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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi tuhan atas segala rahmatnya, karenanya penelitian ini bisa berjalan dengan
lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini,
khususnya  DIIB  UI.  Semoga  di  masa  mendatang,  penelitian  yang  kami  lakukan  dapat
memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian Indonesia. Salam Vestrade.



EXECUTIVE SUMMARY

Vestrade merupakan perusahaan rintisan (startup) yang terinspirasi dari empat hal, yaitu: (1)
Arus permodalan yang tersentralisasi.  Hal tersebut  sebenarnya tidak masalah,  akan tetapi,
juga bukan cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan modal. Selama ini, model
pendanaan yang dilakukan oleh venture capital  memang berhasil  menumbuhkan beberapa
perusahaan besar,  tetapi  pendanaan tersebut bersifat  eksklusif  bagi mereka yang memiliki
modal  besar.  Kami percaya bahwa sentralisasi  permodalan  tidak memberikan kesempatan
bagi pemodal kecil untuk mendapatkan kesempatan investasi yang sama dibandingkan pihak-
pihak  yang  memiliki  modal  besar.  Kami  ingin  menciptakan  sebuah  revolusi  di  sektor
finansial  dengan menghubungkan pemodal kecil  dalam jumlah banyak dengan perusahaan
pemula/UMKM yang dipercaya sangat potensial. Modal yang ditanamkan oleh para investor
bersifat  kepemilikan,  bukan pinjaman,  sehingga terdapat  risk sharing  yang setara.  Dalam
skenario ini, investor merupakan pemegang saham kepemilikan usaha.
Poin kedua (2)  yaitu  mahalnya  minimum transaksi  saham.  Dalam beberapa  pasar  modal,
terdapat batas transaksi minimal yang mengurangi potensi penyerapan modal. Platform yang
kami tawarkan memungkinkan transaksi saham dalam skala kecil, bahkan dalam skala mikro.
Dengan  teknologi  blockchain,  kami  mengkonversikan  lembaran  saham  menjadi  token
cryptocurrency  yang merepresentasikan  kepemilikan.  Token tersebut  dapat  dibagi  sampai
beberapa desimal sehingga pengguna mampu bertransaksi dengan skala mikro. Dalam jangka
waktu panjang, kami berharap dapat menciptakan mekanisme yang memudahkan pengguna
untuk  mengkonversi  sisa  belanja  ke  saham.  Dompet  digital  dari  pengguna  tersebut
diintegrasikan dalam platform jual beli secara langsung.
Poin  ketiga  (3)  yaitu  defisit  kredit  usaha  di  dunia  (sekitar  1.700  menurut  world  bank).
Beberapa  startup  atau  UMKM  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  pendanaan  dari
venture  capital  atau  angel  investor.  Permasalahannya  secara  singkat  dapat  diidentifikasi
dalam dua hal, yaitu ketersediaan modal dan kepercayaan dari pihak yang mendanai. Dalam
permasalahan ketersediaan modal, pendanaan desentral dapat menjadi alternatif pendanaan.
Terkait permasalahan kedua, kami percaya bahwa semua orang mampu mengevaluasi suatu
proyek secara dewasa.  Mungkin beberapa proyek potensial  tidak jadi  berkembang karena
dinilai  kurang layak. Walaupun perusahaan-perusahaan tersebut memiliki ide menarik dan
keseriusan yang tinggi, tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan
pendanaan.  Dengan  mengembalikan  penilaian  ke  publik,  kami  berharap  perusahaan-
perusahaan  potensial  mampu  bersaing,  tumbuh,  dan  memberikan  kebermanfaatan  bagi
seluruh pihak terkait.
Poin terakhir (4) yaitu arus permodalan domestik dan internasional. Teknologi yang kami 
kembangkan mampu mempercepat arus permodalan dari seluruh dunia. Siapapun bisa 
mendanai siapapun, di manapun, dan kapanpun, tanpa batas. Platform kami selalu buka 24/7, 
terbuka untuk seluruh investor di seluruh dunia. Pengusaha mendapatkan pendanaan tanpa 
terikat batas kenegaraan, tentu hal ini harus disesuaikan dengan regulasi negara masing-
masing. Di sisi lain, investor juga sangat diuntungkan, karena dapat memilih berbagai opsi 
investasi yang memiliki beragam sektor beserta potensinya masing-masing.

Berdasarkan empat hal tersebut, kami menciptakan platform jual-beli saham perusahaan yang
bersifat terdesentralisasi, dapat diakses kapanpun, dengan melakukan konversi saham 
konvensional menjadi saham digital yang mampu melakukan profit sharing antara pemilik 
saham dan investor. Perusahaan ini akan menjadi cross-border digital securities exchange 
pertama di dunia.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa kontribusi sektor usaha mikro, kecil,

dan  menengah  terhadap produk domestik  bruto  meningkat  dari  57,84  persen  menjadi

60,34  persen  dalam  lima  tahun  terakhir.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  UMKM

merupakan  salah  satu  pilar  ekonomi  yang  penting  di  Indonesia.  Di  saat  yang  sama,

menurut data OJK, terdapat kebutuhan kredit UMKM di Indonesia sebesar 1.700 Triliun

Rupiah.  Saat ini  lembaga keuangan hanya mampu memenuhi  700 Triliun Rupiah dari

kebutuhan tersebut, sehingga ada defisit kredit UMKM sebesar 1000 Triliun Rupiah. Hal

tersebut  terjadi  karena  pendanaan  dititikberatkan  pada  institusi  perbankan,  sedangkan

masih ada potensi lain dalam pendanaan, seperti  mekanisme  equity  crowdfunding dan

securities token offering (STO).

Dengan  meningkatnya  inovasi  teknologi,  sektor  finansial  juga  turut  berkembang

sebagai  konsekuensi  dari  kemajuan  tersebut.  Salah  satu  perkembangan  dalam  bidang

teknologi  finansial  yaitu  blockchain.  Teknologi  blockchain  Ethereum  memungkinkan

untuk  melakukan  bagi  hasil  (profit  sharing)  antara  investor  dan  pemilik  usaha.

Sayangnya,  adopsi  masal  belum  begitu  gencar  dan  belum  ada  pihak  yang  berhasil

menghubungkan antara pemilik usaha dan investor. Melihat potensi tersebut, Cryptoku

hadir  sebagai  pihak  yang  menghubungkan  UMKM,  Startup,  dan  investor,  dan

menyediakan  secondary  market sebagai  peningkatan  likuiditas  investasi  (exchange).

Keberadaan secondary market sangat diperlukan, mengingat likuiditas dari investasi pasar

primer sangat kecil.

Sebagai  platform  investasi,  Cryptoku  memberikan  keamanan  yang  lebih  pada

investor  di  dunia  cryptocurrency  dan blockchain  dibandingkan  dengan  project-project

cryptocurrency yang ada. Cryptoku melakukan tokenisasi saham UMKM dan Startup di

mana saham tersebut  dapat  diperjualbelikan,  dipindahtangankan,  dan mendistribusikan

dividend  dengan  efisien  pada  seluruh  shareholder.  Dengan  menyediakan  platform

tersebut,  ke  depannya  pasar  akan  memiliki  alternatif  pendanaan  selain  dari  institusi

perbankan,  yaitu  pendanaan  peer-to-peer  yang  bersifat  terdesentralisasi.  Selain  itu,

pendanaan  ini  bersifat  cross-border (lintas  negara),  sehingga  memungkinkan  untuk

meningkatkan  arus  investasi  dari  luar  negeri  ke  negara  asal  UMKM  dan  Startup.



Berdasarkan latar  belakang tersebut,  Cryptoku mengusulkan sebuah platform investasi

UMKM dan Startup peer-to-peer berbasis blockchain Ethereum. 

Inovasi  tersebut  perlu  untuk  dikembangkan  lebih  lanjut  guna  dapat  diaplikasikan

secara masal di sektor investasi. Pengembangan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan

arus investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang ditujukan untuk UMKM

dan Startup. Selain itu, inovasi ini akan mendisrupsi saham konvensional. Saham digital

berbasiskan  blockchain  menjadikan  saham lebih  mudah  dipindahtangankan,  disimpan,

dan divisible.

Cryptoku  sebagai  pengembang  ingin  mendedikasikan  inovasi  tersebut  untuk

meningkatkan  aktivitas  perekonomian  di  Indonesia.  Pengembangan  tersebut

membutuhkan  upaya dan modal  yang pastinya  tidak  sedikit.  Oleh  karena  itu,  dengan

mengikuti  PHD Pro,  diharapkan Cryptoku mampu memberikan  dampak ekonomi dan

sosial  yang  luas  dengan  merealisasikan  platform  tersebut.  Di  samping  memberikan

dampak ekonomi dan sosial, inovasi Cryptoku berpotensi membuka inovasi-inovasi lain

di bidang finansial.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan inovasi platform Cryptoku adalah sebagai berikut:

a. Memberikan alternatif  pendanaan selain dari  institusi  perbankan bagi  UMKM dan

Startup.

b. Meningkatkan  arus  investasi  dari  dalam  dan  luar  negeri  dengan  crowdfunding

berbasis teknologi blockchain ethereum 

c. Menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ekonomi inklusif.

d. Menciptakan  platform  digital  berbasis  blockchain  yang  menghubungkan  pemilik

usaha, baik UMKM maupun Startup, dengan investor.

1.3 Manfaat

 Output  yang  diharapkan  pasca  kegiatan  PHD  Pro  adalah  peningkatan

technology  readiness  level  platform  Cryptoku  dari  tingkat  3  menjadi  tingkat  7.

Perkembangan pasca program PHD Pro tidak akan berhenti dan akan terus dikembangkan

sampai tahap komersialisasi. Pada tahap selanjutnya, Cryptoku memberikan manfaat luas

bagi  perekonomian  Indonesia  yang  bertumpu  pada  UMKM.  Selain  itu,  platform  ini

menjadi katalis  dalam menciptakan inovasi baru dengan memberikan akses pendanaan

bagi  Startup.  Dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  diharapkan  adalah  peningkatan



kesejahteraan  UMKM  dan  startup,  diharapkan  UMKM  dan  startup  tersebut  mampu

membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan berdampak pada masyarakat sekitar.



BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

2.1 Kegiatan Yang Telah Dilakukan

No Kegiatan Status
1 Pengembangan smart contract dividend Terlaksana
2 Pengembangan smart contract factory Terlaksana

3 Pengembangan smart contract template Terlaksana
4 Pengembangan smart contract disbursement Terlaksana
5 Deployment smart contract Terlaksana
6 Testnet smart contract Terlaksana
7 Deployment platform Terlaksana
8 Pembuatan PT. Vestrade Investma Digital Terlaksana
9 Pengembangan Framework audit Terlaksana
10 Simulasi pembagian dividend Terlaksana
11 Simulasi pembuatan token dividend Terlaksana
12 Riset pengembangan dasar (TKT 4) Terlaksana
13 Audiensi dengan OJK Terlaksana
14 Diskusi dengan Tron Foundation Terlaksana
15 Accelerator/seed  program  application  (10

pengajuan)

Terlaksana

2.2    Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Kendala  yang  kami  temui  adalah  susahnya  menemukan  blockchain  engineer.  Hal

tersebut membuat kami perlu mengeluarkan modal yang lebih besar dari perencanaan. Selain

masalah tersebut, pengembangan TRL sampai ke 7 sudah hampir selesai. Berikut merupakan

kendala-kendala yang kami temui selama pengembangan:

1. Susahnya mencari blockchain engineer

Blockhain  engineer  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  penting  bagi

project  ini.  Hanya untuk mencari  blockchain engineer,  tim kami harus melakukan

perjalanan  dinas  ke  Yogyakarta  hanya  untuk  meyakinkan  engineer  agar  mau

bekerjasama  dengan  kami  dengan  harga  yang  jauh  lebih  terjangkau  dibanding

sebelumnya.

2. Barrier to entry dari pengguna

Platform yang kami kembangkan memang hampir selesai, tetapi terdapat tantangan

setelah  platform  ini  diselesaikan,  yaitu  penggunaan  yang  kurang  nyaman  bagi

pengguna pemula. Project ini memiliki  barrier to entry yang cenderung sulit,  oleh



karena  itu  kami  mengincar  pemasaran  produk  pasca  riset  dengan  menggandeng

trader-trader profesional.

3. Kerangka legal tidak ada

Tim kami sudah berkonsultasi dengan OJK dan lawfirm setempat. Permasalahan yang

kami hadapi adalah tidak adanya regulatory sandbox yang mengakomodasi produk

kami.  Sekarang  kami  sedang  berdiskusi  dengan  OJK  untuk  menyelesaikan  hal

tersebut.

4. Pendanaan yang kurang

Pengembangan produk ini  membutuhkan sumberdaya yang lebih besar.  Teknologi

baru berarti biaya riset yang semakin tinggi. Setelah melakukan pengembangan dari

platform  ini,  untuk  terjun  dalam  fase  komersialisasi,  dibutuhkan  pendanaan  yang

lebih, karena platform DEX membutuhkan gas fee (dalam bentuk Ethereum) untuk

beroperasi.

2.3   Strategi Pemecahan Masalah/Kendala

Untuk kelanjutan dan solusi dari permasalahan yang kami temui, kami memutuskan untuk

menjadikan produk ini sebagai startup dan mengharapkan funding dari venture capital. Ada

beberapa solusi pemecahan masalah yang telah kami rencanakan, yaitu:

1. Merekrut  CTO  baru  yang  handal  dan  berpengalaman  dalam  industri  blockchain,

sehingga mampu menghemat biaya dibandingkan melakukan outsourcing yang hanya

untuk kerjasama jangka pendek

2. Melakukan kampanye pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dan

ketertarikan  berbagai  lapisan  masyarakat  terhadap  blockchain  dan  cryptocurrency,

terutama terkait dengan produk yang akan kami luncurkan

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis dalam industri blockchain guna

meningkatkan publisitas platform kami di berbagai komunitas blockchain global

4. Mengikuti  program  regulatory  sandbox  yang  diadakan  oleh  OJK  terkait  dengan

penerapan POJK No. 13 selama kurang lebih 6 bulan.  Program tersebut ditujukan

untuk  menguji  teknologi,  risiko,  legalitas  dari  platform  kami  hingga  siap  untuk

digunakan oleh publik. 

5. Mengajukan  penawaran  terhadap  beberapa  angel  investor  untuk  mau  membantu

pendanaan platform kami. Selain itu, kami juga terus menjaga hubungan baik dengan

berbagai venture capital dengan terus mengabarkan kemajuan platform kami.



6. Mengikuti berbagai event conference, summit, maupun kompetisi yang terkait dengan

industri blockchain



BAB III

RENCANA KEGIATAN LANJUTAN

Kegiatan lanjutan adalah penyempurnaan platform dan sistem serta pencarian dana untuk

tahap komersialisasi. Berikut adalah tabel kegiatan yang menjadi proyeksi lanjutan dan yang

sedang berjalan.

No Kegiatan Status
1 Pembuatan Content Marketing Sedang Berlangsung

2 Framework Audit Keuangan dan Performance Sedang Berlangsung

3 Pembuatan Landing Page Terlaksana

(Target  selesai  November

2019, cek vestrade.io)
4 Deployment Smart Contract Terlaksana

(Bit.ly/PGVShare  dan

Bit.ly/PGVGen)
5 Blockchain partnership Belum Terlaksana

(Target selesai Mei 2020)
6 Tweaking UI/UX Sedang Berlangsung

(Target  Selesai  Maret

2020)
7 Presentasi Demo Terlaksana 

(Desember 2019)

8 Akuisisi Franchise Belum Terlaksana 

(Belum  menemukan

pendanaan)
9 OJK Regulatory Sandbox Belum Terlaksana

(Target  selesai  Mei  2020,

kami  diarahkan  ke  POJK

37  tentang  Equity

Crowdfunding)
10 Micro Launching Belum Terlaksana

(Target selesai Mei 2020)
11 Seed Funding Belum Terlaksana 

(Target  pelaksanaan   Mei

2020)





BAB IV

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

No URAIAN Harga Pajak JUMLAH Keterangan

PENCAIRAN DANA TOTAL        206,100,000 

A BELANJA HONOR (Gaji, Upah, dan Honor)

1 Front End Developer (2 orang x 8 bulan)        1,500,000      24,000,000   1,440,000    22,560,000 Mahasiswa Non NPWP 6% (PPh 21)

2 Back End Developer (2 orang x 8 bulan)        1,500,000      24,000,000      720,000    23,280,000 Pegawai Non UI Non NPWP 3% (PPh 21)

3 Smart Contract  Developer  (1 orang x 8 bulan)        1,500,000      12,000,000      360,000    11,640,000 Pegawai Non UI Non NPWP 3% (PPh 21)

4 Security Expert  (1 orang x 8 bulan)        2,500,000      20,000,000      600,000    19,400,000 Pegawai Non UI Non NPWP 3% (PPh 21)

5 UI/UX Designer (1 orang x 8 bulan)        1,000,000        8,000,000      480,000      7,520,000 Mahasiswa Non NPWP 6% (PPh 21)

6 Honor Administrator (1 orang x 6 bulan)           800,000        4,800,000      144,000      4,656,000 Pegawai Non UI Non NPWP 3% (PPh 21)

Jumlah Belanja Honor          92,800,000 

B Pengembangan Produk

1 Audit smart contract        5,400,000        5,400,000      5,400,000 

2 Deployment smart contract        3,200,000        3,200,000      3,200,000 

3 Prototyping smart contract        3,500,000        3,500,000      3,500,000 

4 Domain io dan id        1,100,000        1,100,000      1,100,000 

5 Server Amazon Web Service      40,695,000      40,695,000    40,695,000 

6 Luiquidity Pool untuk tokenisasi saham UMKM dan startup      28,000,000      28,000,000    28,000,000 

Jumlah Belanja Pengembangan Produk          81,895,000 

C BELANJA PERJALANAN DINAS

1      10,250,000      10,250,000    10,250,000 

2 Biaya Transportasi        1,523,000        1,523,000      1,523,000 

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas          11,773,000 

D BELANJA LAIN-LAIN

1 Pelatihan programming        8,500,000        8,500,000      8,500,000 

2 Legal        5,140,525        5,140,525      5,140,525 

3 Konsumsi rapat        4,827,000        4,827,000      4,827,000 

4 Cetak company profile           620,000           620,000         620,000 

5 Biaya administrasi           436,500           436,500         436,500 

Jumlah Belanja Lain-lain          19,524,025 

Total Realisasi        205,992,025 

a Dana Total        206,100,000 

Jumlah 
(Bruto)

Jumlah 
(Netto)

Konferensi blockchain dan cryptocurrency



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Inovasi  sudah  mencapai  target  dan  dapat  diaplikasikan  secara  masal  di  sektor

investasi.  Pengembangan  inovasi  ini  meningkatkan  arus  investasi  baik  dari  dalam negeri

maupun luar negeri yang ditujukan untuk UMKM dan Startup. Penggunaan blockchain dalam

pasar  modal  dapat  mendisrupsi  pasar  saham  konvensional.  Saham  digital  berbasiskan

blockchain menjadikan saham lebih mudah dipindahtangankan, disimpan, dan divisible.

Riset  penggunaan  blockchain  untuk pembagian  smart  contract  bisa  dilakukan  dan

dapat diimplementasikan dalam pasar modal. Smart contract yang kami kembangkan sudah

siap  untuk didaftarkan  hak patennya dan sekarang sedang menuju  ke  komersialisasi  atas

nama PT. Vestrade Investama Digital. Kami sedang berupaya untuk mendapatkan izin dari

OJK, status pengajuan sedang dalam pendaftaran Asosiasi Fintech Indonesia.

Selanjutnya,  tim akan terus  berkomitmen untuk mengembangkan dan memasarkan

platform  yang  sudah  diriset.  Kami  sedang  mengajukan  ke  berbagai  Venture  Capital  dan

akselerator  startup  untuk  menginkubasi  produk  kami  dan  pendampingan  dalam  proses

pemasaran dan komersialisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang kami temui dalam pelaksanaan program ini, kami memiliki

beberapa saran yang cukup baik apabila bisa diimplementasikan. Saran-saran tersebut antara

lain:

A. Perlunya pendampingan teknis riset untuk mempercepat kematangan teknologi

B. Pengawalan pasca program untuk pemasaran dan komersialisasi

C. Pendanaan untuk komersialisasi dan uji coba pasar





LAMPIRAN

Desain

Smartcontract dividend disbursement



Dividend ERC20 Smart contract



ERC Detailed smart contract

Contract Factory




