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Tawarkan Solusi Keuangan Khusus Karyawan, Bikin Setiap Hari Jadi ‘Tanggal Muda’ 
Kolaborasi Danakini dan OTTOBIZ menghadirkan produk pinjaman “Kasbon Gaji” 

 
 

Jakarta, 27 Oktober 2022 - Tantangan baru kini dihadapi perusahaan untuk memenuhi 

kesejahteraan karyawan pasca pemulihan pandemi Covid-19 melalui solusi keuangan berbasis 

digital. Untuk menjawab hal tersebut, PT Dana Kini Indonesia “Danakini”, perusahaan fintech 

berlisensi peer-to-peer lending yang merupakan salah satu merek usaha dalam pilar commercial 

technology Kawan Lama Group dan PT IndoArtha Perkasa Sukses “OTTOBIZ” perusahaan financial 

aggregator yang tercatat di OJK IKD, meresmikan kolaborasi strategi pemasaran produk pinjaman 

“Kasbon Gaji” khusus karyawan untuk kebutuhan dana darurat. 

Produk ini memungkinkan karyawan mengambil sebagian gaji di muka (kasbon) secara real time 

tanpa jaminan, serasa setiap hari jadi ‘tanggal muda’ dan tidak perlu memikirkan jatuh tempo karena 

pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. 

Untuk kemudahan akses yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan, OTTOBIZ hadir sebagai 

penyedia teknologi melalui fitur korporasi untuk menunjang kebutuhan baik bagi perusahaan 

maupun karyawan.  Dengan kelengkapan fitur tersebut, karyawan dapat merasakan bisa ambil gaji 

lebih awal kapan pun di mana pun, termasuk juga akses pembelian barang-barang kebutuhan rumah 

tangga dengan harga murah dan langsung diantar ke kantor.  Melalui teknologi mobile aplikasi, 

karyawan juga dapat  melakukan transaksi produk-produk digital lainnya seperti pembelian produk 

investasi dan asuransi, serta pembayaran transaksi QRIS di lebih dari 21,3 juta merchant QRIS yang 

sudah berpartisipasi. 

Gregory Sugyono Widjaja, Chief Executive Officer (CEO) PT Dana Kini Indonesia menuturkan, "Kami 

menyambut baik kolaborasi strategis ini, yang sejalan dengan misi Danakini sebagai penyedia 

layanan finansial berbasis teknologi yang senantiasa menyediakan solusi keuangan untuk karyawan, 

UMKM, dan masyarakat umum lainnya. Kami berharap, hadirnya fasilitas pinjaman karyawan yang 

fast, simple, and secure dari kerjasama ini dapat membantu memenuhi kebutuhan para karyawan di 

perusahaan mitra OTTOBIZ". 

“OTTOBIZ fokus untuk membangun pertumbuhan ekosistem digital khususnya pada lingkungan kerja 

dengan memberikan solusi yang tepat bagi karyawan dan perusahaan. Kami menyediakan platform 

digital berbasis aplikasi dengan proses onboarding yang mudah, cepat dan aman. Layanan kasbon 

gaji hasil kerjasama OTTOBIZ dan Danakini memiliki keunggulan yaitu dana bisa langsung cair dalam 

hari yang sama sehingga dapat memenuhi kebutuhan dana darurat bagi karyawan. Ke depannya, 

kami akan terus melakukan pengembangan produk digital baik finansial maupun non-finansial untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan dan perusahaan” ujar Denny Dilham, CEO PT IndoArtha Perkasa 

Sukses. 

Para karyawan dapat mengajukan Kasbon Gaji melalui platform yang sudah bekerjasama dengan 

OTTOBIZ dan diteruskan ke halaman website Danakini untuk proses isi data diri, verifikasi nomor 

telepon, serta mengunggah beberapa dokumen persyaratan secara lengkap. Setelah proses 

administrasi selesai, karyawan hanya perlu mengisi jumlah pinjaman yang diajukan, menunggu 



 

proses approval, dan menerima pencairan kasbon. Program ini juga menjadi salah satu layanan 

unggulan milik Danakini, selain fasilitas pembelian barang konsumer secara cicilan (kiniCintaku), 

paylater (kiniBayar), dan pembiayaan modal usaha (kiniUsaha) yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat umum dan UMKM. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan inklusi keuangan 

sekaligus mengajak lebih banyak pihak untuk terlibat. Inovasi teknologi akan terus dilakukan dalam 

memaksimalkan teknologi digital yang sudah digunakan oleh para karyawan, agar mendapatkan 

manfaat lain yang terintegrasi secara menyeluruh yang tidak sebatas akses kasbon gaji saja. 
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Tentang PT Dana Kini Indonesia: 

PT Dana Kini Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Danakini bergerak dalam bidang layanan finansial berbasis 
teknologi informasi yang mempertemukan Pemilik Dana dan Peminjam Dana (peer-to-peer lending) dan merupakan salah 
satu merek usaha dalam pilar commercial technology Kawan Lama Group. Danakini berfokus untuk membantu keperluan 
pembiayaan konsumen seperti berbelanja perlengkapan rumah dan gaya hidup, pembiayaan industri mikro, dan pinjaman 
dana tunai karyawan.  

Danakini merupakan perusahaan berbadan hukum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi dengan nomor registrasi S-26/NB.213/2018. 

Selengkapnya dapat mengakses: www.danakini.co.id  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:  
Dio Handrian - Corporate Communication Executive 
Mobile: 0895 3430 52703 
Email: dio.handrian@kawanlamacorp.com  
 

Tentang PT IndoArtha Perkasa Sukses  

PT Indoartha Perkasa Sukses adalah perusahaan financial aggregator yang tercatat sebagai penyelenggara Inovasi 
Keuangan Digital (IKD) yang memiliki tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keuangan secara inklusif 
melalui layanan digital yang terintegrasi dengan ekosistem digital Salim Group.  

OTTOBIZ merupakan salah satu lini bisnis dari PT Indoartha Perkasa Sukses yang menyediakan layanan aplikasi digital 
melalui kerjasama dengan para penyedia produk finansial yang berlisensi dan penyedia produk non-finansial yang lengkap 
serta bekerjasama dengan mitra-mitra distribusi untuk dapat menjangkau target market yang lebih luas. 

Selengkapnya dapat mengakses www.ottobiz.id  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:  
Santy Juwita Putri - Brand & Marcom Manager  
Mobile: 0811 980 2911 
Email: santy.putri@ottodigital.id  
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