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Awal Semester II 2021 diawali dengan

beberapa milestone penting bagi AFTECH.

Pada tanggal 15 Juli AFTECH menghadirkan

situs CekFintech.id dengan tujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarat tentang

praktik pencatutan nama dan logo

penyelenggara fintech resmi melalui aplikasi

pesan instan dan media sosial oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab. Situs cekfintech.id

juga menyediakan informasi perusahaan,

produk, serta akun sosial media resmi dari

anggota AFTECH yang memiliki legalitas dari

regulator. Website ini beserta konten-konten

informasi lain selanjutnya merupakan bagian

dari Kampanye Anti Fintech Palsu yang akan

menjadi program berkelanjutan AFTECH dalam

rangka meningkatkan edukasi dan

perlindungan konsumen fintech. 

Selanjutnya AFTECH juga melanjutkan

kegiatan advokasi melalui beberapa seri high-
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level audiensi sepanjang bulan Juli, termasuk

dengan: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Investasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan,

Gubernur Bank Indonesia Bapak Perry Warjiyo,

Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimboh

Santoso, serta Anggota Dewan Komisioner OJK

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Bapak

Tirta Segara, di sepanjang bulan Juli. 

Selain kegiatan-kegiatan di atas, edisi newsletter

kali ini juga menghadirkan informasi terkait

partisipasi AFTECH dalam Focus Group Discussion

(FGD) tentang penyaluran bantuan sosial melalui

fintech yang diselenggarakan oleh Kemensos,

briefing AFTECH & EY, FGD RegTech terkait

Integrated Fraud Database & CoC compliance,

serta kegiatan advokasi lainnya. 

Selamat Membaca! 
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Jakarta, 15 Juli 2021. Menindaklanjuti

pertemuan dengan Menteri Sosial Ibu Tri

Rismaharini, Dewan Pengurus Harian AFTECH

Periode 2021-2025  Pengurus  melakukan

audiensi dengan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak

Luhut Binsar Pandjaitan guna

mendiskusikan peran fintech dalam

mendukung penyaluran program bantuan

sosial pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden

Joko Widodo telah menunjuk Bapak Luhut

sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan

PPKM darurat Jawa dan Bali, yang

diterapkan di 48 kabupaten/kota yang

mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74

kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di

wilayah Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021. Adapun

Pemerintah yang terdiri atas Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, Kementerian Keuangan,

Kementerian Sosial, Bank Indonesia telah se-

 

 

pakat untuk kembali memberikan bantuan

sosial (bansos) yang dilakukan dengan

mekanisme non-tunai. 

Dipimpin oleh Ketua Umum Bapak Pandu

Sjahrir, Dewan Pengurus Harian

menyampaikan kesiapan industri fintech

dalam mendukung program bansos

pemerintah yang bertujuan meringankan

beban masyarakat kecil. Pemanfaatan

fintech dapat mendukung penyaluran bansos

menjadi lebih akurat, efektif dan efisien.

AFTECH juga siap bersinergi dengan para

stakeholder lain untuk meningkatkan literasi

serta inklusi keuangan digital di masyarakat.

Salah satunya, dengan mendorong para

anggota AFTECH untuk memfasilitasi sektor

produktif seperti para nelayan, petani dan

UMKM di Indonesia. 

Audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

 Bapak Luhut Binsar Pandjaitan
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Jakarta, 9 Juli 2021. Dewan Pengurus

Harian AFTECH Periode 2021-2025

melaksanakan perkenalan dan audiensi

dengan Gubernur Bank Indonesia Bapak

Perry Warjiyo. Pada, pertemuan tersebut,

Ketua Umum Bapak Pandu Sjahrir

menegaskan kembali komitmen AFTECH

untuk terus mendukung upaya Bank

Indonesia dalam mendorong terciptanya

sistem pembayaran nasional yang cepat,

mudah, murah, aman dan handal guna

mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Pertemuan perkenalan ini juga membahas

PBI No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem

Pembayaran. Penerbitan PBI tersebut

diharapkan dapat menata kembali struktur

industri Sistem Pembayaran, serta

memayungi ekosistem penyelenggaraan SP

secara menyeluruh sejalan dengan

perkembangan ekonomi dan keuangan

digital. Hal ini bertujuan untuk mencari titik

keseimbangan antara optimalisasi peluang

inovasi dengan upaya memelihara stabilitas

sistem keuangan (SSK) dan integritas SP.

 

sistem keuangan (SSK) dan integritas Sistem

Pembayaran. AFTECH menyambut baik dan

menyatakan siap mengimplementasikan PBI

PBI No.22/23/PBI/2020 dengan

meningkatkan koordinasi dan kerjasama

dengan BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran

Indonesia (ASPI) guna merealisasikan

implementasi Blueprint Sistem Pembayaran

Indonesia (BSPI) 2025 dan Blueprint

Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.

PBI tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2021.

Selain Bapak Gubernur, AFTECH juga

bertemu dengan Asisten Gubernur & Kepala

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia Ibu Filianingsih Hendarta,

Direktur Departemen Kebijakan Sistem

Pembayaran Ibu Retno Ponco Windarti,

Deputi Direktur Departemen Kebijakan

Sistem Pembayaran Bapak Ricky Satria,

beserta jajaran tim Departemen Kebijakan

Sistem Pembayaran lainnya. 

Audiensi dengan Gubernur Bank Indonesia 
Bapak Perry Warjiyo
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Jakarta, 16 Juli 2021. Untuk pertama kalinya

sejak Rapat Umum Anggota kedua pada

tanggal 25 Juni 2021, perwakilan dari

Dewan Pengurus Harian, Dewan

Etik/Kehormatan, dan Dewan Pengawas

AFTECH 2021-2025 berkumpul secara virtual

guna beraudiensi dengan Ketua Dewan

Komisioner OJK Bapak Wimboh Santoso dan

segenap jajarannya.

Selain mengawasi dan memberikan nasehat,

Bapak Rudiantara menyampaikan

komitmennya sebagai Ketua Dewan

Pengawas untuk senantiasa membantu

Dewan Pengurus dalam menjalankan misinya

untuk mendorong inklusi keuangan sebesar

90% pada 2024.melalui layanan keuangan

digital. Adapun Ketua Umum AFECH Bapak

Pandu Sjahrir memaparkan rencana kerja

serta menyampaikan apresiasi, dukungan

serta komitmen AFTECH terhadap upaya OJK

dalam memberantas fintech-fintech palsu

dan meningkatkan edukasi literasi keuangan

digital di Indonesia.

 

 

Bapak Wimboh mendukung perkembangan

inovasi dan teknologi dalam sektor jasa

keuangan, termasuk industri fintech. Guna

meningkatkan daya saing dan

mengoptimalisasi potensi dari industri ini,

OJK mendorong penerapan tata kelola yang

baik serta prinsip-prinsip perlindungan

konsumen (seperti perlindungan data pribadi

dan keamanan siber) oleh pelaku industri.

Kolaborasi antara penyelenggara fintech

dengan pelaku ekosistem sektor jasa

keuangan lainnya termasuk perbankan,

asuransi, dan Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) juga diharapkan dapat memperluas

manfaat fintech bagi perekonomian,

terutama UMKM dan sektor informal.

Audiensi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK 
Bapak Wimboh Santoso
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Jakarta, 13 Juli 2021. Literasi keuangan

digital dan perlindungan konsumen

merupakan faktor penting bagi inklusi

keuangan serta perkembangan industri

fintech nasional. Saat ini angka literasi

keuangan digital di Indonesia masih relatif

rendah, baru mencapai 35,5%. Ini juga bisa

kita lihat dari berbagai macam ragam

maraknya pengaduan masyarakat dari

berbagai kasus yang terjadi karena

ketidaktahuan ataupun kekurangpahaman

masyarakat kita terkait dengan berbagai

banyak produk keuangan di Indonesia. Untuk

meningkatkannya, maka dibutuhkan

kolaborasi pemerintah, industri dan seluruh

pemangku kepentingan lainnya.

Di saat adopsi layanan keuangan digital

(termasuk fintech) meningkat akibat

pandemi adalah sangat penting bagi

masyarakat untuk meningkatkan pemahaman

akan produk dan layanan fintech, serta

membangun kesadaran akan perlindungan

data pribadi. 

 

 

AFTECH mendukung penuh upaya OJK dalam

meningkatkan kemudahan akses terhadap

layanan keuangan melalui inovasi teknologi

yang dibarengi dengan edukasi konsumen

serta mengedepankan perlindungan

konsumen.

Hal ini disampaikan Dewan Pengurus Harian

AFTECH yang diwakili oleh Ketua Umum

Bapak Pandu Sjahrir, Wakil Ketua Umum II

Bapak Aldi Haryopratomo, Wakil Ketua Umum

III Bapak Harianto Gunawan, Wakil Ketua

Umum IV Bapak Marshall Pribadi, Sekretaris

Jenderal Bapak Budi Gandasoebrata, dan

Wakil Sekretaris Jenderal I Bapak Dickie

Widjaja, yang berkesempatan untuk

berdiskusi tentang kolaborasi industri fintech

dan pemerintah dalam rangka meningkatkan

literasi keuangan digital dan perlindungan

konsumen bersama Anggota Dewan

Komisioner OJK Bidang Edukasi dan

Perlindungan Konsumen, Bapak Tirta Segara

pada hari Selasa, 13 Juli 2021. 

Audiensi dengan ADK OJK Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen Bapak Tirta Segara
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Media Briefing:
Waspada Pencatutan Nama dan Logo Penyelenggara

Fintech Resmi di Aplikasi Pesan Instan dan Media
Sosial
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OJK, BI, Kominfo dan AFTECH Ingatkan

Masyarakat untuk Waspada Pencatutan Nama

dan Logo Penyelenggara Fintech Resmi di

Aplikasi Pesan Instan dan Media Sosial

Jakarta, 15 Juli 2021. Maraknya penipuan

berkedok penawaran investasi di tengah

masyarakat melalui grup pesan singkat telah

memakan banyak korban, namun hal yang serupa

tetap saja terus terjadi. Tidak jarang, pihak-pihak

yang tidak bertanggung jawab tersebut

menduplikasi dan mencatut atau

mengatasnamakan penyelenggara fintech berizin

untuk mengelabui masyarakat. Pada bulan April

lalu, OJK mencatat kerugian masyarakat akibat

investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak

2011 hingga 2020. Tindakan penipuan ini juga

tentu saja sangat merugikan penyelenggara

fintech yang telah berizin.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Fintech

Indonesia (AFTECH) menyatakan prihatin dan

berinisiatif untuk memulai Kampanye Anti Fintech

Palsu. “Kami prihatin atas terjadinya penipuan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

yang mencatut atau mengatasnamakan

penyelenggara fintech berizin untuk menipu

masyarakat, mulai dari penipuan investasi yang

tidak memiliki izin dan menjanjikan hasil

keuntungan jauh dari harapan, atau bahkan tidak

ada alias bodong, hingga penipuan tawaran

pinjaman oleh fintech lending illegal”, kata Ketua

Umum AFTECH Pandu Sjahrir ketika membuka

kegiatan Media Briefing dengan tema “Waspada

Pencatutan Nama dan Logo Penyelenggara

Fintech Resmi di Aplikasi Pesan Instan dan Media

Sosial”.
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Menurut Pandu, melalui Kampanye Anti

Fintech Palsu yang menjadi wadah sinergi

bagi pemerintah/regulator, fintech startup,

dan pemangku kepentingan utama lainnya di

ekosistem keuangan digital Indonesia, dapat

mencegah penipuan masyarakat melalui

pencatutan nama dan logo penyelenggara

fintech resmi pada berbagai aplikasi pesan

instan dan media sosial.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia,

serta Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI menyambut baik inisiatif

Kampanye Anti Fintech Palsu ini. Anggota

Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan

Perlindungan Konsumen, Tirta Segara juga

mengingatkan kepada masyarakat agar

lebih bijak dalam memilih instrumen

investasi. Terlebih dengan iming-iming

bunga tinggi yang diklaim tidak ada

risikonya. “Penipuan berkedok penawaran

investasi melalui berbagai grup pesan

singkat oleh fintech bodong saat ini tengah

marak berlangsung. Kami menghimbau

masyarakat agar selalu memastikan bahwa

penawaran yang diterima memenuhi prinsip

2L, Legal dan Logis. Legal, berarti, memiliki 

2L, Legal dan Logis. Legal, berarti, memiliki

legalitas dan izin penawaran produk dari

lembaga yang berwenang; dan Logis,

menawarkan keuntungan yang masuk akal,”

kata Tirta.

Senada, Asisten Gubernur & Kepala

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta

menjelaskan saat ini jenis penipuan online

dan kejahatan siber berpotensi semakin

meningkat seiring dengan meningkatnya

digitalisasi di sektor jasa keuangan,

termasuk sistem pembayaran. Bank

Indonesia mengajak konsumen layanan

keuangan digital untuk meningkatkan

kewaspadaan atas potensi makin maraknya

praktek penipuan ini. “Kami menghimbau

agar masyarakat selalu berhati-hati

terhadap penipuan/informasi yang tidak

benar mengatasnamakan fintech berizin,

selalu pastikan kebenarannya pada sumber

yang resmi,” tutur Filianingsih.

Kominfo mengajak masyarakat untuk

meningkatkan kewaspadaan dan bijaksana

dalam menggunakan produk investasi online.



dapat mengunjungi portal

CekRekening.id yang diinisiasi oleh

Kementerian Kominfo di tahun 2017 guna

membantu masyarakat mendapatkan

informasi rekening bank yang diduga

terindikasi tindak pidana;

selalu cek penawaran yang diterima

telah memenuhi prinsip 2L (Legal dan

Logis): -Legal, memiliki legalitas dan izin

penawaran produk dari lembaga yang

berwenang; -Logis, menawarkan

keuntungan yang masuk akal;

memilih perusahaan dan produk yang

telah tercatat, terdaftar dan berizin:

4.

5.

-OJK di

https://www.ojk.go.id/GESIT/more/fint

ech/0,

https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTO

Public.aspx dan

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/fin

ancial-technology/Default.aspx atau

hubungi Kontak OJK 157 @kontak157

melalui telepon 157, WhatsApp 081 157

157 157, atau form pengaduan di

kontak157.ojk.go.id;

- Kominfo RI di

https://pse.kominfo.go.id/

-BI di layanan Contact Center BICARA:

(62 21) 131, atau email: bicara@bi.go.id. 

Pada kesempatan yang sama, AFTECH juga

menghadirkan situs CekFintech.id yang

menyediakan edukasi untuk masyarakat

tentang praktik pencatutan nama dan logo

penyelenggara fintech resmi di aplikasi

pesan instan dan media sosial oleh pihak

yang tidak mempunyai izin atau

menyalahgunakan izin, serta informasi

perusahaan dan produk anggota AFTECH

(beserta website, platform dan akun media

sosial resmi) yang telah terdaftar dan

berizin dari regulator (pengawas) terkait

seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank

Indonesia, Bappebti - Kementerian

Perdagangan, Kementerian Koperasi dan

UKM, dan lain-lainnya.
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berhati-hati atas berbagai bentuk

penawaran dari akun-akun palsu yang

melakukan pencatutan nama dan logo

penyelenggara fintech resmi;

selalu menjaga kerahasiaan username,

password, secure PIN, dan data pribadi

penting lainnya, dan tidak memberikan

data-data personal ini kepada siapa

pun;

tidak mentransfer sejumlah uang ke

oknum-oknum penipu dengan akun

aplikasi pesan instan dan media sosial

palsu yang mengatasnamakan

penyelenggara fintech resmi. Masyarakat

dapat mengunjungi portal

CekRekening.id yang diinisiasi oleh

Kementerian Kominfo di tahun 2017 guna

membantu masyarakat mendapatkan

informasi rekening bank yang diduga 

Selalu periksa lewat situs CekFintech.id

untuk mengetahui apakah informasi produk

yang ditawarkan adalah resmi dari

penyelenggara fintech yang memiliki izin,

serta CekRekening.id untuk memeriksa

rekening bank yang diduga terindikasi tindak

pidana,” terang Direktur Jenderal Aplikasi

Informatika, Kementerian Komunikasi dan

Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

Melalui portal CekRekening.id, masyarakat

dapat melaporkan sekaligus melakukan cek

rekening yang terindikasi tindakan penipuan

apabila menerima permintaan transfer atau

pembayaran uang dari pihak lain. Rekening

yang dapat dilaporkan dalam situs ini adah

rekening terkait Tindak Pidana seperti

penipuan, investasi palsu, narkotika dan

obat terlarang, terorisme, dan kejahatan

lainnya.

AFTECH mengapresiasi dan siap mendukung

berbagai kebijakan dan langkah tegas yang

telah diambil pemerintah dan regulator

dalam memberantas akun-akun palsu dan

fintech bodong yang telah melakukan

banyak penipuan yang sangat merugikan

warga masyarakat. AFTECH mengajak

masyarakat untuk:

1.

2.

3.

http://www.cekrekening.id/
https://www.ojk.go.id/GESIT/more/fintech/0
https://reksadana.ojk.go.id/Public/PTOPublic.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx
https://pse.kominfo.go.id/
mailto:bicara@bi.go.id
http://www.cekfintech.id/
http://www.cekrekening.id/
http://www.cekfintech.id/
http://www.cekrekening.id/
http://www.cekrekening.id/
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PBI No. 23/6/PBI/2021 (PBI PJP) dan 
PBI No. 23/7/PBI/2021 (PIP)

Aktivitas PJP meliputi: (1) penyediaan informasi Sumber Dana; (2) payment initiation dan/atau

acquiring services; (3) penatausahaan Sumber Dana; dan/atau (4) layanan remitansi.

Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI)

Pemberian izin PJP berdasarkan kategori izin yang terdiri atas:

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran

(PBI No. 23/6/PBI/2021) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem

Pembayaran (PBI No. 23/7/PBI/2021). Kedua PBI – PJP dan PIP - mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021

bersamaan dengan pemberlakuan PBI Sistem Pembayaran (PBI No. 22/23/PBI/2020) yang menjadi

ketentuan induk dari kedua PBI tersebut. 

PBI PJP dan PBI PIP merupakan koridor hukum dalam implementasi PBI SP untuk mengakomodir kebutuhan

pengaturan sesuai perkembangan inovasi, model bisnis dan penyesuaian ketentuan sistem pembayaran

saat ini. Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam PBI PJP dan PBI PIP merupakan pengaturan lebih

lanjut dari PBI SP yang meliputi antara lain access policy, penyelenggaraan sistem pembayaran,

pengawasan, dan pengakhiran penyelenggaraan, serta pemrosesan data dan/atau informasi sistem

pembayaran. Hal ini didukung dengan penguatan kewenangan Bank Indonesia dan kewajiban

pemenuhan prinsip umum penyelenggaraan sistem pembayaran yang terdiri atas pemenuhan kewajiban

penyelenggaraan oleh PJP dan PIP, kebijakan terkait skema harga dan kapabilitas sumber daya manusia

dan organisasi, serta kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat.

Kedua PBI ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia secara end-to-end

dan mendorong praktik bisnis yang sehat melalui kolaborasi regulator-industri guna dapat

mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Softcopy dari kedua PBI tersebut dapat

diunduh melalui link  berikut https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-

release/Pages/sp_2317121.aspx.

Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP)

SSecara garis besar, PBI PJP memiliki 276 pasal dan terdiri dari 11 bab, yaitu: (I) Ketentuan Umum; (II)

Aktivitas dan Perizinan Penyedia Jasa Pembayaran; (III) Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh PJP;

(IV) Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran; (V) Pengawasan Sistem Pembayaran; (VI) Pengakhiran

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran; (VII) Data dan/atau Informasi; (VIII) SRO; (IX) Ketentuan Lain-Lain;

(X) Ketentuan Peralihan; dan (XI) Ketentuan Penutup. 

Beberapa key features di dalam PBI PJP ini di antaranya:

1.

2.

3.

initiation dan/atau acquiring services; (3) penatausahaan Sumber Dana; dan/atau (4) layanan

remitansi.

2.    Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI)

Pemberian izin PJP berdasarkan kategori izin yang terdiri atas:

Persyaratan izin PJP meliputi aspek: (1) kelembagaan termasuk kepemilikan dan pengendalian; (2)

permodalan dan keuangan; (3) manajemen risiko; dan (4) kapabilitas sistem informasi (SI), yang

meliputi keamanan dan keandalan SI.

1.

2.

3.

4.

kategori izin satu: (a) penyediaan informasi Sumber Dana; (b) payment initiation dan/atau

acquiring services; (c) penatausahaan Sumber Dana; dan (d) layanan remitansi;

kategori izin dua: (a) penyediaan informasi Sumber Dana; dan (b) payment initiation dan/atau

acquiring services; dan/atau

kategori izin tiga: (a) layanan remitansi; dan/atau (b) lainnya yang ditetapkan BI;

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2317121.aspx
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PJP harus menjadi anggota SRO yang ditetapkan oleh BI. Pendaftaran sebagai anggota SRO dapat

dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin sebagai PJP kepada BI. Keanggotaan PJP di

SRO berlaku efektif ketika PJP telah mendapatkan izin sebagai PJP dari Bank Indonesia.

PJP berupa LSB menyampaikan asesmen mandiri (self-assessment) mengenai struktur kepemilikan dan

pengendalian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan.

Besaran modal disetor minimum (initial capital) bagi calon PJP:paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan

sewaktu-waktu dalam hal terjadi 
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Pemberian izin PJP berdasarkan kategori izin yang terdiri atas:

Persyaratan izin PJP meliputi aspek: (1) kelembagaan termasuk kepemilikan dan pengendalian; (2)

permodalan dan keuangan; (3) manajemen risiko; dan (4) kapabilitas sistem informasi (SI), yang

meliputi keamanan dan keandalan SI.

Bagi PJP berupa Lembaga Selain Bank (LSB), paling sedikit terdapat 1 (satu) orang anggota direksi

yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkap jabatan direksi atau anggota dewan komisaris PJP dapat dilakukan sepanjang sejalan

dengan peraturan mengenai persaingan usaha yang sehat dan tidak mengurangi efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memenuhi aspek kapabilitas dan integritas.

Komposisi kepemilikan saham bagi PJP berupa LSB paling sedikit 15% (lima belas persen) sahamnya

dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. 

Dalam penentuan porsi kepemilikan saham asing bagi PJP berupa LSB, dihitung sesuai kepemilikan

secara langsung dan tidak langsung. Kepemilikan secara langsung dihitung berdasarkan 1 (satu)

jenjang kepemilikan saham di atas PJP tersebut dan kepemilikan saham tidak langsung dihitung sampai

dengan pemegang saham akhir (ultimate shareholder).

Komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagi PJP berupa LSB

harus dimiliki oleh pihak domestik, yaitu warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Penilaian BI terhadap komposisi saham dengan hak suara dilakukan secara kolektif pada masing-

masing jenjang kepemilikan saham sampai pemegang saham akhir (ultimate shareholder) dengan hak

suara terbesar secara individual dimiliki oleh pihak domestik. Selain itu, dalam hal terdapat hak khusus

untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau dewan komisaris dan hak khusus berupa hak

veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam rapat umum pemegang saham yang

berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik. Perlu

diketahui, bahwa BI dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya berdasarkan

penilaian BI.

BI dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian komposisi kepemilikan dan penilaian

pengendalian calon PJP dan PJP berupa LSB dengan mempertimbangkan skala materialitas dan/atau

aspek lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, PJP dapat bekerja sama dengan Penyelenggara

Penunjang, dengan ketentuan:
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Kendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada PJP.

Penyelenggara Penunjang hanya menyediakan layanan pendukung yang berisfat teknis atau

memberikan solusi; dan

Penyelenggara Penunjang tidak diperbolehkan mengakses dan/atau menatausahakan Sumber

Dana.

a)    untuk kategori izin satu paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah);

b)    untuk kategori izin dua paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah); dan

c)    untuk kategori izin tiga paling sedikit:

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) bagi calon PJP yang tidak menyediakan sistem

yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain; atau

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) bagi calon PJP yang menyediakan sistem yang dapat

digunakan oleh Penyelenggara lain.
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Besaran modal disetor minimum (initial capital) bagi calon PJP:

BI memberikan izin berdasarkan: (1) hasil penelitian perizinan dan pemeriksaan lapangan (on site visit);

(2) hasil penelitian perizinan dan hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran

yang dinyatakan berhasil.

Pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan secara domestik untuk tahapan inisiasi, otorisasi, kliring

dan penyelesaian akhir. Transaksi pembayaran dapat diproses di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan BI.

PJP yang telah memperoleh izin wajib memenuhi kewajiban yang ditetapkan BI meliputi pemenuhan

aspek: (1) tata kelola; (2) manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian; (3) standar keamanan

sistem informasi; (4) interkoneksi dan interoperabilitas; dan (5) pemenuhan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, BI menetapkan klasifikasi PJP dengan

mempertimbangkan kriteria ukuran, keterhubungan, kompleksitas dan/atau ketergantian, yaitu terdiri

dari (1) Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistematik (PSPS), (2) Penyelenggara Sistem Pembayaran

Kritikal (PSPK) dan (3) Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum (PSPU).

PJP wajib memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PJP yang mencakup aspak (1) permodalan,

(2) manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi; dan (3) lainnya yang ditetapkan BI.

Terkait dengan permodalan, terdapat kewajiban penyediaan modal dalam penyelenggaraan kegiatan

usaha (ongoing capital) bagi PJP berupa LSB, yang diperhitungkan sesuai nominal transaksi dan

klasifikasi PJP tersebut.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya PBI PJP.

BI melakukan evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PJP yang dilakukan secara berkala paling sedikit

1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk pertama kalinya, evaluasi

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan klasifikasi PJP. Pengembangan aktivitas,

pengembangan produk, dan/atau kerja sama dikategorikan menurut tingkat risiko yang terdiri atas: (1)

risiko rendah; (2) risiko sedang; dan (3) risiko tinggi. Untuk risiko rendah, PJP menyampaikan laporan

kepada BI dan untuk risiko sedang dan tinggi, PJP menyampaikan permohonan persetujuan kepada BI.

PJP harus terlebih dahulu melakukan penilaian risiko secara asesmen mandiri (self-assessment)

terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama. Self-

assessment dilakukan dengan memperhatikan antara lain katalog model bisnis pengembangan

aktivitas, produk dan/atau kerja yang diterbitkan BI. Perlu dicatat bahwa BI dapat menetapkan

kategori risiko yang berbeda dari hasil self-assessment tersebut.

Izin penyelenggara jasa sistem pembayaran yang diberikan dengan jangka waktu sebelum PBI PJP

berlaku, ditetapkan sesuai dengan hasil konversi izin menjadi PJP.

BI melakukan evaluasi izin bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh

perizinan sebelum PBI mengenai Sistem Pembayaran berlaku, yaitu paling lama 2 (dua) tahun sejak

mulai berlakunya PBI PJP untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menyatakan kesanggupan

memenuhi persyaratan perizinan PJP atau paling singkat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya PBI PJP

untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memenuhi persyaratan perizinan PJP. 

Pada saat PBI PJP mulai berlaku, PBI tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu beserta

perubahannya, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI tentang Uang Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pada saat PBI PJP mulai berlaku, ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem

Pembayaran dalam PBI tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan

Uang Rupiah serta ketentuan perizinan dalam PBI tentang Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pada saat PBI PJP mulai berlaku, ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem

Pembayaran dalam PBI tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan

Uang Rupiah serta ketentuan perizinan dalam PBI tentang Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pada saat PBI PJP mulai berlaku, peraturan pelaksana dari PBI tentang Alat Pembayaran

Menggunakan Kartu, PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PBI tentang Uang Elektronik dinyatakan masih tetap berlaku

sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak PBI PJP ini berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam PBI PJP.

26.

27.

ISU-ISU TERKINI DARI POLICY ADVOCACYEDISI  JULI  2021

Aktivitas PIP meliputi: (1) kliring; dan/atau (2) penyelesaian akhir.

Setiap pihak yang akan bertindak sebagai PIP harus memperoleh penetapan dari Bank Indonesia (BI).

Penetapan PIP dilakukan berdasarkan penilaian BI dengan mempertimbangkan: (1) dampak terhadap

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK); dan/atau (2) kepentingan publik.

Persyaratan penetapan PIP meliputi aspek: (1) kelembagaan termasuk kepemilikan dan pengendalian;

(2) permodalan dan keuangan; (3) manajemen risiko; dan (4) kapabilitas sistem informasi (SI), yang

meliputi keamanan dan keandalan SI.

Bagi PIP berupa Lembaga Selain Bank (LSB), paling sedikit terdapat 1 (satu) orang anggota direksi

yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkap jabatan direksi atau anggota dewan komisaris PIP dapat dilakukan sepanjang sejalan

dengan peraturan mengenai persaingan usaha yang sehat dan tidak mengurangi efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memenuhi aspek kapabilitas dan integritas.

Komposisi kepemilikan saham bagi PIP berupa LSB paling sedikit 80% (delapan puluh persen)

sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Dalam penentuan porsi kepemilikan saham asing bagi PIP berupa LSB, dihitung sesuai kepemilikan

secara langsung dan tidak langsung. Kepemilikan secara langsung dihitung berdasarkan 1 (satu)

jenjang kepemilikan saham di atas pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dan kepemilikan saham

tidak langsung dihitung sampai dengan pemegang saham akhir (ultimate shareholder).

Komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagi PIP LSB harus

dimiliki oleh pihak domestik, yaitu warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Penilaian BI terhadap komposisi saham dengan hak suara dilakukan secara kolektif pada masing-

masing jenjang kepemilikan saham sampai pemegang saham akhir (ultimate shareholder) dengan hak

suara terbesar secara individual dimiliki oleh pihak domestik. Selain itu, dalam hal terdapat hak

khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau dewan komisaris dan hak khusus

berupa hak veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam rapat umum pemegang saham

yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik.

Perlu diketahui, bahwa BI dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya

berdasarkan penilaian BI.

Dokumen FAQ dari BI tentang PBI PJP dapat diakses melalui link berikut

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/FAQ_PBI_230621.pdf.

Peraturan Bank Indonesia No. 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran

(PBI PJP)

Sedangkan, secara garis besar PBI PIP memiliki 238 pasal dan terdiri dari 11 bab, yaitu: (I) Ketentuan Umum; (II)

Aktivitas dan Penetapan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran; (III) Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

oleh PIP; (IV) Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran; (V) Pengawasan dan Pemantauan Sistem Pembayaran; (VI)

Pengakhiran Penyelenggaraan Sistem Pembayaran; (VII) Data dan/atau Informasi; (VIII) SRO; (IX) Ketentuan Lain-Lain;

(X) Ketentuan Peralihan; dan (XI) Ketentuan Penutup.

Beberapa key features di dalam PBI PIP ini di antaranya:
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https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/FAQ_PBI_230621.pdf
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/FAQ_PBI_230621.pdf
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PIP harus menjadi anggota SRO yang ditetapkan oleh BI. Pendaftaran sebagai anggota SRO dapat

dilakukan bersamaan dengan pengajuan persyaratan penetapan sebagai PIP kepada BI.

Keanggotaan PIP di SRO berlaku efektif ketika PIP telah mendapatkan penetapan sebagai PIP dari

Bank Indonesia.

Besaran modal disetor minimum (initial capital) bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP yaitu

paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

BI memberikan penetapan berdasarkan: (1) hasil penelitian persyaratan penetapan dan pemeriksaan

lapangan (on site visit); (2) hasil penelitian perizinan dan hasil uji coba pengembangan inovasi

teknologi Sistem Pembayaran yang dinyatakan berhasil.

Pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan secara domestik untuk tahapan inisiasi, otorisasi, kliring

dan penyelesaian akhir. Transaksi pembayaran dapat diproses di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan BI.

BI menyelenggarakan infrastruktur SP BI yang meliputi: (1) BI-Real Time Gross Settement System (BI-

RTGS); (2) Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); (3) infrastruktur fast payment BI; dan (4)

infrastruktur SP lain yang ditetapkan BI.

Penyelenggaraan infrastruktur SP oleh BI didasarkan pada prinsip: (1) penyediaan layanan dalam

penyelenggaraan infrastruktur; (2) penyelesaian akhir dapat dilakukan secara seketika (real time

gross settlement) atau menggunakan mekanisme kliring (deffered net settlement); (3) bersifat final

dan tidak dapat dibatalkan; dan (4) prinsip lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, BI menetapkan klasifikasi PIP dengan

mempertimbangkan kriteria ukuran, keterhubungan, kompleksitas dan/atau ketergantian, yaitu terdiri

dari (1) Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistematik (PSPS), (2) Penyelenggara Sistem Pembayaran

Kritikal (PSPK) dan (3) Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum (PSPU).

PIP wajib memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PIP yang mencakup aspak (1) permodalan,

(2) manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi; dan (3) lainnya yang ditetapkan BI.

Terkait dengan permodalan, terdapat kewajiban penyediaan modal dalam penyelenggaraan

kegiatan usaha (ongoing capital) bagi PIP berupa LSB, yang diperhitungkan sesuai nominal transaksi

dan klasifikasi PIP tersebut.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya PBI PIP.

BI melakukan evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PIP yang dilakukan secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk pertama kalinya,

evaluasi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan klasifikasi PIP.
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yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik.

Perlu diketahui, bahwa BI dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya

berdasarkan penilaian BI.

BI dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian komposisi kepemilikan dan penilaian

pengendalian PIP berupa LSB dengan mempertimbangkan skala materialitas dan/atau aspek

lainnya.

PIP berupa LSB menyampaikan asesmen mandiri (self-assessment) mengenai struktur kepemilikan dan

pengendalian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan.

Untuk mendukung aktivitas PIP, PIP dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Penunjang, dengan

ketentuan:

10.
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Kendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada PIP.

Penyelenggara Penunjang hanya menyediakan layanan pendukung yang berisfat teknis atau

memberikan solusi; dan

Penyelenggara Penunjang tidak diperbolehkan mengakses dan/atau menatausahakan Sumber

Dana.
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Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dikategorikan menurut

tingkat risiko yang terdiri atas: (1) risiko rendah; (2) risiko sedang; dan (3) risiko tinggi. Untuk risiko

rendah, PIP menyampaikan laporan kepada BI dan untuk risiko sedang dan tinggi, PIP menyampaikan

permohonan persetujuan kepada BI.

PIP harus terlebih dahulu melakukan penilaian risiko secara asesmen mandiri (self-assessment)

terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama. Self-

assessment dilakukan dengan memperhatikan antara lain katalog model bisnis pengembangan

aktivitas, produk dan/atau kerja yang diterbitkan BI. Perlu dicatat bahwa BI dapat menetapkan

kategori risiko yang berbeda dari hasil self-assessment tersebut.

Izin penyelenggara jasa SP yang diberikan dengan jangka waktu sebelum PBI PIP berlaku, ditetapkan

sesuai dengan hasil konversi izin menjadi PIP.

BI melakukan evaluasi penetapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah

memperoleh izin sebelum PBI mengenai Sistem Pembayaran berlaku, yaitu paling lama 2 (dua) tahun

sejak mulai berlakunya PBI PIP untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menyatakan

kesanggupan memenuhi persyaratan penetapan PIP atau paling singkat 3 (tiga) tahun sejak mulai

berlakunya PBI PIP untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memenuhi persyaratan

penetapan PIP. 

Pada saat PBI PIP ini mulai berlaku semua peraturan perundang undangan mengenai SP di BI

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI PIP ini.
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Dokumen FAQ dari BI tentang PBI PIP dapat diakses melalui link berikut

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/FAQ_PBI_230721.pdf.

BI akan menyelenggarakan sosialisasi kepada industri dan para pemangku terkait lainnya sehubungan

dengan kedua PBI ini dalam beberapa bulan ke depan dengan melibatkan perwakilan-perwakilan

industri yang mereka pilih untuk turut serta menjadi narasumber. Dalam menyelenggarakan sosialisasi

PBI ini kepada seluruh stakeholder, BI akan menggandeng perwakilan industri melalui ASPI dan juga

melalui AFTECH. Sebelum melakukan sosialisasi bersama, BI akan menyelenggarakan training-for-trainer

bagi perwakilan dari asosiasi industri. 

Sebagai respons atas terbitnya PBI ini, Departemen Sistem Pembayaran AFTECH akan melakukan

koordinasi dengan BI dan ASPI . Apabila Bapak & Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait

kedua PBI baru ini mohon untuk dapat menyampaikannya melalui email kepada: Patrick Simorangkir

(Senior Policy Associate, AFTECH) melalui email: patrick@fintech.id.
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Pengembangan Studi Terkait Kerangka
Regulasi Bagi Fintech Financing Agent

Menganalisis beberapa POJK yang relevan untuk mengatur model bisnis Financing Agent diantaranya

POJK Nomor 70/POJK.05/2016 - Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan

Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Memberikan masukan komprehensif kepada OJK mengenai tata kelola klaster Financing Agent yang

dapat menjamin bertumbuhnya model bisnis dan juga dapat berkontribusi atas inklusi keuangan.

Menjadi salah satu acuan kerangka akademis bagi rancangan pengaturan regulasi dan infrastuktur

regulasi kepada regulator dan pemerintah.

Memperlihatkan kontribusi model bisnis Financing Agent kepada masyarakat luas dan ekonomi

secara umum. 

Kegiatan meeting working group Financing Agent pada 9 Juli 2021 memiliki agenda untuk membahas

Penyusunan Policy Paper Studi Terkait Kerangka Regulasi Bagi Fintech Financing Agent untuk mendorong

inklusi keuangan di Indonesia. Meeting tersebut dihadiri oleh seluruh member working group dan ABNR. 

Tujuan dari penyusunan study ini adalah:

1.

2.

3.

4.

Draft Studi Terkait Kerangka Regulasi Bagi Fintech Financing Agent saat ini sedang tahap finalisasi.

Diharapkan studi ini dapat memperlihatkan perbedaan model bisnis financing agent dengan model

bisnis fintech lainnya serta kebutuhan kerangka regulasi terkait. Untuk memperoleh informasi lebih

lanjut, silahkan hubungi Gusti Raganata (Policy Associate, AFTECH) melalui email

gusti.raganata@fintech.id

Peran Fintech dalam Penyaluran
Bantuan Sosial
Pada 1 Juli 2021, AFTECH menghadiri undangan

Focus Group Discussion dari Kementerian Sosial

yang beragendakan eksplorasi peran fintech

dalam menyalurkan bantuan sosial. Rapat yang

dipimpin oleh Bapak Luhur Budiyarso, Staf

Khusus Menteri Sosial ini turut dihadiri oleh

Bapak Ricky Satria dari DKSP Bank Indonesia dan

Bapak Triyono Gani dari GIKD OJK sedangkan

dari AFTECH diwakili oleh Bapak Karaniya

Dharmasaputra, Wakil Ketua AFTECH dan Ibu

Marcella Wijayanti Head of G2P Dept AFTECH

serta beberapa member yang bergerak dalam

bidang sosial crowdfunding, pertanian dan

perikanan. 

Dalam FGD tersebut AFTECH mengusulkan skema solusi penyaluran bantuan sosial baik berbasis tunai

ataupun barang. Dari BI dan OJK IKD juga memberikan paparan terkait manfaat fintech bagi penyaluran

bantuan sosial secara tepat sasaran. Selain itu, disampaikan juga bahwa tantangannya memang masih

ada hambatan regulasi dalam penyaluran seperti Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 tentang Bantuan

Sosial.

mailto:gusti.raganata@fintech.id
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Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme untuk Fintech

Pada 29 Juli 2021, guna membahas penerapan prinsip Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

PPT) atau Anti-money Laundering and Counter-terrorism

Financing (AML/CFT) di industri fintech Indonesia, AFTECH

berkolaborasi dengan Ernst & Young Indonesia (EY) pagi ini

mengadakan kegiatan Expert Lab on Anti-Money

Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)

for FinTech pada Kamis pagi tanggal 29 Juli 2021. 

Pada kesempatan tersebut, Bapak Deni R. Tama selaku

Partner dari EY Forensics Indonesia menyampaikan update

terkait pedoman penerapan prinsip-prinsip AML/CFT atau

APU/PPT, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko

terkait kepada lebih dari 139 peserta anggota AFTECH dari

berbagai klater fintech. Beliau juga menekankan pentingnya

sinergi bersama dalam penerapan prinsip-prinsip APU/PPT

tersebut untuk membangun integritas keuangan dan stabilitas

ekonomi negara.

Pentingnya kepatuhan
penyelenggara fintech terhadap
Kode Etik Penyelenggara 

Pada hari kami yang sama, AFTECH bersama OJK juga

mengadakan FGD dengan tema Leave a Light On: The

Role of Fraud Identification System and Compliance to

Code-of-Conduct in Developing Competitive Digital

Finance Ecosystem.

Percepatan adopsi layanan keuangan digital di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan akan pengawasan

terhadap industri fintech. Dengan memanfaatkan teknologi, pengawasan ini dapat dilakukan dengan

menggunakan Regulatory Technology (RegTech). FGD yang telah diadakan untuk kedua kalinya ini

mendiskusikan 5 (lima) insiatif RegTech untuk dikembangkan OJK bersama dengan industri, termasuk fraud

database dan fraud identification sistem serta pengembangan framework untuk melihat kepatuhan

penyelenggara fintech terhadap Kode Etik Penyelenggara (Code of Conduct). Saat membuka acara,

Waketum I AFTECH, Bapak Karaniya Dharmasaputra menyampaikan dukungan industri fintech akan

pengembangan inisiatif-inisiatif RegTech tersebut dalam rangka menjaga kepercayaan public dan

integritas dari sektor jasa keuangan. Adapun pada pidato utamanya, Kepala GIKD OJK Bapak Triyono Gani

kembali mengingatkan urgensi penerapan RegTech pada industri fintech guna menyeimbangkan antara

pesatnya inovasi keuangan digital dan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan



LAPORAN PEMBANDINGAN PASAR KEUANGAN ALTERNATIF GLOBAL KE-2

Studi Mengungkapkan Ketahanan dan Peningkatan Kontribusi Sektor
Keuangan Alternatif untuk Pendanaan Usaha

Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) di Cambridge Judge Business School, University of

Cambridge, telah menerbitkan Laporan Pembandingan Pasar Keuangan Alternatif Global ke-2 yang

menemukan pertumbuhan total volume keuangan alternatif sebesar 27% (tidak termasuk China) dari 2018

hingga 2020 ke USD113 miliar.

Sebagian besar pertumbuhan ini (24%) terjadi pada tahun 2020 selama pandemi COVID-19.

Laporan ini mencakup data 2019 dan 2020, dengan 821 perusahaan pada tahun 2019 dan 703

perusahaan pada tahun 2020. Survey ini mendapatkan 1.801 tanggapan dari  para eksekutif tertinggi dari

perusahaannya (beberapa perusahaan beroperasi di beberapa yurisdiksi) pada tahun 2019 dan 1.660

tanggapan pada tahun 2020. Ini merupakan kumpulan data terbesar yang pernah dianalisis oleh CCAF.

Dengan menyajikan data pasar untuk kedua tahun tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran yang lebih jelas mengenai dampak COVID-19 terhadap aktivitas digital lending dan digital

capital raising di seluruh dunia.

Studi ini didukung oleh The Foreign, Commonwealth and Development Office, Invesco, The Inter-American

Development Bank, IDB Invest (lembaga sektor swasta dari IDB Group) dan The Asian Development Bank

Institute. Temuan utama dari laporan tersebut menunjukkan bahwa transaksi global keuangan alternatif

online (tidak termasuk China) naik 3% dari USD89 miliar pada tahun 2018 menjadi USD91 miliar pada

tahun 2019. Dengan latar belakang pandemi global COVID-19, volume pada tahun 2020 sebenarnya naik  

24% mencapai USD113 miliar. Perkembangan pasar lokal dan perubahan peraturan di Tiongkok telah

membuat pangsa volume pasar globalnya turun dari 70,7% pada 2018, menjadi 48% pada 2019 dan

menjadi kurang dari 1% pada 2020.

Perkembangan ini sekarang menjadikan Amerika Serikat dan Kanada sebagai pasar keuangan alternatif

regional terbesar pada tahun 2020, dengan volume USD73,93 miliar, dengan Amerika Serikat menjadi

pasar nasional terbesar dengan USD73,62 miliar atau 65% dari volume global dan Inggris ($12,64 miliar)

menjadi terbesar kedua dengan 11% dari volume global. Hal ini diikuti oleh Asia Pasifik- tidak termasuk

Cina- (USD8,9 miliar), Amerika Latin & Karibia (USD5,27 miliar), Sub-Sahara Afrika (USD1,22 miliar), Cina

(USD1,16 miliar) dan Timur Tengah & Afrika Utara (USD0,59 miliar).
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“Studi ini, dan laporan yang dihasilkan, menggambarkan betapa tangguhnya pasar keuangan alternatif

online ketika Anda mempertimbangkan dampak pandemi global di sebagian besar tahun 2020,” kata Dr

Robert Wardrop, Direktur dan Co-founder, CCAF. “Mengesampingkan keadaan di Tiongkok, pertumbuhan

volume global sebesar 24% dengan latar belakang COVID-19 menunjukkan bagaimana instrumen

keuangan alternatif telah mampu merespon kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan

konsumen yang berkembang pesat."

Pengamatan penting lebih lanjut adalah bahwa volume keuangan alternatif online (tidak termasuk

China) yang masuk ke UMKM meningkat secara substansial dari USD35 miliar pada 2019 menjadi USD53

miliar pada 2020 – atau meningkat 51% YoY. Sebagai perbandingan, pendanaan bisnis mewakili 38%

dari total volume 2019, meningkat menjadi 47% dari total volume pada tahun 2020. Pendanaan

alternatif online untuk bisnis sebagian besar berasal dari model berbasis utang, dengan USD32,8 miliar

pembiayaan utang yang meningkat pada 2019 (96% dari semua pendanaan bisnis) dan USD49,6 miliar

pembiayaan yang terkumpul pada tahun 2020 (94%).

Laporan tersebut juga menyoroti pertumbuhan eksponensial dari crowdfunding berbasis donasi selama

periode 2019-2020 sebesar 160% menjadi total volume USD7 miliar direalisasikan pada tahun 2020. Hal

ini sebagian besar berkaitan dengan kegiatan amal untuk COVID-19, komunitas dan kesehatan terkait

kegiatan penggalangan dana online di seluruh dunia.

“Laporan Keuangan Alternatif Global kedua ini adalah laporan di mana Invesco memiliki kesempatan

untuk terlibat, dan wawasan yang disajikan memberikan indikator utama ruang yang terus kami pantau

karena industri kami mengalami gangguan bisnis dan operasional mendasar yang disebabkan oleh

kemajuan teknologi,” kata Dave Dowsett, Kepala Global, Strategi & Inovasi Teknologi, Invesco.

“Laporan ini merupakan bukti ketahanan industri keuangan alternatif,” kata Tania Ziegler, Global

Benchmarking Lead di CCAF. “Industri ini telah menunjukkan pertumbuhan yang sehat selama 2019 dan

2020, menunjukkan bahwa industri telah mendukung dalam membantu para pemangku kepentingan

melalui tantangan akibat dampak pandemi COVID-19. Kami telah melihat banyak bukti tanggapan yang

fleksibel dan kreatif oleh para pelaku industri terhadap tantangan dan peluang yang muncul dalam dua

tahun terakhir.”

CCAF berterima kasih kepada IDB, IDB Invest dan FintechLAC atas upaya mereka dalam mendukung

penelitian ini untuk ekosistem Fintech di Amerika Latin dan Karibia sebagai kelanjutan dari enam tahun

kerjasama. Laporan ini terkait dengan 'Vision 2025, Reinvest in the Americas’  milik Inter-American

Development Bank (IDB) Group yang membicarakan tentang kesenjangan pembiayaan UMKM, promosi

ekonomi digital, dan prioritas gender.

“Laporan ini merupakan penelitian yang unik dan mendalam tentang perkembangan keuangan alternatif

selama dua tahun terakhir,” kata Dr Kristin Wallevik, Dekan School of Business & Law di Agder University.

“Ini menunjukkan bagaimana perkembangan industri telah dipengaruhi oleh COVID-19, serta aspek-

aspek di mana ia telah bertahan dalam menghadapi COVID-19.”

Pada acara peluncuran laporan tersebut, Bapak Budi Gandasoebrata, Sekretaris Jenderal AFTECH juga

turut dan menyampaikan pandangannya terkait dengan lanskap keuangan alternatif di Indonesia serta

bagaimana AFTECH dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang kondusif untuk

perkembangan fintech di Indonesia.

Sumber: cambridgenetwork

LAPORAN PEMBANDINGAN PASAR KEUANGAN ALTERNATIF GLOBAL KE-2



FINTECH TALK

Inovasi dan Layanan Tanda Tangan Elektronik
Mendukung Ekosistem Ekonomi Digital

 

Jakarta, 21 Juli 2021 – Pandemi COVID-19 telah mengubah pola kehidupan masyarakat dan menggiring

semua pihak untuk memanfaatkan teknologi digital. Migrasi operasional dari konvensional ke digital

menjadi konsep sekaligus terobosan baru dunia bisnis dalam berinteraksi dan bertransaksi, khususnya

dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

Salah satu infrastruktur penting bagi adopsi inovasi digital adalah tanda tangan elektronik, khususnya

dalam memenuhi otentikasi dokumen penting. Menurut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat

hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Namun demikian merancang produk tanda tangan

elektronik menjadi tantangan penting bagi penyedia tanda tangan elektronik.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) secara berkala menyelenggarakan Fintech Talk sebagai platform

untuk meningkatkan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan

inovasi digital dan perannya dalam mempercepat akses dan penggunaan inklusi keuangan, termasuk

infrastruktur penting bagi industri fintech seperti tanda tangan elektronik. Saat membuka Fintech Talk

bertemakan “The Key Role of Digital Signature Innovation and Services in Supporting Digital Economy

Ecosystem” yang digelar secara virtual, Sekretaris Jenderal Kementerian Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI (Kominfo), Mira Tayyiba mengatakan, “Ada urgensi yang semakin besar untuk membangun

dan menumbuhkan kepercayaan di lingkungan digital. Untuk itu, Kementerian Kominfo telah meresmikan

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sekaligus bertujuan

meminimalkan pemalsuan dokumen di Indonesia.” Ia juga menambahkan pemerintah, pelaku bisnis, dan

para konsumen serta nasabah tentunya harus dapat merasa aman dan terlindungi saat melakukan

transaksi dan aktivitas online.

Tanda tangan elektronik adalah faktor pendukung utama untuk membangun kepercayaan dalam

bertransaksi secara digital. Berbeda dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan langsung secara fisik,

tanda tangan elektronik memungkinkan seseorang atau entitas bisnis membuktikan identitas resmi dan

memberi persetujuan terhadap suatu dokumen yang dipertukarkan secara online. 
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“Di saat adopsi layanan keuangan digital (termasuk fintech) meningkat akibat pandemi, sangat penting

bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan fintech, serta

membangun kesadaran akan perlindungan data. Dibutuhkan koordinasi dan sinergi berbagai pihak

dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang andal, aman dan terpercaya. AFTECH sebagai

wadah pelaku industri fintech di Indonesia, terus mendorong anggota kami untuk meningkatkan

kemudahan akses dan keamanan terhadap layanan keuangan melalui inovasi teknologi, termasuk lewat

tanda tangan elektronik. AFTECH juga berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi konsumen serta

mengedepankan perlindungan konsumen,” kata Wakil Sekretaris Jenderal AFTECH, Dickie Widjaja.

“Low touch economy menjadi konsep sekaligus terobosan baru bagi dunia bisnis yang mengarah pada

‘minim sentuhan’ atau ‘bebas sentuhan’ dalam berinteraksi dan bertransaksi. Tanda tangan elektronik

yang aman merupakan metode yang paling efektif dan mudah diimplementasikan untuk memberikan

akuntabilitas pada transaksi elektronik. Penggunaannya sebagai wujud perwakilan identitas

tersertifikasi secara digital yang sah dan validitasnya terjamin baik untuk individu maupun perusahaan,”

ungkap CEO PT Indonesia Digital Identity (VIDA), Sati Rasuanto.

VIDA sebagai salah satu penyelenggara elektronik bersertifikasi di Indonesia memiliki peran sebagai

trusted layer dalam memverifikasi data pelanggan/nasabah fintech. Tanda tangan elektronik yang aman

dan terjamin menjadi solusi dan mengikat secara hukum. Verifikasi data terhadap pelanggan/nasabah

fintech juga memanfaatkan sistem verifikasi biometrik berdasarkan data kependudukan dan liveness

detection. Sistem ini memungkinkan terjadinya verifikasi identitas yang instan dan akurat yang

mendukung kecepatan dan keamanan dari layanan keuangan digital. 

Lebih lanjut Sati menjelaskan VIDA berkomitmen mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital

melalui kemitraan dengan pemerintah maupun pelaku industri lainnya. Hal ini merupakan bagian dari

penguatan dan transformasi digital termasuk di sektor UMKM, serta sejalan dalam mewujudkan

ekosistem identitas secara digital di Indonesia yang semakin terintegrasi. VIDA telah tersertifikasi ISO

27001 dan terdaftar sebagai penyelenggara sertifikat elektronik (PSrE) di Kementerian Kominfo. Sebagai

perusahaan pertama di Indonesia yang terdaftar dalam Adobe Approved Trust List (AATL), VIDA

mendapatkan sertifikasi Webtrust (sertifikasi keamanan internet yang diakui secara global). Verifikasi

identitas VIDA salah satu yang terbaik di dunia yang masuk dalam rangking teratas di National Institute

of Standards and Technology (NIST)

Managing Director Adobe Southeast Asia, Simon Dale mengatakan, “Adobe Approved Trust List (AATL)

adalah program yang memungkinkan jutaan pengguna di seluruh dunia untuk membuat tanda tangan

elektronik yang terpercaya setiap kali dokumen yang ditandatangani dibuka pada perangkat lunak

Adobe Acrobat atau Reader. Kemitraan kami dengan VIDA memberikan kenyamanan dan jaminan yang

lebih besar bagi perusahaan di Indonesia saat menerapkan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan

pengalaman digital mereka. Pada tahun lalu, Adobe memproses lebih dari 8 miliar transaksi tanda

tangan elektronik dan digital melalui Adobe Document Cloud. Hal ini memperlihatkan meningkatnya

kebutuhan akan interaksi nirkertas dalam ekonomi digital, begitu pula permintaan akan keamanan,

keaslian, dan integritas dokumen.”

Di era transformasi digital, penggunaan tanda tangan elektronik adalah solusi untuk adopsi Proses

Digitalisasi Bisnis. Pemanfaatan 100% digitalisasi dapat membantu dalam peningkatan keuntungan dan-

kepuasan pelanggan. Efisiensi, Otomatisasi dan Integrasi dengan sistem berjalan dinilai mampu 
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-kepuasan pelanggan. Efisiensi, Otomatisasi dan Integrasi dengan sistem berjalan dinilai mampu

mengurangi keterlambatan dan menghilangkan proses manual guna mempercepat akselerasi bisnis

dalam mendapatkan persetujuan (Approval), Tanda Tangan Elektronik dapat bekerja di device apa saja

dan kapan saja.

“Teknologi Tanda Tangan Elektronik Adobe merupakan teknologi yang memiliki banyak keunggulan dari

segi keamanan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada jenis

industri, pemerintahan hingga bisnis kecil dan menengah, seperti perbankan menggunakan tanda

tangan elektronik sebagai salah satu cara peningkatan mutu layanan.” jelas Direktur Techpac Indo

Informatika, Thomas Lo.

Adopsi teknologi digital yang kuat juga harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan

landasan hukum yang baik. Tanda tangan elektronik merupakan enkripsi dari konten digital dan sertifikat

digital untuk menjamin identitas, integritas, nirsangkal dokumen digital dan transaksi elektronik,

dianggap tepat untuk menjadi salah satu identitas secara digital di Internet.

Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Satriyo Wibowo yang turut hadir sebagai narasumber

mengatakan “Untuk sertifikat elektronik, kita telah memiliki tata kelola sertifikat elektronik berbasis

infrastruktur kunci publik (public key infrastructure) yang mengatur RootCA dan industri PSrE/CA

(Penyelenggara Sertifikat Elektronik/Certificate Authority) yang menjadi dasar identitas digital yang

berlaku di Indonesia. Meskipun begitu, kita masih harus imbangi dengan UU yang melindungi

perlindungan data pribadi dan keamanan siber sehingga keamanan negara dan masyarakat di dunia

siber dapat lebih terjamin.”

Inovasi dan teknologi yang ditawarkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik tersertifikasi di

Indonesia, termasuk VIDA, diharapkan dapat mendukung transformasi digital, terutama dari sisi

keamanan dan privasi informasi dengan memanfaatkan identitas tersertifikasi secara digital yang aman

dan terpercaya.
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