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I. LANDASAN 
Menimbang: 

Bahwa dengan berkembangnya jumlah penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), 
klaster model bisnis financial market place atau aggregator merupakan bentuk 
kemajuan IKD dan pasar teknologi finansial yang semakin berkembang di Indonesia.  

Bahwa sebagai upaya untuk menghindari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab, 
mengisi kekosongan hukum serta untuk mengedepankan dan menjaga perlindungan 
konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan seluruh pihak terkait, Asosiasi Fintech 
Indonesia (AFTECH) perlu untuk menetapkan Prinsip-prinsip Pedoman Perilaku 
Pemberian Layanan Aggregator Secara Bertanggung Jawab sebagai upaya penerapan 
dan pengawasan prinsip market conduct yang baik. 

Mengingat: 

1.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 
Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; 

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 
22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi 
Keuangan Digital; 

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Fintech Indonesia; dan 

4. Pedoman Perilaku Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang 
Bertanggung Jawab yang disusun oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) 
pada Februari 2019. 

II. KETENTUAN UMUM 
1. Definisi 

Kecuali ditetapkan lain, setiap definisi dan istilah yang digunakan di dalam 
pedoman perilaku ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan termasuk 
peraturan OJK yang mengatur mengenai layanan IKD, dan Pedoman Perilaku 
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab 
yang disusun oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada Februari 2019. 



a. “Aggregator” adalah situs web atau aplikasi yang membantu penggunanya 
untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa 
keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan dengan 
menghimpun, menyaring dan/atau memperbandingkan informasi produk 
dan layanan antar lembaga jasa keuangan secara digital serta memberikan 
nilai tambah guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi lembaga 
jasa keuangan dan nasabah, dengan tetap mematuhi peraturan terkait 
lainnya. 

b. “Anggota” adalah lembaga jasa keuangan dan/atau badan hukum 
perseroan terbatas yang memenuhi kriteria sebagai penyelenggara IKD 
menurut peraturan perundang-undangan dan memiliki bukti keanggotaan 
Asosiasi. 

c. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang selanjutnya disebut “Asosiasi” 
adalah perkumpulan pelaku usaha yang ditunjuk secara resmi oleh OJK 
sebagai asosiasi resmi para penyelenggara IKD. 

d. “IKD” atau inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses 
bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai 
tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

e. “OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan. 

f. Prinsip-Prinsip Dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Aggregator 
Secara Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut “Pedoman Perilaku”, 
adalah seperangkat prinsip dan proses yang ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan bersama para Penyelenggara yang telah terdaftar sebagai 
Anggota dan mengikat terhadapnya sebagai panduan etika serta perilaku 
yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan Aggregator. 

g. "Pengguna” adalah pihak yang memanfaatkan layanan Aggregator dari 
Penyelenggara. 

h. “Penyelenggara” adalah penyelenggara IKD yang yang memberikan 
layanan Aggregator yang telah tercatat atau terdaftar di OJK. 

i. “Penyelenggara Pendukung” adalah suatu pihak yang bekerjasama 
dengan Penyelenggara dalam rangka mendukung pemberian layanan 
aggregator oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
OJK dan Pedoman Perilaku ini. 

j. “Platform” adalah situs web atau aplikasi yang digunakan Penyelenggara 
dalam memberikan layanan Aggregator. 



2. Pemberlakuan 
a. Pedoman Perilaku mengikat terhadap setiap Anggota asosiasi yang telah 

tercatat atau terdaftar sebagai Penyelenggara di OJK. 

b. Selain mengikat terhadap Penyelenggara, Pedoman Perilaku juga dapat 
mengikat terhadap Penyelenggara Pendukung dengan syarat 
Penyelenggara Pendukung memberikan persetujuan terhadap ketentuan 
untuk tunduk terhadap Pedoman Perilaku ini sebagaimana diatur dalam 
perjanjian kerja sama atau perjanjian lainnya sehubungan dengan 
penyelenggaraan layanan Aggregator yang dibuat antara Penyelenggara 
dan Penyelenggara Pendukung. Dalam hal demikian, Pedoman Perilaku 
dianggap sebagai satu kesatuan dengan perjanjian yang dibuat antara 
Penyelenggara dan Penyelenggara Pendukung tersebut. 

c. Sehubungan dengan butir 2 huruf b di atas, Penyelenggara berkomitmen 
untuk menyediakan atau memberikan akses kepada Penyelenggara 
Pendukung atas teks Pedoman Perilaku sebelum Penyelenggara 
Pendukung memberikan persetujuan untuk tunduk pada ketentuan-
ketentuan Pedoman Perilaku. 

d. Sehubungan dengan butir 2 huruf b di atas, dalam hal Pedoman Perilaku 
mengalami perubahan, Penyelenggara wajib memberitahukan 
Penyelenggara Pendukung yang telah memberikan persetujuan untuk 
tunduk pada Pedoman Perilaku mengenai perubahan tersebut. Dalam hal 
demikian, Penyelenggara berkomitmen untuk menghormati hak 
Penyelenggara Pendukung sehubungan dengan keputusan penundukan 
pada perubahan ketentuan Pedoman Perilaku.  

3. Kewajiban Untuk Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang 
Berlaku 
a. Setiap Anggota berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
 

b. Dalam hal terdapat perbedaan antara suatu atau beberapa ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan dengan Pedoman Perilaku, maka 
ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. 

4. Alur 
Pedoman Perilaku ini merupakan perangkat yang terdiri dari pokok-pokok 
pengaturan pedoman perilaku yang turut meliputi pedoman teknis sebagai 
implementasi atas pokok-pokok pengaturan. 

 
 



III. POKOK-POKOK PENGATURAN 

1. Integritas dan Kualitas Aggregator yang Bertanggungjawab 

Iktikad Baik 
1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip iktikad baik dengan 

memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat secara seimbang, 
serta tanpa merendahkan harkat dan martabat Pengguna, sebagaimana 
merujuk pada ketentuan Pedoman Perilaku Inovasi Keuangan Digital di 
Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab. 

2) Setiap Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan 
maksud dan tujuannya sebagai penyelenggara IKD yang memberikan 
layanan Aggregator, dan tidak dapat memberikan layanan konsultasi, 
pemasaran, dan/atau bentuk layanan lainnya yang dapat mempengaruhi 
keputusan Pengguna untuk membeli suatu produk keuangan dari lembaga 
jasa keuangan yang diagregasikan oleh Penyelenggara. 

3) Penyelenggara berkomitmen untuk mencegah pengurus, pengawas, 
dan/atau pegawainya dari perilaku yang menguntungkan diri sendiri atau 
suatu pihak dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat 
merugikan Pengguna. 

4) Setiap Penyelenggara berkomitmen untuk menyelenggarakan edukasi 
dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Pengguna dan/atau 
masyarakat. 
 

5) Penyelenggara wajib memenuhi kewajiban kepada OJK, termasuk namun 
tidak terbatas pada kewajiban pelaporan, selama menjalankan kegiatan 
usahanya. 

Manajemen Risiko dan Prinsip Kehati-hatian 
 

6) Setiap Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif 
dan memiliki sistem manajemen risiko yang memadai sesuai dengan 
standar yang umum diterima industri. 
 

7) Setiap Penyelenggara berkomitmen untuk memastikan prinsip mengenal 
nasabah (know your customer) diterapkan kepada Pengguna oleh LJK 
terkait. 
 

8) Setiap Penyelenggara dalam menjalankan layanan Aggregator hanya boleh 
menampilkan produk/layanan jasa keuangan dari lembaga jasa keuangan 
termasuk penyelenggara teknologi finansial (fintech) yang resmi (memiliki 



status tercatat/terdaftar/berizin di lembaga dan/atau otoritas yang 
berwenang menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku). 

Perlakuan yang Adil 
9) Penyelenggara harus memperlakukan setiap Pengguna dan Penyelenggara 

Pendukung dengan adil dan setara. 
  

10) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku 
tersebut dilarang: 
a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban 

Penyelenggara kepada Pengguna; 
b) menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak 
oleh Penyelenggara dalam masa Pengguna memanfaatkan layanan 
dari Penyelenggara; 

c) mencantumkan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

11) Penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian langsung Pengguna yang 
timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara dan/atau 
gangguan dan/atau kesalahan sistem elektronik yang disebabkan oleh 
Penyelenggara, sepanjang dapat dibuktikan. 
 

12) Penyelenggara wajib memberitahu Pengguna bahwa Penyelenggara tidak 
bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan 
yang produk dan/atau layanannya diagregasikan oleh Penyelenggara. 

2. Transparansi Layanan 

Keterbukaan Informasi Layanan 
1) Penyelenggara tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai keterbukaan 

informasi pada Pedoman Perilaku Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa 
Keuangan yang Bertanggung Jawab yang disusun oleh Asosiasi pada 
Februari 2019. 
 

2) Setiap Penyelenggara menyediakan dan/atau menyampaikan informasi 
mengenai produk dan/atau layanan milik lembaga jasa keuangan dengan 
akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada Pengguna. 
 

3) Perjanjian atau syarat dan ketentuan penggunaan layanan antara 
Penyelenggara dan Pengguna harus mencantumkan hak dan kewajiban 
dari Penyelenggara dan Pengguna. 



Keterbukan Informasi Penggunaan Data 
4) Penyelenggara hanya diperkenankan untuk mengumpulkan data termasuk 

data pribadi Pengguna yang berhubungan dengan layanan Aggregator yang 
diberikan oleh Penyelenggara kepada Pengguna. 
 

5) Penyelenggara memberitahukan kepada Pengguna mengenai data pribadi 
Pengguna yang diproses oleh Penyelenggara sehubungan dengan 
pemberian layanan Aggregator. 
 

6) Penyelenggara harus mencantumkan informasi bahwa Pengguna dapat 
meminta Penyelenggara untuk menghapus data pribadi miliknya dalam hal 
Pengguna tidak lagi menggunakan layanan Aggregator dari Penyelenggara, 
sejauh dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. 
 

7) Penyelenggara harus menyediakan fasilitas untuk penanganan keluhan 
Pengguna, yang dapat dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada situs 
web, telepon, chatbot, atau metode komunikasi lainnya, serta menyediakan 
FAQ dalam situs web atau aplikasi terkait. 

3. Independensi 
1) Penyelenggara melakukan penentuan pemberian layanan secara objektif 

dan transparan. 

2) Dalam hal layanan Penyelenggara meliputi proses aliran dana dari dan/atau 
untuk Pengguna sehubungan dengan produk atau layanan lembaga jasa 
keuangan yang informasinya diagregasikan oleh Penyelenggara, 
Penyelenggara wajib membuka rekening penampungan (escrow account) 
dan rekening virtual (virtual account) atas nama Penyelenggara untuk 
memfasilitasi aliran dana tersebut dan terpisah dari rekening operasional 
Penyelenggara. 
 

3) Penyelenggara yang layanannya meliputi proses aliran dana dari dan/atau 
untuk Pengguna, harus memastikan kepatuhan terhadap program anti 
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan tunduk pada 
pelaporan dan kepatuhan yang disyaratkan oleh OJK, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga dan/atau otoritas lainnya 
yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

4) Kerja sama antara Penyelenggara dan Penyelenggara Pendukung harus 
dibuat secara tertulis dan mencantumkan batasan, wewenang, dan 
tanggung jawab masing-masing pihak. 

5) Penyelenggara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan apakah Penyelenggara Pendukung telah memiliki kapasitas 
untuk menjalin kerja sama dengan Penyelenggara. 
 



6) Penyelenggara berkomitmen bahwa pihaknya bertindak sesuai dengan izin 
usaha, persetujuan atau bentuk otorisasi lainnya yang diberikan pemerintah 
kepada Penyelenggara.  

4. Standar Keamanan 
Sistem Elektronik yang Andal dan Aman 

1) Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan 
bencana di wilayah Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

2) Dalam hal Penyelenggara menggunakan pusat data dan pusat pemulihan 
bencana yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, Penyelenggara wajib 
memastikan keandalan dan keamanan dari pusat data dan pusat pemulihan 
bencana tersebut, serta memastikan jaminan ketersediaan layanan 
berdasarkan suatu perjanjian tingkat layanan, untuk memastikan 
keberlanjutan layanan dan operasional dari Penyelenggara. 
 

3) Setiap Penyelenggara wajib mendaftarkan diri dan sistem elektroniknya di 
Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi standar serta 
sertifikasi yang mungkin diwajibkan dari waktu ke waktu oleh kementerian 
tersebut. 
 

4) Perangkat keras yang digunakan Penyelenggara harus: 
a) Memenuhi aspek legalitas dengan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia; 
b) Memenuhi aspek keamanan, interkonektivitas dan kompatibilitas 

dengan sistem yang digunakan; 
c) Mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau 

purnajual dari penjual atau penyedia; dan 
d) Memiliki jaminan keberlanjutan layanan. 
 

5) Perangkat lunak yang digunakan Penyelenggara harus: 
a) Memenuhi aspek legalitas dengan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia; 
b) Terjamin keamanan dan keandalan operasional sebagaimana 

mestinya; dan 
c) Memastikan keberlanjutan layanan. 

 
6) Penyelenggara harus menempatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi 

di bidang sistem elektronik atau teknologi informasi guna mempertahankan 
dan meningkatkan penyelenggaraan sistem elektronik. 

Pemrosesan Data Pribadi 

7) Penyelenggara wajib menghormati hak-hak pribadi atas setiap individu 
sehubungan dengan data pribadi yang dikelolanya.  
 



8) Setiap bentuk pengumpulan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, 
pengungkapan, pengiriman, dan penghapusan data pribadi yang dilakukan 
oleh Penyelenggara dalam rangka pemberian layanan kepada Pengguna, 
harus berdasarkan persetujuan yang tegas dan sah dari pemilik data pribadi 
yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan. 
 

9) Pengumpulan data pribadi yang terkait penyelenggaraan layanan 
Aggregator dapat dilakukan oleh Penyelenggara hanya terbatas pada data 
identitas pribadi yang secara wajar dan berdasarkan standar industri yang 
berlaku, semata-mata diperlukan oleh Penyelenggara untuk menyediakan 
layanannya. 
 

10) Penyelenggara wajib menyediakan kebijakan privasi atau perlindungan data 
pribadi yang sekurang-kurangnya memuat dan/atau menjelaskan: 
 
a) Pernyataan persetujuan dari pemilik data pribadi; 
b) Cara penyelenggara memperoleh data pribadi; 
c) Tujuan perolehan data pribadi; 
d) Jenis data pribadi yang diperoleh dan digunakan; 
e) Jenis pengolahan yang dilakukan dalam rangka pemberian layanan 

kepada Pengguna; 
f) Tindakan pengungkapan yang dilakukan serta pihak-pihak yang 

menerima pengungkapan; 
g) Upaya teknis dan organisasional yang diterapkan untuk menjaga 

keamanan dan kerahasiaan data pribadi; 
h) Prosedur penyimpanan data pribadi; 
i) Cara pemilik data pribadi untuk mengajukan keberatan, permintaan 

pengubahan, pembaruan, penghapusan, dan/atau permintaan 
mengenai tindakan pemrosesan data yang telah dilakukan 
sehubungan dengan data pribadinya. 
 

11) Penyelenggara harus menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas 
permintaan Pengguna atau orang yang bersangkutan, sejauh dimungkinkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

IV.  SANKSI 
1. Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman 

Perilaku akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pedoman Perilaku 
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab, 
yang meliputi: 
1) Teguran tertulis; 
2) Publikasi nama Anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan 

masyarakat; 
3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan/atau 
4) Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi. 



2. Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Komite 
Etik Asosiasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Asosiasi. 

3. Pemberian sanksi berdasarkan pertimbangan Komite Etik Asosiasi yang 
didasarkan pada faktor-faktor berikut ini: 
1) pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara setelah mendapatkan 

teguran tertulis sebanyak 3 kali; 
2) dampak yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara; 
3) unsur kesengajaan dan kelalaian; dan 
4) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Komite Etik Asosiasi, 

termasuk skala usaha dari Penyelenggara. 
 
 

***** 
 

 

 

 


