIS

Autopurchase di Koinworks
Autolending di Komunal dan Akseleran

Pendanaan otomatis adalah suatu fitur yang disediakan beberapa P2P
lending untuk mendanai pinjaman yang tersedia dengan menggunakan sisa
uang kita di wallet website tersebut, dimana kita bisa mengatur sendiri
kriteria pinjaman yang ingin kita danai secara otomatis.

Hal ini berbeda dengan metode penyebaran otomatis yang diterapkan oleh
P2P lending konsumtif (seperti Asetku, Easycash, Cashwagon, Uangme) dan
juga berbeda dengan produk Koinrobo milik Koinworks, karena di contoh-
contoh ini anda bahkan tidak memiliki pilihan untuk mengatur kriteria dan
anda tidak tahu uang anda disebarkan kemana saja.

Tergantung dari penyelenggara (perusahaan P2P lending), istilahnya sering
kali berbeda-beda, misalnya:

Bagian ini akan menjelaskan keuntungan dan kerugian bila menggunakan
pendanaan otomatis, sehingga anda bisa menentukan sendiri cocok atau
tidak.

Keuntungan menggunakan pendanaan otomatis 

Memaksimalkan efek compounding

Compounding adalah istilah dimana penghasilan bunga investasi kita
langsung diinvestasikan kembali sehingga keuntungan kita bertambah
berlipat-lipat di jangka panjang. Semakin cepat uang kita diinvestasikan
kembali, semakin tinggi juga keuntungan kita di jangka panjang, karena
hampir tidak ada jeda waktu dimana uang kita ‘nganggur’ – uang kita terus
menerus ‘bekerja’ menghasilkan penghasilan tambahan untuk anda.
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Meluangkan waktu anda

Anda tidak perlu mengecek kapan pendanaan anda jatuh tempo dan kapan
muncul pinjaman baru. Apalagi bila anda punya kriteria pinjaman tertentu
yang jarang muncul, pasti cukup memakan waktu untuk terus-menerus
mengecek pinjaman yang tersedia secara konsisten.

Mendapatkan giliran duluan untuk mendanai

Di beberapa P2P lending yang cukup laku dan ramai, rasanya sulit sekali
mendapat kebagian pendanaan karena ‘berebutan’ dengan lender atau
investor lainnya. Namun dengan menggunakan fitur pendanaan otomatis,
uang anda mendapatkan prioritas untuk masuk duluan ke pinjaman yang
sesuai kriteria anda.

Menggunakan pendanaan otomatis di P2P lending membantu mencapai hal
ini, karena setiap kali ada pengembalian dana, sistem akan otomatis
langsung menginvestasikan untuk anda.

Tidak bisa menerapkan seleksi ketat pada peminjam

Kekurangan menggunakan pendanaan otomatis 

Apabila anda telah membaca topik sebelumnya soal pendanaan selektif,
maka hal tersebut tidak mungkin bisa diterapkan bersamaan dengan
pendanaan otomatis, karena uang anda akan secara langsung disebarkan
sistem tanpa menunggu keputusan anda terlebih dahulu.

Tentu saja anda bisa mengatur kriteria pendanaan dari segi risiko dan tenor,
namun seperti yang sudah saya bahas di tulisan tersebut, kriteria risiko yang
digunakan setiap P2P lending berbeda-beda sehingga kriteria risiko yang
kita atur belum tentu memenuhi ekspektasi kita. Menganalisa fact sheet
peminjam akan lebih baik untuk mengukur risiko menurut penilaian kita
sendiri.
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Nasib diversifikasi kita tergantung algoritma
Saya sering sekali mengungkit bahwa alasan saya rugi di Modalku adalah
karena sistem pendanaan otomatis mereka menyebarkan dana saya ke
empat jenis pinjaman berbeda di grade A dengan pihak peminjam yang
sama. Ketika peminjam tersebut ternyata masuk daftar hitam Bank Indonesia,
tentu seluruh pinjaman saya tersebut dinilai gagal bayar dan tidak ada ganti
rugi yang diberikan oleh Modalku kepada saya. Hal ini terjadi 2 tahun yang
lalu, dan saya yakin Modalku sudah belajar juga dari kesalahannya.

Hal ini memang konyol mengingat pendanaan otomatis seharusnya
membantu kita meminimalkan risiko dengan menyebarkan dana tanpa
adanya proses emosional yang terlibat (bagi seorang investor, emosi adalah
musuh terbesar). Tapi bilamana algoritma, atau rumus yang digunakan sistem
nya tidak cerdas seperti cerita Modalku diatas, maka tidak menutup
kemungkinan bahwa justru risiko kita malah naik, bukannya turun.

Oleh karena itu saya sarankan untuk berdialog dulu dengan pihak
penyelenggara untuk memastikan sistem pendanaan otomatis mereka sudah
cukup pintar untuk menghindari hal-hal seperti itu.

Dana terpakai bisa lebih kecil daripada yang diharapkan

Tadi di sesi kelebihan kita sudah bahas bahwa pendanaan otomatis
membantu kita memaksimalkan keuntungan dengan memutarkan uang kita
terus menerus. Namun bila jumlah pinjaman yang tersedia tidak mencukupi
untuk seluruh dana yang ‘ngantri’ dari sekian banyak pendanaan otomatis
milik lender, maka ada risiko bahwa nominal yang kita setel tidak
sepenuhnya dipakai oleh sistem. Kebijakan soal berapa nominal yang akan
terpakai berbeda-beda tergantung penyelenggaranya. Berdasarkan
dugaan saya, ada yang memberlakukan first come first serve basis dimana
pendana prioritas mendapatkan porsi utama, dan sisanya baru dibagikan ke
yang lain. Ada juga yang menggunakan metode proporsional, dimana semua
yang ‘mengantri’ hanya bisa menggunakan sekian persen dari nominal yang
diajukan. Anda harus bertanya ke tim penyelenggara terkait untuk kebijakan
mereka terkait hal ini.
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BAGIAN 4: MENGENAL PENYELENGGARA
TOPIK 1: EVALUASI PENYELENGGARA

Dalam melakukan evaluasi atau ulasan, saya menggunakan faktor-faktor
yang saya sebutkan di bawah ini. Saya juga merekomendasikan anda untuk
menggunakan faktor-faktor tersebut supaya bisa objektif memilih ladang
investasi terbaik.

 Kuantitas Pinjaman1.

Total semua pinjaman yang masih bisa kita beri dana dalam waktu tertentu.
Jumlah pinjaman yang sedikit berarti tingginya kemungkinan dana nganggur
(tidak berbunga) yang stuck di wallet website. Jumlah kuantitas pinjaman
juga membantu proses diversifikasi (meminimalkan risiko dengan
menyebarkan uang).

Kuantitas pinjaman juga tergantung pada plafon/limit pinjaman yang
tersedia. Apabila pinjamannya banyak tapi plafonnya kecil-kecil (seperti
Danamas) maka pinjaman akan cepat habis. Sebaliknya, satu pinjaman
dengan tenor tinggi (seperti Danamart) memastikan ketersediaan produk
untuk didanai.

2. Variasi Pinjaman

Apakah pinjaman personal dan perusahaan berjumlah seimbang atau hanya
satu jenis saja yang ditawarkan? Apakah semua pinjamannya tinggi risiko?
Bagaimana dengan tenor pinjamannya? Semakin banyak perbedaan
perbedaan diatas di setiap pinjaman yang ada, semakin bervariasi.

Klasifikasi pinjaman perusahaan terbagi beberapa jenis, misalnya project
financing, supply chain financing, invoice financing, purchase invoicing, dan
lain-lainnya. Sedangkan pinjaman personal biasa hanya terbagi menjadi
pinjaman pendidikan, konsumtif, dan credit takeover. Ada juga produk p2p
lending yang fokus di budidaya alam serta UMKM.

Variasi pinjaman penting untuk diversifikasi portfolio. 



EBOOK  GRATIS  -  PANDUAN  P2P  LENDING Bagian  4  topik  1

Dibuat  dan  didistr ibusikan  gratis  oleh  Adrian  Siari l   (adriansiari l .com )

3. Terdaftar oleh Regulator (OJK)

Sudah sangat jelas website yang diawasi OJK tentunya lebih bisa
mempertanggungjawabkan uang investor dan memberikan rasa
aman.Namun demikian, perlu anda ketahui bahwa ‘diawasi oleh OJK’ belum
tentu menjamin dana anda sepenuhnya dilindungi.

4. Jumlah Minimal Investasi

Semakin rendah jumlah nominal minimal, semakin mudah mendiversifikasi
investasi. Namun website yang meminta jumlah besar sebagai minimal
investasi biasanya lebih cepat dalam menyelesaikan proses penggalangan
dana, sehingga akibatnya memiliki likuiditas lebih tinggi.

5. Kualitas Customer Service

Website digital, apalagi berurusan dengan uang, pasti ada saja kendalanya.
Oleh karena itu tim customer service yang tanggap juga menjadi
pertimbangan dalam memilih website.

6. Likuiditas

Jumlah pinjaman tenor pendek yang ditawarkan.
Kecepatan pencairan dana dari wallet website ke rekening pribadi.
Seberapa cepat pinjaman terpenuhi. Apabila anda sudah mendanai
pinjaman namun pinjaman belum terpenuhi, maka uang yang anda
investasikan belum dihitung berkembang sama sekali.

Seberapa cepat uang yang diinvestasikan bisa masuk ke kantong pribadi
lagi. Hal ini dilihat dari beberapa hal yakni:

7. Accessibility

Apabila investasi bisa dikelola melalui aplikasi smartphone, tentu bisa lebih
cepat mengambil pinjaman dengan kualitas baik yang biasa diincar investor
lainnya. Accessibility juga merujuk pada kualitas user experience yang
disajikan.
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8. Persentase Non Performing Loan (NPL)

Tidak semua website menginformasikan persentase NPL nya, sehingga
tidak adil membandingkan website yang memiliki angka NPL dan yang
tidak memiliki.
Angka NPL berubah terus menerus untuk beberapa website (biasanya
untuk website yang pinjamannya sangat banyak) dan platform biasanya
memperbaharui informasi NPL secara tidak teratur sehingga angka yang
mereka sampaikan belum tentu merefleksikan kondisi sebenarnya.
Tidak ada kriteria yang jelas tentang NPL. Berapa lama pinjaman tidak
dibayar sehingga disebut NPL? Bagaimana membuat garis perbedaan
antara NPL atau macet? Bahkan tim Akseleran memberitahu saya bahwa
ada website yang membatalkan status NPL salah satu pinjamannya hanya
karena peminjam membayar kurang dari 0.5% dari uang yang seharusnya
dibayarkan.

Sesuai namanya, persentase NPL menunjukkan jumlah pinjaman yang gagal
bayar atau dibayar pokoknya tanpa bunga. Semakin tinggi NPL di suatu
website, menandakan bahwa banyak pinjaman di website tersebut memiliki
risiko yang cukup tinggi.

Dulu, saya menolak untuk menjadikan NPL sebagai faktor penting dalam
mengulas website karena tiga hal:

Per April 2019, OJK telah menerapkan kriteria bernama TKB90, yang
menghitung persentase pinjaman lancar dalam 90 hari kebelakang. Artinya,
bila ada pinjaman yang macet dalam 90 hari terakhir, pinjaman tersebut
harus dinilai bermasalah dan akan mengurangi angka TKB90 di setiap
pengelola dana. Dimulai dari 30 April 2019, saya sudah mulai
mempertimbangkan NPL dalam ulasan saya karena sudah ada kriteria adil
yang ditetapkan untuk menilai semua website lending.

9. Ketersediaan Produk Syariah
Beberapa investor tentunya tidak perlu memperhatikan hal ini. Namun bagi
investor yang perlu produk syariah, maka perlu mempertimbangkan.
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11. Pihak - pihak Dibalik Penyelenggara
Bagi investor yang membutuhkan keyakinan lebih tinggi, ada baiknya untuk
menyelidiki siapa pihak-pihak yang berada di balik website yang anda
danai. Memang sulit mengingat tidak semua website menginformasikan
secara publik komposisi kepemilikan perusahaan mereka, namun biasanya
informasi ini bisa diminta secara personal ke relationship manajer terutama
bila anda dinilai  merupakan 'valuable asset'

10. Perlindungan Modal Lender
Persentase gagal bayar sebenarnya kurang penting dibandingkan hal ini.
Setiap website memiliki kebijakan masing-masing untuk mengatasi kejadian
gagal bayar. Ada yang menggantikan modal anda, ada yang mengusahakan
pencairan agunan, dan malah banyak yang tidak memberikan informasi
tentang hal ini. Hal ini sudah dibahas lengkap di bagian 2 topik 3.

12. Promo dan Program Referral
Kurang penting sebenarnya bagi kebanyakan orang. Namun bagi orang-
orang seperti saya yang sangat menghargai uang receh, promosi dan
program referral merupakan insentif baik untuk mengajak orang lain ikut
berinvestasi. Selain mendapatkan hadiah kecil, dengan membawa satu
investor baru, maka kita turut membantu perkembangan ekonomi Indonesia.

Promosi dalam p2p lending biasanya berupa potongan modal pendanaan,
bonus retur, dan cashback langsung maupun tidak langsung.

13. Transparansi Produk Pinjaman
Apakah penyelenggara P2P lending menjabarkan informasi secara
transparatif tentang peminjam mereka? Semakin banyak informasi tentang
peminjam yang bisa kita lihat, semakin kita yakin bahwa peminjamnya nyata,
bukan fiktif apalagi amit-amit menjalankan skema ponzi. Biasanya informasi
peminjam ini dijabarkan dalam suatu dokumen yang disebut fact sheet.
Sayangnya OJK tidak menstandarisasi struktur fact sheet sehingga setiap P2P
lending memiliki kualitas fact sheet yang berbeda-beda.
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14. Dampak Sosial

Yang baik: pinjaman microeconomy, UKM (usaha kecil menengah),
agrikultural, perikanan.
Biasa saja: pinjaman invoice financing, purchasing perusahaan.
Tidak baik: pinjaman pribadi online, pinjaman pembelian pribadi.

Sebenarnya saya ragu untuk menggunakan aspek ini. Tapi nyatanya, banyak
orang yang berinvestasi di P2P lending untuk mengincar dampak sosial dan
kebanggaan karena telah berbuat baik.

Umumnya, dampak sosial bisa dikategorikan dengan mudah seperti ini:

15. Jumlah Nominal Pinjaman yang Sudah Dicairkan
Ini adalah faktor yang paling sering digembar-gemborkan oleh P2P lending
yang perusahaannya sudah besar seperti Modalku (fakta, terjadi di fintech
fair). Istilah lainnya ‘disburse amount‘, merujuk pada total uang yang P2P
lending tersebut sudah berikan kepada peminjam. Faktor ini berguna untuk
mengevaluasi seberapa sukses perkembangan usaha P2P lending, karena
semakin banyak jumlah uang yang dicairkan, maka semakin besar juga
keuntungannya. Sayangnya, bagi kita peminjam uang, faktor ini sebenarnya
tidak penting malah bisa saya bilang sebagai bullshit (omong kosong).
Alasannya?

Karena percuma saja kalau sudah banyak mencairkan pinjaman tapi banyak
yang gagal bayar. Percuma saja banyak uang yang dicairkan tapi kualitas
pelayanannya buruk . Faktor ini tidak memiliki pengaruh sama sekali
terhadap mitigasi risiko maupun keuntungan kita sebagai investor. Faktor ini
hanya digunakan perusahaan P2P lending untuk menggembor-gemborkan
kehebatan mereka yang sebenarnya kita tidak peduli sama sekali. Abaikan.
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BAGIAN 4: MENGENAL PENYELENGGARA
TOPIK 2: DUA MODEL P2P LENDING

Bila bicara tentang jenis P2P lending, memang setiap website mengiklankan
diri supaya kelihatan berbeda daripada saingannya. Misalnya, Crowde
selalu mengaitkan diri dengan ‘membantu petani Indonesia’, Mekar selalu
mengasosiasikan diri dengan ‘mendukung wanita Indonesia’, atau Ammana
yang sangat identitasnya sangat erat dengan ‘Lending Syariah’

Tidak ada yang salah dengan istilah-istilah tersebut, toh namanya bisnis
memang harus memiliki slogan untuk keperluan promosi. Namun sebenarnya,
model usaha p2p lending bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis saja:

1. Model Ekonomi Produktif
Model ekonomi bersama lebih umum ditemui di Indonesia, dimana modal dari
investor digunakan untuk mendanai kegiatan peminjam yang berkaitan
dengan kegiatan bisnis.

Kelebihan model ini:

- Transparan: Anda memilih sendiri mau mendanai siapa, usaha apa, dan
kegiatan apa. Hampir semua website model ini menyediakan informasi yang
cukup jelas tentang pinjaman yang akan anda danai. Koinworks bahkan
menyajikan data-data finansial dari sang peminjam untuk menjadi
pertimbangan anda
- Ada nilai sosial: Dengan berinvestasi di lending model ini, anda boleh
sedikit berbangga karena membantu perkembangan ekonomi negara
secara tidak langsung, karena semua pinjamannya berkaitan dengan
kegiatan bisnis yang dilakukan di Indonesia (kecuali Modalku, misalnya, yang
memiliki pinjaman di luar Indonesia).
- Banyak pilihan: Apabila anda punya kepedulian terhadap bidang
agrikultur Indonesia, anda bisa memilih untuk hanya mendanai di lending
pertanian seperti Crowde. Pendidikan? Banyak juga tersedia di KoinWorks.
UMKM? Apalagi. Apapun industri yang anda ingin dukung, bisa dipilih secara
bebas.
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Tapi ada juga kekurangan dari model Ekonomi Bersama ini:

- Likuiditas cenderung lambat, karena anda harus menunggu pinjaman yang
anda pilih untuk terdanai sampai penuh. Misalnya pinjaman tersebut bernilai
50 juta, anda hanya mendanai 5 juta, maka masih dibutuhkan 45 juta
sebelum pinjaman itu berjalan. Apabila pinjaman belum berjalan, maka uang
anda belum berbunga dan tidak bisa ditarik. Hal ini yang saya sebut sebagai
‘uang mati’ – tidak bisa digunakan, tidak berbunga juga.
- Sulit melakukan diversifikasi, apabila belum tahu dasar-dasar investasi.
Cukup banyak informasi yang perlu diproses dalam model lending seperti ini,
seperti tenor, bunga, nominal pinjaman, cicilan pinjaman lump sump atau
tidak, dan untuk apa pinjaman tersebut akan digunakan. Akibatnya, pemula
akan merasa kesulitan dengan model lending seperti ini.

1. Model Ekonomi Konsumtif
Model kedua yang ditawarkan website lending di Indonesia berbentuk
ekonomi konsumtif – suatu istilah yang saya ciptakan meskipun tidak
sepenuhnya tepat. Model ini masih jarang digunakan di Indonesia dan
sangat umum di negara Tiongkok.

Dalam model ini, uang anda disebarkan bersama uang investor lainnya untuk
mendanai pinjaman personal dari banyak orang sekaligus. Biasanya yang
menyebarkan uang ini adalah robot (kecerdasan buatan). Robot tersebut
juga melakukan analisa terhadap risiko para peminjam. Pinjaman yang
didanai tersebut bermacam-macam dari pembelian pulsa sampai cicilan
mobil.

Kelebihan model ini antara lain:

- Likuiditas sangat sangat cepat, karena dana anda ‘dijodohkan’ secara
otomatis ke berbagai peminjam secara instant kapan saja, tanpa perlu
menunggu pinjaman baru muncul atau menunggu nilai pinjaman terpenuhi.
- Bunga cenderung lebih tinggi karena pinjaman personal memang memiliki
bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman perusahaan (meskipun risiko
lebih tinggi juga).
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- Tidak ribet. Anda tidak perlu memilih produk yang sesuai dengan kriteria
anda. Anda hanya perlu memilih tenor tanpa pusing memikirkan banyak
informasi lainnya.

Sedangkan kekurangannya adalah:

- Anda mendukung konsumsi yang tidak sehat. Uang anda dipinjam untuk
keperluan keperluan yang ‘tidak penting’ – makan mewah, beli pulsa, beli
barang mewah, dan lain-lainnya. Tidak ada kebanggaan karena anda tidak
berkontribusi terhadap ekonomi negara.
- Anda tidak tahu uang anda digunakan siapa dan untuk apa, karena
website secara otomatis menyebarkan dana anda tanpa memberikan
informasi terhadap sang peminjam dan keperluan pinjaman.

Jadi, Mana yang Lebih Baik?
Dua - duanya baik, tergantung anda saja investasi di lending tujuannya apa.
Apabila mau keuntungan setinggi-tingginya, maka lebih cocok menumpukkan
dana di model konsumtif .Namun bila anda investasi juga untuk membawa
dampak sosial, mungkin bisa memilih penyelenggara produktif pendukung
UMKM. Saya menunjung tinggi konsep diversifikasi, sehingga uang saya
dibagi merata ke lending konsumtif maupun ekonomi. Saya
merekomendasikan anda juga melakukan hal yang sama seperti saya.
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Bila sebelumnya kita generalisasi semua p2p lending menjadi dua model
usaha, di topik kali ini kita akan membahas spesifik industri-industri yang
menjadi sasaran berbagai penyelenggara. Hal ini penting apabila anda
mau investasi anda memiliki dampak sosial pada segmen tertentu.

Agrikultur
Pendanaan kita menjadi modal kerja petani, baik untuk penanaman
budidaya maupun financing kegiatan supply chain seperti pengiriman,
penjualan, dan pengolahan.Risiko agrikultur cukup tinggi karena berhadapan
dengan alam yang penuh ketidakpastian, dan jarang ada yang menyediakan
asuransi kredit. Namun dampak sosialnya sangat baik karena petani tidak
punya akses ke pendanaan konvensional.

Contoh: iGrow, Tanifund

Konsumtif
Pendanaan kita digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari yang
penting seperti biaya kesehatan, sampai dengan yang kurang penting
seperti mencicil bel. Pada sektor ini seluruh peminjamnya adalah individual
dan uang kita biasanya disebarkan otomatis ke banyak peminjam sekaligus,
jadi kita tidak bisa mempelajari peminjam satu persatu.Secara teori risikonya
tinggi, namun pada praktiknya para penyelenggara menyerap sebagian
risiko lender melalui dana provisi dan asuransi kredit. Dampak sosial terburuk
diantara semuanya.

Contoh: Asetku, Easycash

BAGIAN 4: MENGENAL PENYELENGGARA
TOPIK 3: SEGMEN SASARAN PENYELENGGARA
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Usaha Mikro
Pendanaan kita menjadi modal kerja tambahan  untuk kaum-kaum
unbankable yang membutuhkan leverage untuk kegiatan usaha mereka,
misalnya ekspansi usaha atau memperlancar cashflow.

Sektor ini sangat membutuhkan akses produk finansial sehingga dampak
sosial pendanaan kita sangatlah baik.Meskipun risikonya terbilang sedikit
tinggi, namun penyelenggara biasanya memberlakukan asuransi jiwa dan
asuransi kredit untuk meringankan risiko lender.

Contoh: Amartha, Esta Kapital, Mekar

Usaha Kecil Menengah

Pendanaan kita membantu likuiditas keuangan perusahaan peminjam karena
mereka bisa memanfaatkan leverage dana kita sebelum invoice mereka
dibayarkan. Sebagai gantinya, pembayaran invoice mereka tersebut akan
menjadi hak lender.

Peminjam disini biasanya sudah berbentuk badan usaha, namun belum bisa
atau sulit mendapatkan pinjaman dari bank sehingga kabur ke P2P lending.
Pada praktiknya penyelenggara sektor ini juga belum menerapkan mitigasi
risiko apa-apa selain analisa pra-pinjaman, yang menurut saya kurang
konkrit.

Secara risiko memang lebih tinggi dari peminjam bank, namun banyak
mitigasi yang diterapkan seperti agunan, cek mundur, asuransi kredit, garansi
personal, dan dana provisi. Jadi cukup oke.

Contoh: Akseleran, Investree, Komunal
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Usaha Mikro
Pendanaan kita meringankan beban biaya pendidikan para peminjam,
karena uang lender dipakai dahulu untuk membayar institusi pendidikan, lalu
sang peminjam akan mencicil kembali ke lender melalui penyelenggara.

Pada esensinya mirip konsumtif karena peminjamnya individu, namun due
dilligence lebih ketat di sektor ini dan jauh lebih aman karena ada bukti
keikutsertaan di suatu institusi.

Saat ini sektor pendidikan masih menjadi sub-produk dari pemain yang sudah
ada, bukan fokus utama suatu platform.

Contoh: Danastudi (Danamart), Koinpintar (Koinworks)

Perikanan
Mirip dengan agrikultur namun fokus di aspek perikanan, dana kita juga
digunakan untuk modal kerja perkembangbiakan budidaya atau mendanai
kegiatan supply chain seperti pengiriman, pengolahan dan penjualan.

Menurut pendapat saya, risiko sektor ini bahkan lebih tinggi daripada
agrikultur tanaman, karena budidaya laut lebih susah dinilai secara kuantitas
dan kesehatan (mereka berada di bawah air dan dalam jumlah yang
banyak).

Pada praktiknya penyelenggara sektor ini juga belum menerapkan mitigasi
risiko apa-apa selain analisa pra-pinjaman, yang menurut saya kurang
konkrit.

Contoh: Danalaut, Growpal
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Properti
Sebenarnya campuran antara konsumtif dan produktif, hanya saja
penggunaan pinjamannya dibatasi untuk yang berhubungan dengan urusan
tempat tinggal saja.

Contoh konsumtif misalnya peminjaman untuk sewa apartemen atau renovasi
rumah. Contoh produktif misalnya invoice financing atau modal kerja
perusahaan arsitektur.

Dampak sosial dan risiko tergantung pada jenis pinjamannya, namun untuk
pinjaman personal lebih aman daripada konsumtif standar karena ada due
dilligence berupa kontrak sewa dan survei terhadap properti yang disewa
menggunakan pinjaman tersebut.

Contoh: Gradana

Pegadaian
Diklaim sebagai sektor P2P lending teraman, semua peminjam yang
merupakan individu menjaminkan emas murni sebagai agunan, entah apapun
tujuannya meminjamnya.

Secara teori pinjaman di sektor ini memang sangat aman karena emas
bersifat likuid dan nilainya cenderung naik, sehingga menjadi agunan yang
sangat baik.

Contoh: Danain



EBOOK  GRATIS  -  PANDUAN  P2P  LENDING Bagian  4  topik  4

Dibuat  dan  didistr ibusikan  gratis  oleh  Adrian  Siari l   (adriansiari l .com )

BAGIAN 4: MENGENAL PENYELENGGARA
TOPIK 4: PENYELENGGARA SYARIAH

Kapitalboost
Papitupi Syariah
Dana Syariah

Bagi beberapa lender yang investasi nya harus berbasis syariah, maka
penting untuk memilih penyelenggara P2P lending yang sesuai dengan
prinsip syariah.

Menurut saya, ada 3 'jenis' compliance penyelenggara perihal syariah:

`1. Konvensional
Yang  masuk kategori ini adalah mayoritas penyelenggara yang tidak
menggunakan akad syariah dan memang tidak bersertifikasi syariah.
Contohnya sangat banyak, apapun yang tidak disebutkan dibawah.

2. Akad Syariah tanpa Sertifikasi Resmi
Penyelenggara yang masuk kategori ini adalah mereka yang akad
perjanjiannya menggunakan prinsip syariah, mengelola proyek secara
syariah, namun belum lolos sertifikasi syariah dari MUI. Contohnya adalah
Amartha dan iGrow.

3. Sertifikasi Resmi Syariah
Penyelenggara yang masuk kategori ini sudah lolos fatwa DSN MUI.
Contohnya adalah Ammana, ALAMI, dan Investree. Tentunya p2p yang masuk
klasifikasi inilah yang harus anda pilih bila memang ingin pendanaan yang
sesuai dengan prinsip syariah sepenuhnya.

Perlu dicatat bahwa 3 klasifikasi tersebut tidak ada hubungannya dengan
status terdaftar atau berizin. Misalnya, p2p dibawah ini sudah lolos fatwa
MUI tapi statusnya masih terdaftar, belum berizin:
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Apa Perbedaan P2P Syariah?

Menurut saya, perbedaan p2p syariah bisa dinilai 'signifikan' atau 'menial'
tergantung siapa yang melihatnya. Bagi pendana yang memang paham
tentang prinsip syariah, maka perbedaannya akan kelihatan sangat
mencolok. Sebaliknya, pendana yang kurang memahami prinsip syariah,
maka perbedaan-perbedaan dibawah ini kelihatannya tidak signifikan.

Tujuan Pendanaan atau Pembiayaan
Peminjam harus berkomitmen bahwa dana yang diberikan ke mereka tidak
boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi Akad atau Perjanjian
Tidak boleh ada potensi multitafsir. Misalnya, segala sesuatu diekspresikan
dengan angka eksak, bukan persentase. Penjabaran syarat dan ketentuan
harus didefinisikan sejelas-jelasnya.

Otoritas yang Mengawasi
Bila konvensional diawasi oleh AFPI dan OJK, maka P2P syariah diawasi oleh
AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Dewan MUI (Majelis Ulama
Indonesia), serta OJK.

Jajaran Manajemen
Harus ada satu orang perwakilan dari MUI yang bertindak sebagai
penasihat di jajaran manajemen penyelenggara

Denda Keterlambatan
Tidak boleh dikenakan, karena termasuk riba. Denda keterlambatan hanya
boleh dikenakan atas asas ganti rugi, itupun tidak boleh bersifat
compounding (bunga berbunga)
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mencolok. Sebaliknya, pendana yang kurang memahami prinsip syariah,
maka perbedaan-perbedaan dibawah ini kelihatannya tidak signifikan.

Tujuan Pendanaan atau Pembiayaan
Peminjam harus berkomitmen bahwa dana yang diberikan ke mereka tidak
boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi Akad atau Perjanjian
Tidak boleh ada potensi multitafsir. Misalnya, segala sesuatu diekspresikan
dengan angka eksak, bukan persentase. Penjabaran syarat dan ketentuan
harus didefinisikan sejelas-jelasnya.

Otoritas yang Mengawasi
Bila konvensional diawasi oleh AFPI dan OJK, maka P2P syariah diawasi oleh
AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Dewan MUI (Majelis Ulama
Indonesia), serta OJK.

Jajaran Manajemen
Harus ada satu orang perwakilan dari MUI yang bertindak sebagai
penasihat di jajaran manajemen penyelenggara

Denda Keterlambatan
Tidak boleh dikenakan, karena termasuk riba. Denda keterlambatan hanya
boleh dikenakan atas asas ganti rugi, itupun tidak boleh bersifat
compounding (bunga berbunga)
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BAGIAN 4: MENGENAL PENYELENGGARA
TOPIK 5: RESTRUKTURISASI PINJAMAN MACET

Pada bagian kali ini saya ingin membahas pertanyaan yang belakangan ini
sering ditanyakan, karena sejak pandemi COVID-19 memang ada kenaikan
dari tingkat telat bayar di banyak p2p lending, sehingga memberikan
‘pengalaman pertama’ bagi lender untuk merasakan telat bayar.Banyak dari
lender yang tanya “kenapa sih kok susah bagi p2p lending melakukan
penagihan? Kenapa sih kok pinjaman macet sepertinya dibiarkan begitu
saja?” Disini saya coba memberikan persepsi dari seorang penyelenggara
p2p lending (bukan dari kacamata lender), tanpa ada maksud menyudutkan
industri p2p lending maupun penyelenggara tertentu.

Perlu diingat penghasilan P2P lending hanya datang dari spread dan/atau
biaya provisi, yang hanya sekian persen dari total disbursement nya. Dari
dana yang dicairkan ke borrower sebesar 100 juta, mungkin p2p lending
hanya dapat 2 juta (2%). Bila 100 juta tersebut tiba-tiba macet dan mau
ditagih, uang yang dikeluarkan penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan
penagihan bisa saja malah jauh lebih tinggi daripada 2 juta rupiah.

Ini sebabnya p2p lending cenderung fokus ke underwriting, yakni proses
manajemen risiko sebelum pencairan dana ke peminjam, ketimbang fokus
pada pelaksanaan penagihan. Meskipun tim penagihan tetap harus ada,
biasanya jumlah tenaganya sedikit, dan itupun tugasnya kebanyakan
dilakukan dari balik meja menggunakan komputer dan telepon, bukan
mendatangi lokasi peminjam secara langsung karena kan bensin mahal.

Underwriting p2p lending banyak yang dibanggakan menggunakan
teknologi kecerdasan buatan, namun pada kenyataannya kecerdasarn
buatan tersebut tidak bisa memprediksi masa depan borrower dan
kemampuan mereka dalam melunasi pinjaman.

Margin tidak nutup untuk collection
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OJK memperbolehkan p2p lending untuk menggunakan debt collector yang
sudah disetujui OJK untuk melakukan kegiatan penagihan, namun debt
collector biasanya menggunakan skema komisi

Debt collector, sekalipun berhasil melakukan recovery, namun mengambil
sebagian besar (sampai dengan 40%) dari total uang yang berhasil mereka
tagih. Jadi meskipun debt collector berhasil melakukan pemulihan dana
lender, yang diterima pun tidak sejumlah dengan total modal yang
dikeluarkan lender. Itupun dengan asumsi bahwa total outstanding (pinjaman
yang belum dibayar) berhasil ditagih 100%.

Jadi total recovery yang bisa menjadi hak lender sebenarnya memiliki rumus:

(Total outstanding * Jumlah recovery yang berhasil dalam persen) – (komisi
debt collector dalam persentase * jumlah recovery yang berhasil dalam
rupiah)

Wajar saja OJK mengharuskan P2P lending untuk menggandeng asuransi
kredit untuk memitigasi risiko, karena kalah hanya mengandalkan penagihan
debt collector tentu secara ekonomi kurang menguntungkan penyelenggara
maupun lender.

Debt collector itu mahal

Yang Ditagih Bukan Uang Mereka

Konsep P2P lending adalah menyalurkan dana dari lender ke borrower, jadi
bila ada pinjaman macet, sebenarnya secara teori bukan penyelanggara
kan yang rugi, melainkan para lender. Wajar saja dong kalau p2p ada yang
malas melakukan penagihan, toh itu kan memang bukan uang mereka, dan
dalam perjanjian antara lender dan penyelenggara, sudah tertulis jelas
bahwa risiko menjadi tanggungan lender, penyelenggara tidak diwajibkan
untuk melakukan ganti rugi apa-apa terhadap pinjaman gagal bayar. Inilah
alasan kenapa p2p lending masuk kategori ‘investasi’ tinggi risiko, karena
meskipun ada mitigasi risiko berlapis-lapis, ujung – ujungnya risiko tetaplah
menjadi beban lender.
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Tim collection bukan merupakan sumber daya manusia yang berkontribusi
positif pada penghasilan perusahaan penyelenggara p2p lending. Seperti
pembahasan sebelumnya, uang yang ditagih itu kan bukan uang
penyelenggara melainkan uang lender, jadi peran tim collection meskipun
penting namun tidak ekonomis, berbeda dengan RM dan RO borrower yang
berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan karena mencari
peminjam maupun pendana.

Jangan kaget bila melihat perusahaan p2p lending dengan ratusan
karyawan dan ratusan borrower hanya memiliki kurang dari 5 tim collection,
karena memang begitulah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan
keuntungan perusahaan.

Membuang Waktu dan Tenaga

Bagaimana dengan Solusi Lainnya?

Ada beberapa solusi lain yang biasanya ditawarkan penyelenggara untuk
mengatasi pinjaman macet, namun itupun tidak sempurna dan punya
konsekuensi jangka panjang.

Buyback Debt, namun Buruk untuk Bisnis

Ada tren buruk dikalangan para lender, yaitu mengharapkan penyelenggara
untuk selalu menalangi gagal bayar dengan melakukan ‘pembelian bad
debt’. Meskipun hal ini tentu sangat menguntungkan lender, namun sangat
berdampak buruk pada penyelenggara di jangka panjang.

Aturan OJK lama mewajibkan modal minimal sekitar 2.5 milyar untuk
perusahaan P2P lending berizin, dan 1 milyar untuk terdaftar. Pemasukan P2P
lending dari spread atau biaya provisi dikurangi biaya operasional seperti
gaji dan infrastruktur, jadi uang darimana untuk melakukan buyback seluruh
bad debt?
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Apalagi kalau p2p lending tersebut belum pernah mendapat suntikan dana
sama sekali. Pihak yang menyuntik dana juga pasti tidak setuju bila uang
yang mereka ‘investasikan’ untuk masa depan perusahaan malah dipakai
untuk membuat lender senang, yakni hal yang sangat bersifat jangka pendek
sekali. Sudah dibuat senang, belum tentu setia pula. Iya kan? Pasti
kebanyakan lender setelah merasakan macet atau gagal bayar, langsung
pindah hati.

Jadi, meskipun sayapun (sebagai seorang lender) sangat mengharapkan
bahwa semua penyelenggara secara otomatis melakukan buyback atas
pinjaman yang macet, namun saya mencoba memposisikan diri saya dari
sudut pandang penyelenggara, dan sudah jelas solusi ini tidak sustainable
sama sekali.

Klaim Asuransi Kredit

Memang tidak semua asuransi menyediakan perlindungan 100% pokok
modal. Kebanyakan hanya sekitar 70 sampai 90%.
Tergantung dari analisa si penyedia asuransi, bisa saja dari nominal yang
di klaim tidak sepenuhnya di approve, jadi bisa saja lender menerima
penggantian modal yang jauh lebih rendah daripada yang diharapkan.

OJK memang sudah menyarankan (bukan mewajibkan) penyelenggara untuk
menggandeng mitra yang bisa memberikan asuransi kredit. Premi asuransi
kredit ini ada yang menjadi beban lender secara wajib, beban lender
secara opsional, ataupun ditanggung oleh penyelenggara seluruhnya
(meskipun biasanya hal ini disertai dengan penurunan rate yang ditawarkan).

Klaim asuransi kredit baru bisa mulai diproses ketika pinjaman sudah masuk
kategori gagal bayar, yaitu macet melebihi 90 hari. Di hari ke 91,
penyelenggara baru akan memproses klaim ke asuransi, dan proses inipun
bisa memakan waktu sampai dengan 90 hari. Jadi, lender perlu menunggu
sampai dengan 180 hari untuk menerima penggantian rugi dari pihak
asuransi, dan itupun nominal digantinya tidak 100%, karena:

1.

2.
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Tentu kedua hal tersebut mengakibatkan opportunity cost yang sangat besar
bagi lender. Beberapa p2p lending berinisiatif memitigasi hal tersebut
dengan memberikan ganti rugi tepat di hari ke 91, tanpa harus menunggu
proses pengurusan asuransi. Ibaratnya, penyelenggara mengeluarkan
terlebih dahulu uang dari kantong mereka, lalu klaim asuransi kemudian hari
akan menjadi hak mereka. Sejauh ini, yang sudah menerapkan hal ini adalah
PinjamanGo dan Danamas. Menurut saya wajar saja karena mereka berdua
adalah grup Danamas, yang menggandeng asuransi Simas Insurtech yang
berada di ekosistem grup yang sama. Jadi, mungkin saja mereka punya
perjanjian khusus ‘guaranteed approval’ sehingga bisa melakukan hal
tersebut.

Perlu anda ingat juga bahwa setiap penyelenggara punya kriteria dan rumus
yang berbeda-beda untuk mengkategorikan pinjaman gagal bayar. Definisi
yang digariskan OJK perihal TKB90 selalu ambigu dari dulu sampai sekarang,
sehingga bisa saja pembayaran 1000 rupiah membuat batal suatu pinjaman
untuk masuk kategori gagal bayar, dan akibatnya memperlambat proses
klaim asuransi sehingga makin merugikan lender.

Selain itu, pihak Koinworks juga menginformasikan saya bahwa klaim asuransi
yang dilakukan secara buru-buru dan sesering mungkin akan meningkatkan
premi asuransi yang dibebankan mitra asuransi kepada penyelenggara,
sehingga menaikkan biaya operasional penyelenggara. Sehingga setiap
klaim asuransi harus didahului terlebih dahulu oleh proses lainnya seperti
penagihan intensif dan negosiasi.

Restrukturisasi

Merusak likuiditas portfolio. Rencana keuangan yang disusun dengan baik
berdasarkan tanggal jatuh tempo bisa hancur berantakan karena
pinjaman dengan tenor 1 bulan bisa berubah menjadi 1 tahun

Solusi ini adalah yang paling dibenci lender namun disukai oleh
penyelenggara. Solusi ini merugikan lender karena:

1.
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Negosiasi baik-baik. Tidak ada penyitaan aset ataupun pencairan
agunan
Memberikan waktu bagi borrower untuk menstabilkan kondisi keuangan
mereka
Perpanjangan tenor juga berarti borrower bisa memanfaatkan dana
jangka pendek untuk keperluan lain ketimbang pelunasan pinjaman

Tidak perlu repot-repot melakukan penagihan dan ‘pengancaman’. Cukup
diskusi, negosiasi, selesai
Tidak perlu nambah orang untuk meningkatkan usaha collection
Tidak perlu repot-repot urus klaim asuransi
Tidak perlu mengeluarkan uang untuk buyback

2. Retur efektif berkurang jauh. Proses restrukturisasi biasanya mengurangi
retur karena bertujuan meringankan beban pembayaran borrower, tidak
mungkin bunganya malah dinaikkan

3. Yang mengambil keputusan seringkali bukan lender. Meskipun uang
tersebut adalah uang lender, nyatanya dalam beberapa kasus
penyelenggara asal mengambil keputusan restrukturisasi tanpa persetujuan
dari lender. Untuk penyelenggara yang sifatnya non-crowdsource (satu
lender mendanai satu borrower) harusnya teknis meminta persetujuan ini
sangat mudah kok. Untuk penyelenggara crowdsource (banyak lender
mendanai satu borrower), memang teknisnya agak rumit karena mungkin ada
konsensus yang berbeda diantara banyak lender tersebut. Belum ada
satupun penyelenggara yang sudah menerapkan SOP resmi untuk keputusan
lender dalam model crowdsource.

Sedangkan restrukturisasi sangat menguntungkan borrower karena:

1.

2.

3.

Keuntungan untuk penyelenggara, sebenarnya bisa disimpulkan dari yang
sudah dibahas diatas:

1.

2.
3.
4.
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Disini kita bisa lihat bahwa solusi restrukturisasi menguntungkan dua pihak
(borrower dan penyelenggara) dan hanya merugikan satu pihak (lender).
Jadi, wajar saja dong solusi ini yang paling sering digunakan penyelenggara
dalam menghadapi kondisi paska COVID-19.

Kesimpulan

Mungkin banyak dari lender yang tidak puas dengan artikel ini dan malah
berkata “kalau gapunya uang untuk buyback atau bayar collector, ya gausa
buka perusahaan p2p lending dong”. Well, sebenarnya merekapun bisa
berkata kepada anda “kalau gabisa terima risikonya, ya jangan jadi
pendana lah”Betul tidak? Nyesek memang, tapi gitulah kenyataannya. P2P
lending memang tinggi risiko.
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BAGIAN 5: TOPIK LANJUTAN
TOPIK 1: TIGA JENIS PENDANA P2P LENDING

Lender/Pendana Institusi
Lender institusi adalah perusahaan atau korporasi yang ‘menyumbangkan’
dan/atau menginvestasikan uang mereka di produk pinjaman P2P lending.
Institusi ini bisa berupa institusi keuangan seperti Venture Capital, bank,
yayasan, atau lembaga keuangan lainnya (contoh koperasi), atau bisa juga
perusahaan biasa yang tidak bergerak di bidang keuangan. Mereka
biasanya kebanyakan duit lalu mereka melakukan kerjasama dengan P2P
lending untuk memutarkan uang tersebut di produk pendanaan supaya
mendapatkan retur yang lebih optimal.

Beberapa P2P lending sangat bergantung pada lender institusi dan malah
tidak peduli dengan lender retail sama sekali. Lender institusi memang lebih
sulit dicari dan ‘didapatkan’, namun ketika sudah terikat diatas kertas, lender
institusi terbukti jauh lebih berkontribusi positif karena memiliki lebih banyak
uang daripada lender retail, jarang melayangkan keluhan (karena bersifat
kolektif), dan bersifat jangka panjang (loyal, tidak loncat-loncat) karena
tentu proses pindah dana nya akan melalui proses birokrasi yang lebih
panjang.

Lender/Pendana Retail
Lender retail adalah orang-orang seperti kita: masyarakat umum dengan
dana terbatas yang bersama-sama menghimpun dana untuk mendanai suatu
pinjaman. Sesederhana itu! Pokoknya, setiap individu yang menyumbangkan
sedikit ataupun banyak uang mereka untuk mendanai suatu pinjaman di P2P
lending otomatis masuk menjadi kategori lender retail.

Biasanya, P2P lending yang mengandalkan lender retail akan fokus pada
kegiatan marketing atau iklan supaya semakin banyak lender retail yang
bergabung. Meskipun dana lender retail terbatas, namun sedikit sedikit juga
akan menjadi bukit.
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 Kekurangan lender retail adalah biasanya mereka berinvestasi dengan
dana minim namun menuntut banyak hal, alias sering komplain dan paniknya
super dahsyat apabila terjadi telat bayar apalagi gagal bayar. Lender retail
juga jarang memiliki loyalitas terhadap penyelenggara tertentu: mereka
akan cepat berpindah ke P2P lending lainnya bila bunga menurun atau
menjadi tidak puas terhadap suatu hal.

Lender/Pendana VIP

Lender VIP biasanya memang kurang dikenal oleh masyarakat umum bahkan
beberapa masih meragukan keberadaannya. Lender VIP sebenarnya bisa
masuk kategori individu maupun institusi. Entah itu individu atau institusi yang
menyumbangkan uang sangat besar atau memiliki sesuatu yang kita sebut
“standby fund“, alias uang yang bisa digunakan kapan saja oleh
penyelenggara to P2P lending untuk mendanai pinjaman-pinjaman yang
tidak terpenuhi – bisa kita kategorikan sebagai lender VIP.

Mereka ini biasanya memiliki perjanjian khusus dengan penyelenggara,
misalnya mereka mendapatkan bunga yang lebih tinggi daripada lender lain
dan proteksi dana yang tidak didapatkan lender lainnya. Namun, mereka
harus memiliki dana yang siap digunakan kapan saja, sejumlah yang
ditentukan oleh perjanjian dengan P2P lending tersebut.Tidak semua orang
bisa menjadi lender VIP. Anda harus menghubungi pihak penyelenggara P2P
lending tersebut untuk menjadi seorang lender VIP. Bila anda melihat P2P
lending yang meminjamkan uang namun tidak menerima pendanaan dari
sembarangan orang biasanya uangnya sangat bergantung pada lender VIP
ini.

Sebisa mungkin hindari P2P lending yang memiliki banyak lender VIP
dan/atau memiliki banyak lender institusi. Karena, bila demikian pasti
perlakuan ke lender retailnya dinomorduakan. Seringkali, lender retail akan
sulit kebagian pinjaman karena yang menjadi prioritas adalah lender
VIP/institusi.

Kesimpulan
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BAGIAN 5: TOPIK LANJUTAN
TOPIK 2: CIRI-CIRI P2P LENDING YANG SAYANG 

KEPADA LENDER RETAIL

Bukan cuma saham yang punya drama retail dan bigfish, P2P lending juga
ada persaingan antara lender retail dan institusi. Beberapa P2P
lendingsangat retail-friendly, rela repot dan mengahadapi ‘bacotan’ lender
yang uangnya receh tapi banyak maunya. Sedangkan beberapa lainnya
menolak repot dan memilih untuk melayani lender insitusi yang uangnya
berlimpah dan 'ga rempong’.

Sering Bikin Fitur Baru

Penyelenggara yang fokus pada lender retail pasti senantiasa
mengembangkan layanan mereka yang mempermudah pengalaman
mendanai, misalnya fitur autolending, program compounding, dan lain-lain.

Di sisi lain, penyelenggara yang mengincar suntikan dana dan lender institusi
akan lebih fokus membuat publikasi pers untuk mendapatkan eksposure yang
membuat mereka dilirik.

Bukan malah bikin press release mulu

Punya Banyak RM

Kehadiran Relationship Manager memainkan peran penting bagi P2P lending
yang fokus menjangkau lender retail. Mirip dengan RO (Relationship Officer)
di bank, RM biasanya aktif membangun hubungan dan kepercayaan dengan
lender agar lender menaruh lebih banyak dana.

Semakin banyak RM biasanya menandakan semakin banyak lender retail
yang percaya di P2P lending tersebut.

Ga perlu punya banyak penghargaan
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Cenderung mudah dapat jatah pendanaan

Percuma saja menawarkan retur tinggi apabila tidak ada produk yang bisa
didanai, ujung-ujungnya malah jadi uang mati yang tidak berbunga.
Beberapa P2P lending mengalokasikan sebagian besar pendanaan khusus
untuk lender institusi sehingga retail tidak kebagian sama sekali.

Tentunya, hal ini juga harus disertai dengan pelayanan yang baik kepada
lender.

Dan mudah juga mengajukan pertanyaan atau keluhan

Sering edukasi & diskusi

Kegiatan edukasi seperti webinar dan seminar jelas menyasar kaum retail
yang cenderung pemain baru di dunia investasi, bukan lender institusi yang
memiliki anggaran tinggi dan sudah berpengalaman di investasi.

P2P lending yang peduli pada retail juga biasanya aktif berpartisipasi dalam
diskusi di media sosial maupun dalam komunitas di Telegram, dan bahkan
sering mengadakan survei untuk mendengarkan pendapat para lender
mereka.

Bukan malah sibuk ikut lomba dan awarding

Pamer TKB90

Total disbursement bisa menjadi indikator baik untuk mengukur bagaimana
perkembangan suatu P2P lending. Total disbursement yang meningkat terus
berarti keberlangsungan usahanya berkembang positif.

Namun percuma saja banyak disburse namun pinjamannya banyak macet,
atau malah tidak tersedia untuk lender retail sama sekali. Indikator yang
lebih tepat bagi lender retail adalah TKB90, yang bisa menggambarkan
tingkat macet dari seluruh pinjaman di suatu P2P lending.

Bukan pamerin Total Disbursement
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Punya Program Referral

Lender institusi jelas tidak peduli promosi apapun, karena nominal penyaluran
mereka tunduk pada skema kerjasama yang sudah disepakati. Sebaliknya,
lender retail fleksibel dalam memilih dimana untuk menaruh dana mereka.
Mereka bisa memindahkan dana dari satu P2P lending ke P2P lending
lainnya tanpa denda apa-apa. Sehingga, P2P lending yang mengadakan
promosi investasi maupun program referral jelas menyasar loyalitas dan
endorsement dari para lender retail mereka.

Dan sering mengadakan promosi investasi
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BAGIAN 5: TOPIK LANJUTAN
TOPIK 3: BORROWER > LENDER

Banyak lender menganggap jumlah lender adalah angka penting untuk
menilai kesehatan usaha sebuah perusahaan p2p lending. Itu tidak
sepenuhnya salah, karena memang p2p lending membutuhkan lender untuk
menjadi ‘p2p’ (mempertemukan lender dan borrower). Tanpa lender,
perusahaan p2p sama saja dengan multifinance yang merogoh uang sendiri
untuk mendanai pinjaman.

Namun, sebenarnya, dari pandangan perusahaan p2p lending, yang lebih
penting jelas jumlah borrower. Disini saya akan jabarkan alasannya, dan
semoga setelah membaca tulisan ini anda paham mengapa beberapa p2p
lending terkesan cuek tidak pernah membangun relasi dengan lender, dan
bahkan terkesan tidak menanggapi keluhan dan pertanyaan lender.

Setiap P2P lending punya VIP Lender
Saya tantang anda untuk menyebutkan satu p2p lending di Indonesia yang
tidak memiliki VIP lender sama sekali. Semua p2p lending, bahkan mungkin
yang di seluruh duniapun, mengandalkan suntikan dana dari VIP lender agar
bisa sukses lahir dan berkembang. Tidak ada satupun p2p lending yang saya
tahu yang sejak hari pertama berdiri langsung mendapatkan dan
mengandalkan lender retail secara masif.

Banyaknya lender yang terdaftar di suatu penyelenggara memang
merupakan pencapaian yang bagus dari sisi milestone dan publisitas, namun
angka itu tidak berarti bila pasukan lender retail tersebut tidak mengucurkan
dana yang berarti.

Kita harus sadar diri bahwa sebagai individual (perseorangan), tentu dana
kita tidak sebesar perusahaan. VIP lender memang ada yang individual juga,
tapi kelas ekonominya mungkin sudah jauh diatas kita. Sehingga, wajar saja
bila p2p lending cukup mengandalkan uang dari para VIP ini dan
menganggap dana lender retail ‘uang receh’ yang ‘ada ya boleh, ga ada
juga gapapa”
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Penghasilan P2P dari Borrower, bukan Lender
Penghasilan p2p lending datang dari dua skema:

Skema pertama adalah biaya provisi/admin, yang dikenakan saat pencairan
pinjaman dengan basis perhitungan sekian persen dari jumlah total yang
dicairkan. Misalnya sebuah p2p lending mencairkan pinjaman sebesar 200jt
dan mengenakan provisi 1%, maka borrower hanya akan menerima 198 juta
dan 2 jutanya untuk si penyelenggara.

Skema kedua adalah spread, yakni selisih bunga yang diterima lender dan
borrower. Misalnya borrower diberikan bunga 20% p.a, dan lender diberikan
bunga 18% p.a. Maka 2% sisanya menjadi hak penyelenggara.

Ada p2p lending yang menggunakan salah satu skema diatas, atau malah
menggunakan keduanya. Tapi bisa dilihat jelas bahwa komponen yang harus
ada disana adalah ‘pencairan’, bukan penggalangan dana lender.

Dengan kata lain, yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup suatu
penyelenggara adalah borrower.

Lender adalah Liabilitas

Lender juga manusia, manusia yang memiliki banyak keinginan dan maunya
untung tanpa mau rugi. Semakin banyak lender, semakin banyak pula
keinginan yang harus dipenuhi, karena setiap manusia berbeda-beda.

Lender VIP jumlahnya sedikit namun dananya besar, sedangkan lender retail
jumlahnya besar namun dananya (lebih) sedikit. Dari sini bisa dilihat mana
yang lebih ekonomis dan rasional untuk ‘dipelihara’.

Satu lender retail yang tidak puas bisa berkoar-koar di media sosial untuk
menebarkan persepsi buruk ke lender lainnya, dan efek pembicaraan
menjadi berlipat-lipat mempengaruhi calon lender yang bahkan belum
mendaftar.
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VIP lender perusahaan tentu tidak bisa berbuat demikian karena
hubungannya profesional dan bersifat korporasi. Perwakilan perusahaan
bertemu perwakilan perusahaan, dua duanya tidak kehilangan uang pribadi,
jadi masalah dibicarakan secara baik-baik.

Bagaimana dengan VIP lender individual? Mungkin ada juga sih yang rewel
seperti ritel, namun biasanya mereka mendapatkan perlakukan khusus dari
penyelenggara, atau bahkan tidak peduli saking memiliki banyak uang. Tapi
sekali lagi, jumlah lender VIP, baik retail maupun institusi, tidak banyak.
Sehingga liabilitasnya pun lebih rendah.

Syarat administrasi yang jauh lebih ringan daripada bank
Proses keseluruhan yang lebih cepat daripada bank
Bisa dapat uang tanpa agunan
Penagihan ‘lebih cincay’

Lender mengurangi pemasukan

Untuk menjaga lender agar tetap loyal dan tidak pindah layanan,
penyelenggara harus membuat insentif seperti bonus pendanaan, program
referral, acara, dan lain-lain. Hal tersebut tentu mengeluarkan uang.

Lain halnya dengan borrower yang sifatnya memang memerlukan uang.
Mereka datang dengan sukarela untuk meminjam uang, tanpa perlu
‘dipengaruhi’ dengan iklan ataupun promosi.

Kalau kita telaah kenapa orang mau jadi borrower di p2p lending,
alasannya ada banyak yang menguntungkan pihak borrower dan tidak
menguntungkan lender sama sekali, misalnya:
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Yang menandakan bahwa seleksi borrower di p2p lending lebih mudah
daripada bank. Makanya ada yang bilang, bahwa peminjam di p2p lending
semuanya adalah orang yang memang tidak bisa dapat pinjaman di bank
dan menjadikan p2p lending sebagai pelarian. Hal ini tentu menandakan
risiko yang lebih tinggi bagi lender, meskipun disertai potensi retur yang lebih
tinggi juga,

Jadi borrower datang dengan sendirinya, sedangkan lender harus dipaksa –
paksa pakai biaya.

Beberapa p2p lending mungkin kelihatan bangga memamerkan jumlah
lender terdaftar mereka, namun percayalah itu hanya untuk valuasi dan
publisitas. Yang lebih penting dari mereka adalah jumlah borrower.Namun
ada juga beberapa p2p lending yang memang peduli, dan fokus, pada
pengembangan lender retail. Anda bisa mengenali mereka dengan ciri-ciri
yang sudah dibahas di topik sebelumnya.
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BAGIAN 5: TOPIK LANJUTAN
TOPIK 4: STRATEGI KELUAR DARI P2P

Sebagai investor yang baik, kita selalu harus punya metode exit strategy
untuk membatasi kerugian kita dan mencairkan investasi kita secara optimal.
Dalam saham dan reksadana, proses keluar ini sangatlah mudah: jual saja
aset anda kapan saja, dan anda tinggal menghitung kerugian atau
keuntungannya.

Proses keluar ini lebih sulit di instrumen investasi yang memiliki maturity atau
tenor, contohnya deposito, obligasi, dan juga P2P lending, karena anda harus
menunggu aset anda jatuh tempo dahulu sebelum mengubahnya menjadi
uang tunai. Di deposito mungkin bisa dicairkan dengan penalti. Obligasi bisa
dipindahtangankan. Tapi di p2p lending, tidak ada pilihan exit seperti itu.
Keduanya juga memiliki 'principal guarantee' yang menjamin keutuhan modal
anda, beda dengan p2p lending.

Pertimbangkan Sisa Tenor Lending Anda

Anda perlu melakukan peninjauan terhadap SELURUH pinjaman anda di
SEMUA website P2P lending yang anda danai (istilahnya meninjau portfolio
anda). Berapa banyak yang akan cair dalam tiga bulan kedepan, dan
berapa banyak yang baru cair dalam satu tahun lebih?

Hal ini penting karena anda tidak bisa mencairkan seluruh uang anda dari
berbagai pinjaman dan website begitu saja. Anda perlu mencatat tanggal
dimana sebagian besar pinjaman anda sudah cair dan bisa ditarik secara
bersamaan – untuk menghemat waktu anda.
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Jangan Mencairkan Dana Sedikit-Sedikit

Lebih baik menunggu seluruh (atau sebagian besar) pinjaman anda jatuh
tempo baru mengajukan pencairan dana.

Karena jika tidak, uang anda akan terpotong biaya transfer setiap kali
mengajukan pencairan. Seperti yang anda mungkin tahu, kebanyakan
transfer antar bank memakan biaya administrasi sekitar Rp5 ribu – Rp 6 ribu,
dan hampir semua P2P lending membebankan biaya ini kepada anda
sebagai lender. Jadi untuk meminimalkan potongan ini, anda harus
meminimalkan frekuensi pengajuan pencairan.

Hal ini tentunya tidak berlaku untuk P2Plending yang secara otomatis
mengembalikan modal anda ketika tidak digunakan (contohnya Asetku dan
Aktivaku)

Anda tidak perlu khawatir akan keamanan uang anda di saldo RDL

Apabila fintech yang anda danai memang legal terdaftar di OJK, maka uang
anda yang berada didalam wallet atau virtual account P2P lending pasti
aman karena tidak boleh diinvestasikan oleh fintech tersebut (kecuali anda
mengatur auto lending yang disediakan). Namun anehnya, OJK
memperbolehkan fintech untuk menginvestasikan sementara dana nganggur
milik lender di reksadana pasar uang. Tidak perlu khawatir karena fluktuasi di
reksadana tersebut tidak boleh mempengaruhi nilai saldo anda. Kerugian
maupun keuntungannya ditanggung sepenuhnya oleh sang fintech.

Pahami bahwa Pinjaman Berjalan Anda Tidak Akan Berubah

Misalnya OJK tiba tiba mengeluarkan aturan tentang pembatasan bunga
pinjaman, anda tidak perlu langsung khawatir karena hal tersebut tentunya
tidak akan mempengaruhi pinjaman anda yang sudah berjalan. Jadi anda
tidak perlu khawatir pinjaman anda penghasilannya akan berkurang akibat
penurunan suku bunga, kecuali memang pinjaman tersebut gagal bayar. Hal
ini berbeda dengan surat berharga ritel yang memiliki bunga fluktuatif.
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Lupakan Kerugian
Jangan pernah berpikir bahwa untuk keluar dari suatu investasi tertentu,
anda harus terlebih dahulu menutupi kerugian anda atau bahkan membuat
untung dahulu. Pemikiran tersebut salah karena anda hanya akan membuang
membuang waktu dan pikiran anda. Justru anda keluar dari suatu instrumen
investasi untuk membatasi kerugian anda. Jika anda melanjutkan padahal
selama ini rugi, mungkin anda malah akan makin rugi lagi.

Berbagi sedikit pengalaman, keuntungan total saya di Modalku sebesar
Rp500 ribu pada akhirnya ludes menjadi Rp100 ribu saja karena ada
pinjaman yang gagal bayar sebesar Rp400 ribu. Ketika hal tersebut terjadi,
tentu saya tanpa pikir panjang langsung melakukan perencanaan untuk
menarik seluruh dana dari Modalku, tanpa berpikir “pokoknya Rp400 ribu
tersebut harus kembali dahulu”. Justru dengan menarik uang saya dari
Modalku, saya merencanakan untuk mencari kembali Rp400 ribu yang hilang
tersebut lewat website P2P lending lain atau instrumen investasi lainnya.

Buat Rencana Investasi Selanjutnya

Hanya karena anda kapok atau rugi di P2P lending, tidak berarti anda harus
berhenti berinvestasi secara total dan kembali rugi karena inflasi. Anda
masih punya pilihan investasi lainnya yang membantu anda melawan inflasi
dan menghasilkan keuntungan lebih. Belajarlah dari kesalahan anda di P2P
lending untuk menjadi investor yang lebih baik.
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KATA PENUTUP
Saya harap ebook gratis ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya tahu
ebook ini masih jauh dari sempurna karena mungkin ada typo, sekedar copas
dari blog saya, dan perlu banyak berbenah dari segi formatting.

Oleh karena itu ebook ini senantiasa akan diperbaharui dan anda bisa
mengecek serta mengunduh versi terbaru ebook ini di adriansiaril.com .
Industri P2P  lending masih berkembang dengan pesat dan saya yakin saya
tidak bisa sendirian keep up dengan semua perubahan yang terjadi di
puluhan penyelenggara.

Oleh karena itu anda juga bisa membantu saya menyempurnakan ebook ini
dengan:

- Melaporkan kesalahan informasi yang saya sampaikan
- Menginformasikan pembaharuan fitur atau ketentuan di penyelenggara
- Melaporkan typo (kesalahan pengetikan) atau konteks kalimat yang aneh
- Memberikan saran perihal materi apa yang perlu ditambahkan disini

Silakan kirimkan email ke asiaril@ymail.com

Mohon laporkan juga ke saya apabila ada pihak-pihak yang
menyalahgunakan ebook ini, misalnya dengan cara meminta pembayaran
untuk mengunduh.

Silakan menyebarkan ebook ini ke kalangan sendiri tanpa perlu izin tertulis
dari saya. Semakin banyak yang tahu tentang ebook ini, semakin senanglah
diri saya.


