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Fintech Corner edisi kali ini menampilkan

ulasan dari berbagai kegiatan yang

diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech

Indonesia (AFTECH) di sepanjang Bulan

Agustus 2020. Dewan Pengurus Harian dan

tim Sekretariat melanjutkan berbagai inisiatif

terkait advokasi kebijakan, kolaborasi

komunitas, edukasi, dan literasi fintech yang

dibangun dengan anggota AFTECH serta kerja

sama dengan berbagai pemangku

kepentingan.

AFTECH juga merasa terhormat dapat

beraudiensi dengan Kepala Eksekutif

Pengawas IKNB Merangkap Anggota Dewan

Komisioner OJK Bapak Riswinandi. Selain itu,

AFTECH juga berkesempatan untuk 

 menghadiri RDPU Komisi XI dan KADIN terkait

Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan Kelima Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Selamat

membaca dan semoga bermanfaat! 
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Jakarta, 6 Agustus 2021. Digitalisasi yang

terjadi dengan pesat di sektor jasa

keuangan, termasuk melalui kehadiran

fintech pendanaan bersama dan insurtech

perlu dibarengi dengan kerangka regulasi

yang tepat, serta upaya untuk meningkatkan

edukasi dan perlindungan konsumen agar

dapat mencapai target inklusi keuangan dan

mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menindaklanjuti kegiatan advokasi melalui

pertemuan audiensi high-level, Dewan

Pengurus Harian AFTECH melakukan Audiensi

dengan Anggota Dewan Komisioner OJK &

Kepala Eksekutif Pengawas Industri

Keuangan Non-Bank (IKNB), Bapak

Riswinandi. 

Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam

rangka mendiskusikan sinergi antara

regulator dan industri fintech guna

mendukung terciptanya iklim regulasi yang

mendorong perkembangan inovasi dan

teknologi dengan tetap mengedepankan

perlindungan konsumen dan praktik usaha

yang bertanggung jawab. 

teknologi dengan tetap mengedepankan

perlindungan konsumen dan praktik usaha

yang bertanggung jawab. 

Diwakili oleh Ketua Umum Bapak Pandu

Sjahrir, AFTECH menyampaikan

perkembangan kegiatan asosiasi serta

komitmen dalam meningkatkan edukasi dan

literasi keuangan digital di masyarakat,

serta dalam mengembangkan layanan

keuangan digital yang bertanggungjawab

termasuk melalui kolaborasi dengan OJK.

Audiensi dengan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Merangkap ADK OJK Bapak Riswinandi 
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Jakarta, 17 Agustus 2021. Bank Indonesia

(BI) meluncurkan Standar Nasional Open

API1 Pembayaran (SNAP) serta uji coba

sandbox Standar Nasional QR Code

pembayaran Indonesia (QRIS) dengan

Thailand (Thai QR Payment). Kegiatan

peluncuran dilaksanakan secara virtual

bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI,

pada hari ini (17/8) dengan mengangkat

tema “Mengakselerasi Ekonomi dan

Keuangan Digital Bagi Pertumbuhan dan

Percepatan Ekonomi Negeri". SNAP

merupakan standar nasional yang

ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan

instruksi yang memfasilitasi interkoneksi

antaraplikasi secara terbuka dalam

pemrosesan transaksi pembayaran.

Penetapan SNAP bertujuan menciptakan

industri sistem pembayaran yang sehat,

kompetitif, dan inovatif sehingga dapat

menyediakan layanan sistem pembayaran

kepada masyarakat yang efisien, aman dan

andal. Penyusunan SNAP dilakukan oleh

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

(ASPI) dengan membentuk Working Group

(WG) Nasional. Sementara itu, 

(WG) Nasional. Sementara itu,

pengembangan QRIS Antarnegara dengan

Thailand diharapkan dapat menjadi tonggak

baru dalam memfasilitasi aktivitas

masyarakat kedua negara, khususnya bagi

wisatawan kedua negara.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan

insiatif yang dilakukan BI merupakan bentuk

sinergi inovasi digitalisasi untuk kemajuan

negeri, sebagai hadiah untuk peringatan

kemerdekaan RI. “Kita sedang menorehkan

sejarah, tidak hanya untuk masa sekarang,

juga untuk masa yang akan datang. Semoga

sinergi inovasi bagi negeri ini semakin nyata

untuk mengisi kemerdekaan Republik

Indonesia serta memajukan perekonomian

Indonesia," ungkap Gubernur Perry. Kartika

Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perhimpunan

Bank Nasional (Perbanas), dalam

kesempatan yang sama menyampaikan

penerapan standar nasional dalam

digitalisasi sistem pembayaran dapat-

mendorong optimalisasi inovasi layanan 

Peluncuran Standar Nasional Open API Pembayaran &
Pra Resmi QRIS Antarnegara
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mendorong optimalisasi inovasi layanan

perbankan sekaligus mendorong percepatan

pemulihan ekonomi nasional. Ketua Asosiasi

Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI),

Santoso Liem, menyampaikan kedua inisiatif

yang dilakukan BI menjadi sarana reformasi

lanskap digitalisasi untuk Indonesia

Tangguh, Indonesia Maju. Ketua Asosiasi

FinTech Indonesia (Aftech), Pandu Patria

Sjahrir, turut menyampaikan komitmen

Aftech untuk terus mendukung inisiatif BI

sebagai implementasi Blueprint Sistem

Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Implementasi SNAP merupakan salah satu

tahapan penting dalam rangka

mengakselerasi open banking di area sistem

pembayaran. Inisiatif ini merupakan tindak

lanjut dari visi Blueprint Sistem Pembayaran

Indonesia (BSPI) 2025 untuk terus

mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi

dan keuangan nasional antara lain melalui

inisiatif open banking. Penerapan standar ini

diharapkan dapat menciptakan integrasi,

interkoneksi, interoperabilitas antar

penyelenggara API sehingga mendorong

efisiensi sistem pembayaran. Sejalan

dengan praktik di beberapa negara,

standardisasi Open API Pembayaran

diharapkan akan mengurangi fragmentasi

industri serta mendorong akselerasi

digitalisasi ekonomi dan keuangan di

Indonesia. Penyusunan SNAP didahului

dengan penerbitan Consultative Paper

Standar Open API Pembayaran oleh Bank

Indonesia pada triwulan I 2020.

Terwujudnya interoperabilitas dan

interkoneksi Standar Nasional QR Code

Indonesia (QRIS) dan Thailand (Thai QR

Payment) merupakan kolaborasi dan sinergi

antara BI, Bank of Thailand, ASPI, lembaga

switching kedua negara, Bank Appointed

Cross Currency Dealers (ACCD) dan

Penyedia Jasa Pembayaran. Interkoneksi

switching to switching dibangun antar 

switching to switching dibangun antar

switching kedua negara yaitu Rintis,

Artajasa, Jalin dan Alto dari Indonesia

dengan National ITMX (NITMX) dari Thailand.

Adapun penyelesaian transaksi dilakukan

dengan menggunakan mata uang lokal antar

kedua negara (Local Currency

Settlement/LCS) melalui Bank ACCD

Indonesia yaitu BCA, BNI, BRI dan Bank

ACCD Thailand yaitu Bangkok Bank (BBL),

Bank of Ayudhya (Krungsri), CIMB Thai Bank

(CIMBT). Fase komersial penuh QR

Antarnegara dengan Thailand akan

dilakukan pada kuartal pertama tahun

2022.

Sumber: Bank Indonesia

EDISI  AGUSTUS 2021
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Jakarta, 27 Agustus 2021. Panitia Kerja

(Panja) Komisi XI DPR RI menyelenggarakan

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

dengan Kamar Dagang & Industri Indonesia

(KADIN) terkait Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan Kelima Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

(RUU KUP). Dalam rapat ini, Bapak Pandu

Sjahrir selaku Ketua Umum AFTECH hadir

untuk memberikan masukan dan pandangan

mengenai kondisi dan perkembangan KADIN. 

Dalam Rancangan Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(RUU KUP), pemerintah berencana

menerapkan pajak penghasilan UMKM

minimum sebesar 1% dari peredaran bruto.

Hal yang sama akan berlaku untuk

perusahaan rintisan di dalam ekosistem

digital seperti fintech.

Rapat yang dipimpin oleh Bapak Dolfie

O.F.P selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

 

Rapat Dengar Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dan KADIN
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perjuangan, serta Bapak Arsjad Rasjid

selaku Ketua Umum Kadin Indonesia sebagai

pembicara yang mewakili 52 asosiasi

industri, termasuk Asosiasi Fintech Indonesia

(AFTECH), untuk memberikan masukan dan

pandangan mengenai kondisi dan

perkembangan industri. Adapun Bapak

Arsjad saat ini juga menjabat sebagai

anggota Dewan Pengawas AFTECH. 

Dalam rapat ini KADIN dan APINDO

menyampaikan pandangan menolak

penerapan Alternative Minimum Tax (AMT)

dalam RUU KUP karena dapat menimbulkan

dampak negatif bagi pengusaha, terutama

UMKM di masa pemulihan ekonomi ini. 

Diharapkan masukan dan pandangan

industri yang diberikan dapat mendorong

perkembangan kerangka regulasi yang

mendukung percepatan pemulihan ekonomi

khususnya lewat adopsi inovasi dan

teknologi.
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Jakarta, 27 Agustus 2021. Menindaklanjuti

penyerahan masukan dan pandangan

AFTECH atas Rancangan Peraturan OJK

(RPOJK) tentang Penerapan Klasifikasi Sham

dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten

Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan

Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum

Efek Bersifat Ekuitas, diwakili oleh AFTECH

diwakili oleh Bapak Karaniya Dharmasaputra

selaku Ketua Umum I dan Bapak Budi

Gandasoebrata selaku Sekretaris Jenderal,

AFTECH memenuhi undangan OJK

Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A. 

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

memang sedang menyiapkan regulasi

mengenai aturan multiple voting share

(MVS) guna mengakomodasi pencatatan

saham perdana (initial public offering/IPO)

perusahaan-perusahaan yang ingin masuk

ke bursa saham Indonesia. Hal ini dilakukan

untuk meningkatkan daya saing bursa saham

Indonesia, untuk perusahaan yang berniat

untuk melakukan IPO, khususnya di industri

fintech.

Audiensi dengan OJK Pasar Modal 1A 

EDISI  AGUSTUS 2021

Diskusi terkait Masukan AFTECH untuk RPOJK

ini dipimpin oleh Bapak Luthfi Zain Fuady

selaku Kepala Departemen Pengawas Pasar

Modal 1A OJK. Di saat pertumbuhan industri

fintech diperkirakan akan terus meningkat

seiring dengan percepatan digitalisasi serta

literasi keuangan masyarakat, diharapkan

masukan dan pandangan industri yang

diberikan dapat mendorong lebih banyak

perusahaan fintech untuk melantai di pasar

modal tanah air.

Bapak Andre Rahadian selaku partner dan

founder Hanafiah Ponggawa & Partners

(sekarang Dentons HPRP) turut hadir selaku

narasumber ahli yang bekerjasama dengan

AFTECH dalam menyusun masukan industri.

JP Morgan Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan

Dentons HPRP merupakan rekan AFTECH

dalam penyusunan dokumen masukan

tersebut.



Jakarta, 20 Agustus 2021. Sebagai bentuk nyata dalam memperkuat upaya memberantas

platform pinjaman online (pinjol) ilegal, lima kementerian/lembaga berinisiatif membuat surat

pernyataan bersama. Lima kementerian/lembaga tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

“Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal dan

memperkuat upaya pemberantasan pinjol ilegal, maka OJK, BI, Polri, Kemkominfo, dan

Kemenkop UKM berinisiatif membuat surat pernyataan bersama,” jelas Ketua Satgas Waspada

Investasi, Tongam L. Tobing, saat Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam rangka

Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang disiarkan secara virtual, Jumat (20/08/2021).

 

 

Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat
Pernyataan Bersama
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Surat pernyataan bersama ini, lanjut

Tongam, juga berdasarkan Nota

Kesepahaman tentang Koordinasi

Pencegahan dan Penanganan Dugaan

Tindakan Melawan Hukum di Bidang

Penghimpunan Dana Masyarakat dan

Pengelolaan Investasi. Ia menyampaikan isi

dari surat pernyataan itu berisi atas tiga

bagian, yakni pencegahan, penanganan

pengaduan masyarakat, dan penegakan

hukum.

ISU-ISU TERKINI DARI POLICY ADVOCACY
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Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan

menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal;

Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam

melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi;

Memperkuat Kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah

penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk

menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal;

Melarang perbankan, Penyedia JasAS Pembayaran (PJP) non bank, agregator, dan koperasi

bekerja sama atau memfasilitasi pinjol ilegal dan wajib mematuhi prinsip mengenali

pengguna jasa (Know your Customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Membuka akses pengaduan masyarakat;

Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-

masing kementerian/lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal untuk memberikan efek jera sesuai

kewenangan masing-masing lembaga;

Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan operasional pinjol ilegal

lintas negara.

Adapun isi lengkap dari surat pernyataan bersama tersebut, sebagai berikut:

Pencegahan

1.

2.

3.

4.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.

2.

Penegakan Hukum

1.

2.

“Tindak lanjut pernyataan bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-

masing kementerian/lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi,”

ucapnya mengutip dari isi surat pernyataan bersama. Pada kesempatan tersebut Tongam

menyampaikan apresiasi tinggi kepada lima pimpinan kementerian/lembaga yang telah

berkomitmen dalam mendukung tugas dari Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan

pencegahan dan penanganan investasi dan pinjol ilegal.

Ia menerangkan lebih lanjut bahwa selama tahun 2021 SWI telah melakukan berbagai upaya

dalam memberantas pinjol ilegal. Upaya-upaya tersebut seperti tiga kali melakukan sosialisasi,

34 kali menjadi narasumber kegiatan webinar, 11 kali melakukan pembekalan kepada tim

satgas daerah, melakukan 69 kali wawancara media, serta blasting sms melalui 7 provider

dengan jangkauan 28 juta masyarakat.

“Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh SWI belum memberikan hasil optimal,

karena pinjol ilegal masih marak dan banyak meresahkan serta merugikan masyarakat. Oleh

karenanya pertemuan lima pimpinan K/L hari ini merupakan momentum penting dalam

memperkuat kerja sama dalam memberantas pinjol ilegal, sekali lagi kami ucapkan terima

kasih,” tutup Tongam.

ISU-ISU TERKINI DARI POLICY ADVOCACY
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Langkah Kemkominfo dalam Berantas Pinjol Ilegal

Senada dengan apa yang diucapkan Tongam, Menteri Kominfo Johnny G Plate turut

memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif hari ini dalam meningkatkan komitmen

pemberantasan aktivitas pinjol ilegal serta memperkuat pelindungan konsumen. Menurut

Menkominfo kemajuan sektor teknologi financial terutama P2P landing fintech merupakan

suatu hal yang membanggakan, tetapi masyarakat harus tetap berhati-hati dan waspada.

Terhitung sejak tahun 2018 hingga 17 Agustus 2021 Kominfo telah memutus akses terhadap

3.856 platform pinjol ilegal.

“Kami tegaskan di sini kami akan sangat tegas dan tidak kompromi terkait dengan

pelanggaran-pelanggaran sektor finansial tersebut,” kata Menteri Johnny. Perkembangan

industri fintech tidak terlepas dari berbagai ancaman daring, seperti social engineering,

sniffing, money mule, hingga phising. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Kemkominfo telah

melakukan langkah strategis dari hulu hingga hilir.

Dari hulu melalui GNLD Literasi Digital untuk mengkultivasi kultur pelindungan data pribadi

dengan target 12,4 juta rakyat pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kemudian pada middle stream atau arus tengah Kemkominfo melakukan pemutusan akses

terhadap platform pinjol ilegal, baik secara langsung maupun melalui Playstore atau App

Store. Kemkominfo juga melakukan pengamanan data pribadi pengguna jika terjadi implikasi

kebocoran data pribadi. “Terakhir kami melakukan penerbitan klarifikasi terhadap isu hoaks

dan disinformasi melalui kerja sama lintas pihak dengan K/L terkait. Diantaranya OJK, BSSN,

Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenag, Kementerian

investasi, dan PPATK,” info Menteri Johnny.

Kemkominfo akan terus mengajak kolaborasi dan kerja sama antar K/L terkait tersebut dan

pemangku kepentingan dari sektor privat untuk mewujudkan ekosistem pinjol yang kondusif,

aman, berkembang, bermanfaat bagi masyaakat. Serta ekosistem yang mendorong

perekonomian nasional dan yang tidak menjebak/menjerat peminjam agar terus berkembang

mengisi kebutuhan pasar keuangan nasional.

“Sekali lagi kami siap berkolaborasi untuk memastikan ruang digital kita khususnya fintech bisa

bermanfaat dan berlangsung dengan baik dan bertumbuh subur,” tutup Menkominfo

ISU-ISU TERKINI DARI POLICY ADVOCACY

Sumber: Aptika Kominfo

https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat-pernyataan-bersama/
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Statistik dan Pengarahan 
Pencatatan IKD Batch 13

OJK Keluarkan Aturan Penguatan
Perbankan Indonesia
19 Agustus 2021 lalu, OJK telah mengeluarkan

tiga Peraturan OJK mengenai penguatan

perbankan dalam mengakselerasi transformasi

digital di sektor keuangan, termasuk mengenai

Bank Digital. Ketua Dewan Komisioner OJK

Wimboh Santoso mengatakan ketiga POJK ini

diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan

seiring kondisi dinamika global, perubahan

landscape dan ekosistem perbankan. Hal ini

juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan

pesatnya perkembangan teknologi informasi,

sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan

berbasis prinsip (principle based) agar

peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan-

mengantisipasi perubahan ke depan (forward lmengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga

kesinambungan operasi industri perbankan. Anda dapat unduh peraturan lengkapnya di website

www.ojk.go.id atau klik di link ini bit.ly/pojkbankdigital.

Jakarta, 27 Agustus 2021. Dalam sesi

pemberian arahan Pencatatan Inovasi

Keuangan Digital

Batch 13 yang diadakan secara virtual, PT

Finture Tech Indonesia (FINTURE),

penyelenggara IKD (Inovasi Keuangan Digital)

anggota AFTECH, mendapatkan status

“Tercatat” di OJK Grup Inovasi Keuangan Digital

(OJK GIKD) dan mengikuti program Regulatory

Sandbox OJK. FINTURE sekarang menjadi salah

satu dari 33 penyelenggara model bisnis

Aggregator yang telah mendapatkan izin

tercatat dari OJK.

Saat ini terdapat 16 klaster atau model bisnis

yang telah didefinisikan pada Regulatory

Sandbox OJK, yaitu Aggregator, Blockchain-

Based, Credit Scoring, E-KYC, Financial

Planner, Financing Agent, Funding Agent,

Insurance Broker Marketplace, Insurance Hub, -

 

 

Insurance Hub, InsurTech, Online Distress

Solution, Property Investment Management,

RegTech PEP, Tax & Accounting, Transaction

Authentication, dan Wealth Tech. Semoga

FINTURE dapat mengikuti program

Regulatory Sandbox dengan baik dengan

mematuhi Kode Etik AFTECH serta seluruh

peraturan terkait yang berlaku.
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GoTo Financial
Prioritaskan
Pelindungan bagi
Konsumen dan Mitra
Usahanya

Mengawali karirnya sejak tahun 2006, sampai

saat ini Bapak Budi Gandasoebrata sudah

memiliki banyak pengalaman bekerja di beberapa

perusahaan besar. Mulai dari pencapaian

hebatnya menjadi Research and Development

Engineer di ST-Ericsson, dia berhasil membangun

sampai mentransfer tim kompetensi multimedia di

Singapura dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pada tahun 2012 beliau bergabung di Midtrans

dengan menduduki posisi Kepala Kebijakan Publik

di Indonesia E-Commerce Association (idEA) dan

akhirnya meningkat menjadi Chief Operational

Officer di perusahaan tersebut.

Dua tahun setelahnya, pada tahun 2018, ia

bergabung dengan salah satu startup terbesar

Indonesia, GoPay, sebagai Chief Compliance

Officer. Pada masa itu, Bapak Budi dinilai telah

berkontribusi signifikan terhadap kemajuan pesat

GoPay yang sudah menduduki predikat sebagai

uang elektronik terdepan di Indonesia. Selain itu,

beliau juga aktif berkontribusi sebagai Sekretaris

Jenderal Sistem Pembayaran di Asosiasi Fintech

Indonesia (AFTECH). Sampai akhirnya, dari sekian

pencapaian-pencapaian besarnya itu, kini dia

resmi menjabat sebagai Head of Compliance-

Payment di GoTo Financial, lini utama bisnis

keuangan perusahaan hasil merger Gojek dan

Tokopedia (GoTo).
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GoTo Financial hadir untuk mengakselerasi

inklusi keuangan melalui layanan keuangan,

uang elektronik serta solusi bisnis di dalam

ekosistem ekonomi digital. Maka dari itu,

sosok Head of Compliance-Payment di GoTo

Financial ini sangat berperan penting dalam

perusahaan. "Kepatuhan setiap

penyelenggara fintech terhadap pedoman

perilaku penyelenggara teknologi finansial di

sektor jasa keuangan. Pedoman perilaku ini

merupakan acuan bagi perusahaan fintech,

kata Bapak Budi. Selain itu, aturan ini juga

mengatur tanggung jawab perusahaan

fintech dalam memberi layanan kepada

masyarakat. Harapannya, dengan

pelaksanaan pedoman yang baik,

perusahaan fintech dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen terhadap industri

fintech. 

Bapak Budi percaya bahwa dalam

memperhatikan pentingnya penerapan

prinsip-prinsip perlindungan konsumen

terhadap industri fintech di Indonesia,

perlindungan bagi mitra usaha khususnya

GoTo Financial sangat perlu diprioritaskan.

"Kegiatan masyarakat yang lebih banyak

dilakukan secara virtual juga berpengaruh

terhadap bagaimana pelaku usaha

menyesuaikan bisnisnya. Hal ini membuat

adopsi digital di kalangan pelaku usaha juga

meningkat dengan signifikan di seluruh

pelosok dunia. Namun aspek kerugian atas

penyalahgunaannya juga penting

diselesaikan demi menjaga dan melindungi

pengguna produk digital tersebut", ucapnya.

Di Indonesia, menurut laporan Patroli Siber,

penipuan online sudah di angka lebih dari

600 kasus dan pada tahun 2020 modus

kejahatan digital ini menempati peringkat

nomor dua dari kejahatan-kejahatan yang

menimpa masyarakat Indonesia.

"GoTo Financial telah menjalankan beberapa

langkah yang terfokus pada GoPay, salah

satu produk kelolaan GoTo Financial, dalam

rangka melindungi konsumen", tambahnya.

Dari sisi aturan: GoPay selalu mengikuti dan

mematuhi peraturan dan perundangan

undangan yang berlaku dalam perlindungan

konsumen termasuk di dalamnya juga

pengelolaan dan penyimpanan data

pelanggan. 

Dari sisi teknologi: GoPay telah

mengimplementasikan satu device satu akun

dan mengimplementasikan OTP/Smart Login

untuk mengakses akun Gojek untuk

melindungi akun pengguna jika device

hilang. Layer pengamanan ekstra untuk lebih

memproteksi akun dan transaksi pengguna

seperti Magic Link, kode OTP, PIN, dan fitur

biometrik. Dari sisi edukasi: GoPay

melakukan edukasi regular baik melalui

channel internal, seperti media sosial

ataupun bersama berbagai pemangku

kepentingan. Khususnya di tahun 2021,

GoPay melanjutkan kolaborasi dengan

melalui pelatihan dan pengembangan konten

kreatif dan edukatif untuk mitra usaha GoPay

agar semakin kompeten dalam menghindari

modus-modus penipuan dan lebih maksimal

dalam mengembangkan usahanya.

Terakhir, dari sisi proteksi: pengguna

dihimbau untuk melakukan verifikasi KYC

akun, dengan melampirkan KTP dan selfie

yang tujuannya untuk pengidentifikasian dan

pemastian kepemilikan akun pengguna

GoPay. Pencocokan data verifikasi ini

tentunya dibantu dengan kerja sama

Dukcapil. "Kami adalah perusahaan yang

akan terus mematuhi dan mengikuti

peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia dalam perlindungan

konsumen," tutup Bapak Budi.
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