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Sistem Kerja dan Fungsi Dewan Kehormatan/Etik AFTECH

Three Lines of Defense

Source: https://crmsindonesia.org/publications/pertahanan-3-lapis-the-3-lines-of-defence-konteks-erm-perusahaan-publik-di-indonesia/



Highlights Kegiatan Dewan Kehormatan/Etik AFTECH 2021-2022

• Sidang Etik
• Sampai saat ini, Dewan Kehormatan/Etik telah melaksanakan sidang etik sebanyak 6 kali. Dimana sidang-sidang

tersebut diproses dan dievaluasi sesuai dengan SOP yang dimiliki Dewan Kehormatan/Etik (yang akan dijelaskan pada
slide selanjutnya), yang penindaklanjutannya berupa teguran tertulis sampai pemberhentian keanggotaan di AFTECH.

• Koordinasi dengan Regulator terkait
• Sampai saat ini, kami terus aktif melakukan koordinasi dengan regulator pada bidang industri keuangan. Salah satu

koordinasi terbaru yang telah dilaksanakan adalah Focus Group Discussion dengan Otoritas Jasa Keuangan yang
dilaksanakan di Bandung pada tanggal 8-9 Juni 2022.

• Tindak lanjut koordinasi
• Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, Dewan Kehormatan/Etik menindaklanjuti outcome yang telah

disepakati, di antaranya, pengawasan market conduct, pendekatan three lines of defense, dan pembaharuan code of
conduct.



SOP dan Ketentuan Sidang Dewan Kehormatan/Etik AFTECH 

• Dewan Kehormatan/Etik menerima kasus pelanggaran Kode Etik Perkumpulan yang bersumber dari: (i) permintaan dari regulator
yaitu OJK atau BI; (ii) pengaduan secara tertulis dari Anggota AFTECH; (iii) pengawasan AFTECH terhadap perusahaan yang tercatat
sebagai perusahaan Inovasi Keuangan Digital di OJK

• 14 hari kerja setelah evaluasi fakta dan pengumpulan bukti dari dugaan pelanggaran etik, Dewan Kehormatan/Etik menerbitkan
panggilan tertulis kepada Anggota terduga, dan memberikan kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

• Konfirmasi kehadiran Anggota Perkumpulan yang diperiksa harus diterima oleh Dewan Kehormatan/Etik maksimal 2 hari kerja
setelah surat panggilan dikirim kepada Anggota terduga. Setiap sidang yang dilaksanakan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang
Dewan Kehormatan/Etik, minimal salah satunya adalah seorang pengacara. Setiap sidang dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Kehormatan/Etik yang tidak bertentangan dengan Anggota terduga. Setiap sidang akan direkam dan salinan rekaman tersebut akan
disimpan untuk keperluan catatan dan AFTECH memiliki hak untuk membagikan rekaman tersebut kepada regulator terkait dan Dewan
Pengurus Harian AFTECH.

• Jika pihak yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka akan diberikan surat panggilan kedua selambat-
lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah pemanggilan pertama. Jika pihak yang bersangkutan tidak hadir lagi pada tanggal yang telah
ditentukan, maka Dewan Kehormatan/Etik akan tetap bersidang dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik
perkumpulan yang kemudian akan memuatnya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

• BAP tersebut akan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Kehormatan/Etik yang memeriksa (khususnya ketua rapat) dan Anggota
terduga (direktur dari perusahaan). Apabila Anggota terduga menolak untuk menandatangani BAP tersebut, maka BAP cukup
ditandatangani oleh Dewan Kehormatan/Etik dengan menuliskan alasan penolakan tersebut. Jika terbukti terjadi pelanggaran atas Kode
Etik, maka Dewan Kehormatan/Etik berhak untuk memberikan sanksi: (i) teguran dan peringatan; (ii) pemberhentian secara sementara
dari keanggotaan AFTECH; (iii) pemberhentian secara permanen dari keanggotaan AFTECH.



SOP Perancangan CoC/Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan/Etik AFTECH 

• AD/ART AFTECH mengatur bahwa Dewan Kehormatan/Etik (“BoE”) memiliki wewenang, antara lain, menyetujui dan
menerbitkan Kode Etik (“CoC”). Setiap anggota AFTECH yang sah berhak mengajukan proposal pembaruan dan
pengembangan CoC yang saat ini aktif kepada BoE untuk ditinjau dan dipertimbangkan. Semua anggota AFTECH berhak
untuk meninjau dan mengakses, kapan saja, CoC yang sudah ada dan dapat digunakan sebagai template untuk
mengembangkan CoC baru. Mandat BoE mencakup penetapan garis waktu, peninjauan, dan proses persetujuan terkait CoC,
tanpa batas waktu (kecuali diatur lain oleh otoritas berwenang).

• Pendeketan yang diusulkan adalah BoE merekomendasikan (bukan wewajibkan) anggota AFTECH dimaksud di atas,
membentuk satuan tugas dengan minimal satu (1) pemimpin yang ditunjuk dengan keahlian materi pelajaran. Kegiatan
dilakukan dengan konsultatif dan inklusif dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: (i) peninjauan bidang hukum yang
relevan yang ada; (ii) tinjauan atas keprihatinan atau peluang bersama yang diidentifikasi oleh anggota terkait; dan (iii)
tinjauan konsultatif dengan pihak ketiga yang independen. BoE mendorong tetapi tidak mengharuskan diskusi informal
dilakukan oleh anggota yang berkepentingan dengan BoE.

• Keterlibatan dan tanggung jawab resmi BoE dimulai setelah penerimaan draft CoC, yang secara khusus diserahkan kepada
BoE untuk ditinjau dan disetujui. Setelah menerimanya, BoE akan mengundang badan, satuan tugas dan/atau pemimpin yang
mengembangkan CoC ke dengar pendapat konsultatif, dalam waktu 14 hari sejak diterimanya. Pada sidang konsultatif, BoE
akan mengevaluasi rancangan CoC yang diusulkan, dan menunjuk ahli materi tertentu dalam sidang, yang mungkin menjadi
anggota BoE, atau, jika diinginkan anggota BoE, berpotensi juga ahli pihak ketiga yang memiliki reputasi baik. Dalam waktu 14
hari setelah dengar pendapat, BoE akan menanggapi secara tertulis kepada pengusul dengan komentar, revisi yang
diusulkan, dan umpan balik lainnya dalam bentuk draft.

Selanjutnya….



SOP Perancangan CoC/Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan/Etik AFTECH 

• Secara umum, BoE akan mempertimbangkan peraturan yang berlaku, preseden, saran ahli dan rekomendasi konstruktif dari
badan umum dalam membentuk revisi atau diskusi tentang CoC yang diusulkan. Badan pengusul dan BoE kemudian akan
bekerja sama dengan peningkatan 14 hari, pada maksimum 3 siklus revisi total, untuk mengembangkan dokumen akhir
untuk disetujui. Dokumen akhir akan ditinjau dan harus diterima oleh seluruh BoE (Super Majority), setelah itu akan menjadi
CoC resmi. Jika Super Majority tidak tercapai karena alasan apapun, maka Ketua BoE, atau, jika tidak dapat, anggota BoE lain
dengan kewenangan yang relevan, akan menulis surat penjelasan. ke badan pengusul tentang mengapa CoC tidak dapat
disetujui, dan masalah ini akan dirujuk kembali ke badan pengusul untuk ditinjau. Proses konsultatif dapat dimulai kembali
pada saat ini.

• BoE akan menerima dan menanggapi draft CoC untuk dipertimbangkan sesuai urutan penerimaannya (First come, First
serve). Jika proses pengajuan pengembangan dan/atau perubahan CoC tidak dapat diselesaikan sesuai timeline sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, maka maka BoE berhak untuk meminta perubahan waktu melalui petisi tertulis dan persetujuan
tertulis dari pejabat yang berwenang di Dewan Pengurus Harian AFTECH (Modifikasi timeline dengan Petisi).



Perkembangan dan Progres Code of Conduct atau Pedoman Perilaku

• Code of Conduct/Pedoman Perilaku yang saat ini berlaku
• Sampai saat ini, berikut adalah Code of Conduct/Pedoman Perilaku yang masih berlaku:
• Untuk seluruh Anggota secara umum: Pedoman Perilaku Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor

Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab;
• Untuk jenis industri keuangan secara spesifik: (i) Kode Etik terkait Perlindungan Data Pribadi; (ii)

Pedoman Perilaku Financial Planner; (iii) Pedoman Perilaku Innovative Credit Scoring; dan (iv) Pedoman
Perilaku Aggregator.

• Code of Conduct/Pedoman Perilaku yang saat ini sedang dikembangkan
• Sampai saat ini, Dewan Kehormatan/Etik bersama dengan Pengurus Departemen AFTECH terkait sedang

melakukan pengembangan kerangka rancangan Code of Conduct/Pedoman Perilaku pada bidang digital
aset atau kripto (perdagangan dan penciptaan/pengelolaan) dan payment gateway.

• Code of Conduct/Kode Etik yang saat ini akan ditinjau dan diperbarui
• Kode Etik terkait Perlindungan Data Pribadi akan ditinjau kembali apabila RUU Perlindungan Data Pribadi

sudah disahkan.



Program-program Dewan Kehormatan/Etik yang akan datang

• Pelatihan Wajib mengenai Kepatuhan bagi Anggota AFTECH
• AFTECH selaku asosiasi yang telah ditunjuk oleh GIKD OJK sebagai asosiasi penyelenggara Inovasi

Keuangan Digital, memiliki peran pengasawan anggota terhadap kepatuhan akan Code of Conduct/
Pedoman Perilaku serta berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk meningkatkan
kepatuhan anggota akan hal tersebut, AFTECH akan melakukan pelatihan wajib mengenai kepatuhan
kepada anggota AFTECH

• Dalam menjalankan inisiatif ini, Dewan Kehormatan/Etik akan melibatkan Departemen Inovasi
Keuangan Digital OJK dan Departemen Keamanan Siber AFTECH.

• Pembentukan Tim Khusus/Task Force terkait Pelatihan Wajib mengenai Kepatuhan
• Untuk mendukung Pelatihan Wajib mengenai Kepatuhan tersebut, Tim Khusus/Task Force yang akan

dibentuk ini akan merancang sebuah kurikulum mengenai kepatuhan dan pedoman perilaku bagi
anggota AFTECH (Direksi dan karyawan yang bertanggung jawab di bidang kepatuhan pada anggota
AFTECH). Yang akan menjadi salah satu butir dari kurikulum dimaksud adalah beberapa kasus etik yang
telah terjadi sebelumnya, yang mana akan dijadikan sebagai studi kasus bagi anggota-anggota lainnya
sebagai pemahaman kepatuhan dan awareness bagi para anggota AFTECH.
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Back-up: Sidang Etik yang Telah Dilaksanakan di Tahun 2021

No.
Nama Anggota 

yang Dilaporkan
Channel Pengaduan 

Konsumen
Isu yang Diadukan Konsumen Status Penyelesaian

1
PT Banding 
Keuangan Digital 
(BandinginAja)

Asosiasi
Mengiklankan Penyelenggara Aggregator lain di 

dalam aplikasi dengan informasi produk yang 
ditawarkan adalah pinjaman online

Dilaporkan kepada GIKD OJK serta Surat Teguran 
Tertulis kepada PT Banding Keuangan Digital 

(BandinginAja). Surat teguran tertulis terlampir dalam 
laporan.

2
PT Teknologi 
Cerdas Finansial 
(CashCerdas)

Asosiasi
Mengiklankan Penyelenggara Aggregator lain di 

dalam aplikasi dengan informasi produk yang 
ditawarkan adalah pinjaman online

Dilaporkan kepada GIKD OJK serta Surat Teguran 
Tertulis kepada PT Teknologi Cerdas Finansial 

(CashCerdas). Surat teguran tertulis terlampir dalam 
laporan.

3
PT Produk 
Keuangan Digital 
(KreditList)

Asosiasi
Mengiklankan Penyelenggara Aggregator lain di 

dalam aplikasi dengan informasi produk yang 
ditawarkan adalah pinjaman online

Dilaporkan kepada GIKD OJK serta Surat Teguran
Tertulis kepada PT Produk Keuangan Digital 

(KreditList). Surat teguran tertulis terlampir dalam
laporan.

4
PT Semesta
Samudera Perkasa 
(AyoJeli)

Asosiasi
Indikasi adanya dugaan penawaran layanan

fintech pinjaman online tidak terdaftar
dan/atau berijin dari OJK

GIKD OJK melalui surat KEP-5.MS.722001 tanggal 7 
Mei 2021 mencabut Status Tercatat Penyelenggara

IKD PT Semesta Samudera Perkasa. 

5
PT Inspira Data 
Nusa (PasarKTA)

Asosiasi
Mengiklankan Penyelenggara Aggregator lain di 

dalam aplikasi dengan informasi produk yang 
ditawarkan adalah pinjaman online

AFTECH melalui Rapat Dewan Pengurus pada tanggal
14 Oktober 2021 telah memutuskan pemberhentian

keanggotaan PT Digital Dana Technology.

6
PT Digital Dana 
Technology 
(DokterDana)

Asosiasi

Indikasi adanya dugaan penawaran layanan
fintech pinjaman online tidak terdaftar

dan/atau berijin dari OJK dengan menggunakan
brand DokterDana dalam platform aggregator

AFTECH melalui Rapat Dewan Pengurus pada tanggal
10 November 2021 telah memutuskan

pemberhentian keanggotaan PT Digital Dana 
Technology.


