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LEMBAR FAKTA SILOT 

 
Apa yang kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya 

Didirikan pada Maret 2017, Silot bertujuan untuk memperkuat bank dengan 
teknologi AI secara cepat dan berskala. Pada tahun 2018, Silot merupakan 
pemenang dari Overall Winner of Visa’s Everywhere Initiative di wilayah APAC, 
dan satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang terpilih untuk mengikuti 
Program Start Path MasterCard. Pada tahun yang sama, CIO Outlook (U.S) 
memberikan predikat peringkat 25 besar Banking Tech Solution Provider dan 
peringkat 20 besar pada tahun 2019. Silot telah mengaplikasikan 2 (dua) paten 
untuk Knowledge Construction dan Knowledge Interference dan Generation.  

 
Sebagai “Otak Bank”, Platform Intelijen Silot membantu untuk 
menghubungkan proses pembayaran, pemasaran, penjamin pinjaman, KYC 
dan compliance (kepatuhan)., mengubah data menjadi konklusi bisnis yang 
berlaku dan pengambilan keputusan intelijen melalui AI. Konektivitas tinggi 
dan keahlian yang kuat dari Silot menyuntikan kekuatan baru ke bank 
sehingga dapat meningkatan efisiensi mereka secara drastis.  
 

Knowledge Graph Finansial: Silot Knowledge Graph membantu institusi 
keuangan untuk mentransformasi data yang tersebar menjadi pengetahuan 
dengan membangun entitas terpadu dan mendefinisikan hubungan keuangan 
mereka; Hal ini memperluas pemahaman entitas ke tingkat yang lebih 
komprehensif dan multi-dimensi.  
 
Mesin Intelijen pengambilan keputusan: Pemberdayaan Knowledge graph, 
mesin pengambilan keputusan Silot tidak hanya meningkatkan entitas namun 

hubungan multi dimensi dari entitas untuk membuat intervensi langkah demi 
langkah, yang mengarah ke pengambilan keputusan. Ini sangat luar biasa 
efisien dan yang terbaik dari semua itu, setiap pengambilan keputusan dapat 
dilacak seluruhnya kembali ke sumber data.  
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Kasus penggunaan yang berskala: Berkat knowledge graph, solusi Silot sangat 
kompatibel secara luas dengan berbagai kasus penggunaan, dari KYC ke 

penjamin, dari pemasaran ke anti-penipuan. Institusi keuangan dapat dengan 
mudah memilih satu untuk dinavigasikan, dan berskala cepat ke kasus 
penggunaan lainnya.  
 
Ekosistem Intelijen: Dengan AI, Silot membantu institusi finansial 
memberdayakan ekosistem komersial, menyelesaikan problema 
merchant/usaha kecil menengah dari penerimaan pembayaran untuk on-

boarding/KYC, pemasaran untuk meningkatkan pendapatan, dan kebutuhan 

finansial mereka. 
  
 
Mengapa kami berbeda? 
Silot didedikasikan untuk membantu bank dalam mentransisi pengambilan 
keputusan tradisional menjadi keputusan yang cerdas dengan mengatasi 
hambatan teknis. Khususnya, Silot mengarahkan titik permasalahan dari 
efisiensi pengambilan keputusan, data konektivitas, penggunaan kasus 

berskala, dan pemikiran multi-dimensional.  
 
 
Apa yang ingin kami capai?  
Silot bertujuan untuk memberdayakan bank secara cepat dan AI yang berskala. 
Didirikan di Singapura, Silot saat ini melayani berbagai klien di Asia Tenggara, 
dan merencanakan untuk peluncuran ke pasar Jepang. 
 

 
Siapakah kami?  
Ø Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) - Andy Li 

Li adalah veteran BD 18 tahun di Asia Tenggara dan wilayah APAC, dengan 
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pengalaman ekspansi global lebih dari 10 tahun untuk perusahaan raksasa 
internet, akumulasi pengalaman kerja regional berlimpah dan sumber daya 
bisnis di sepanjang karirnya. Li adalah mantan Wakil Manajer Umum di 
Baidu Global Payment & Perwakilan Regional Baidu di Asia Tenggara. Dia 
pernah memegang posisi penting di Kingsoft, Changyou.com, dan Sea 

Group, terutama bertanggung jawab untuk pendirian cabang regional dan 
ekspansi bisnis. Li diundang oleh  
 
beberapa konvensi industri terkenal di dunia sebagai pembicara utama, 
seperti Money 20/20 dan Mobile World Congress. 

 
Ø Direktur Operasional (COO) - Villence Yu 

Yu memegang gelar Kehormatan dari Universitas Teknologi Nanyang, 

memulai karirnya sebagai rekan manajemen global Citigroup. Yu kemudian 
bergabung dengan Google Wallet di New York sebagai Pemimpin Produk 
Finansial. Setelah itu, Yu kembali ke Singapura sebagai Manajer Produk 
Regional Fintech APAC Citibank, memimpin berbagai inisiatif Fintech di 10 
pasar. Dengan pengalaman 7 tahun dalam industri jasa keuangan di Asia 
dan Amerika Utara, Yu juga melakukan beberapa upaya kewirausahaan di 
arena TMT (Teknologi, Media, dan Telekomunikasi) & Fintech. 
 

Ø Direktur Technology (CTO) - Bryan Sun 
Lulus dari Universitas Peking dengan gelar Master di bidang Ilmu 
Komputer, Sun adalah mantan Pimpinan Teknis di pembayaran lintas 
batas Baidu, memberikan layanan yang andal, aman, dan efisien untuk 
lebih dari 100 juta pengguna Wallet. Ia adalah arsitek berbagai layanan 
aplikasi untuk lebih dari 10 negara. 
 

Ø Chief Scientist -Song Zihao 

Setelah keluar dari Pomona College (Matematika & Ekonomi), Song 
menjadi pengusaha serial di big data dan AI serta spesialisasi yang sangat 
dikenal dari graph database dan knowledge construction. 
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Ø Direktur Risiko-David Lu 
Dengan gelar Master of Science dalam Manajemen Risiko dari Universitas 
New York, Lu mengumpulkan puluhan tahun pengalaman dalam 
manajemen risiko perusahaan, bekerja sebagai Chief Risk Officer untuk AIG 
China, Wakil Presiden untuk United Overseas Bank, dan Wakil Presiden 

Senior untuk China Investment Corporation. 
 
 
Siapa yang kami layani 
Bank-bank besar di Asia Tenggara seperti Nobu Bank yang bernaung dibawah 
Lippo Group di Indonesia, dan penerbit kartu terbesar di Thailand, KrungSri 
Bank, yang menjadi co-investor Silot di Seri A putaran (beberapa klien tertentu 
dirahasiakan atas permintaan). 

 
 
Kutipan klien kami: 
"Kami mempercayai Silot sejak hari pertama kami bertemu. Silot telah 
mendukung Krungsri sejak pembayaran seluler sampai masa mendatang dan 
hadir dengan satu teknologi AI, yang dapat membantu data kami menjadi 
lebih produktif. Selain itu, dengan tim mereka yang kuat di front dan back-end, 
kami dapat memastikan bahwa tidak ada keraguan berinvestasi di Silot. " 

-Sam Tanskul 
Kepala Inovasi & Fintech, Konsumen Krungsri 
 
 
Siapa yang berinvestasi di perusahaan kami 
Ø Putaran Pendanaan Awal (Maret 2017) 

ZhenFund adalah pemberi pendanaan awal yang didirikan oleh mantan 
pengusaha untuk berinvestasi pada inovator yang paling menjanjikan, 

dengan lebih dari 600 perusahaan portofolio termasuk 10 unicorn yang 
berbasis di Cina. ZhenFund merasa terhormat telah menduduki peringkat 
"#1 Early-Stage Investment Firm" oleh Zero2IPO selama lima tahun 
berturut-turut 2014-2018. ZhenFund didedikasikan untuk membantu 
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wirausahawan membangun perusahaan yang sukses dengan memberi 
mereka bimbingan dan sumber daya terbaik yang tersedia. Pada tahun 
2016 dan 2017, terpilih sebagai "Best Portofolio Management Service of 

the Year" oleh China Renaissance. Pendiri ZhenFund, Bob Xu berhasil 
masuk ke Forbes Midas List selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016. 

Silot adalah investasi pertama ZhenFund di Asia Tenggara. 
 
Ø Babak Pra-seri A (Desember 2017) 

Arbor Ventures - perusahaan global pemodal ventura tahapan awal yang 
berfokus pada pembentukan cara dunia bertransaksi dengan berinvestasi 
di  
 
perusahaan-perusahaan di interseksi layanan keuangan, AI, dan 

perdagangan digital. Kami bermitra dengan pendiri yang luar biasa dan 
membantu mereka mempercepat pertumbuhan dengan jaringan strategis 
global Arbor. 

 
Ø Eight Roads Ventures adalah cabang investasi milik FIL, Fidelity 

International Limited dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang 
berkualitas tinggi, dan  memiliki pertumbuhan yang  tinggi di Asia, Eropa, 
dan AS, dengan fokus pada produk kesehatan, teknologi, dan produk-

produk konsumen. Eight Roads Ventures berkomitmen untuk membuat 
perusahaan-perusahaan yang berinvestasi menjadi pemimpin di industri 
mereka melalui akses ke capital jangka panjang, jaringan sumber daya 
yang kuat dan tim profesional investasi dengan rekam jejak keberhasilan 
yang telah terbukti. Dalam sepuluh tahun terakhir, ekosistem Eight Roads 
telah menginvestasikan hampir 6 miliar USD ke perusahaan-perusahaan 
yang tumbuh secara global. Hampir 50 tahun sejarahnya mencakup 
kemitraan dengan perusahaan seperti Alibaba, Icertis, Manthan, Chaipoint, 

EarlySalary, Northern Arc, Toppr, Xoom, Shadowfax dan Akulaku. 
 
Ø Seri A Putaran (Sekarang ini) 

Arbor Ventures telah melakukan investasi lanjutan.  
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SBI Investment Co, Ltd sebelumnya dikenal sebagai Softbank Ventures 
yang merupakan cabang investasi dari SBI Holdings Inc. Pada tahun 2002, 
SBI Holdings go public di Tokyo Exchange dan menjadi terpisah dari 
SoftBank Corp pada tahun 2006. Saat ini merupakan konglomerat 
keuangan internet terbesar dengan sekuritas, perbankan, asuransi, 

manajemen aset, pertukaran mata uang virtual dan inkubator Fintech, dll. 
Setelah membentuk ekosistem Fintech global pertama dan 
mengkhususkan diri dalam dana investasi di bidang ini, SBI Holdings 
adalah salah satu grup keuangan terkemuka dunia di industri Fintech. 
Sebagai cabang investasi SBI Holdings, SBI Investment telah berinvestasi 
di 800+ perusahaan, di mana sekitar seperlima berhasil masuk ke IPO atau 
M&A. Investasi SBI membuat keputusan investasi berdasarkan kualitas 
manajemen portofolio perusahaan, visi industri, potensi pertumbuhan, 

serta semangat inovasi yang terkandung dalam layanan / produk. Dewan 
penasihat spesialis industri bertanggung jawab penuh  
 
dalam membuat keputusan investasi yang paling informatif dan 
menguntungkan. Dilengkapi dengan infrastruktur inkubasi terbaik, SBI 
Investment tidak perlu berusaha keras memanfaatkan sumber daya bisnis 
dan pengalaman manajemennya sendiri untuk membantu mempercepat 
portofolio perusahaan. 

 

Sumitomo Corporation ("SC") adalah perusahaan perdagangan global dan 
investasi bisnis Fortune 500 terkemuka dengan 110 lokasi di 65 negara, 
wilayah, dan 22 lokasi di Jepang. Seluruh Grup SC terdiri lebih dari 900 
perusahaan. SC melakukan transaksi komoditas di semua industri yang 
memanfaatkan jaringan di seluruh dunia, menyediakan berbagai 
pembiayaan kepada pelanggan terkait, berfungsi sebagai pengatur dan 

koordinator untuk berbagai proyek, dan berinvestasi di perusahaan-
perusahaan untuk mendorong potensi pertumbuhan yang lebih besar. 
Bisnis utama SC meliputi Produk Logam, Sistem Transportasi dan 
Konstruksi, Infrastruktur, Media dan Digital, Real Estate dan Terkait Hidup, 
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Sumber Daya Mineral, Energi, dan Kimia dan Elektronika. 

 

Krungsri Finnovate adalah cabang CVC dari Bank Krungsri, anak perusahaan dari 

MUFJ - Grup Keuangan terbesar di Jepang dan Bank terbesar ke-5 di dunia 

berdasarkan ukuran aset. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. berkantor pusat di 

Tokyo dengan sejarah lebih dari 360 tahun. Jaringan globalnya menjangkau lebih 

dari 2.300 kantor di lebih dari 50 negara, menawarkan layanan termasuk 

perbankan komersial, sekuritas, kartu kredit, dan manajemen aset, dll. Krungsri 

adalah penerbit kartu  kredit terbesar dan berkekuatan terdepan dalam 

pembiayaan mobil di Thailand. Setelah menjadi klien pertama Silot dan 

mengamati potensinya, Krungsri berbalik sebagai salah satu investor Silot. 

 
 


