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PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

A
lhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan ke

hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmatNya sehingga penulis dapat menye

lesaikan buku ini dengan baik.

Buku ini adalah buku yang membahas integrasi

teknologi informasi dengan aktivitas perekonomian yang ada

di masyarakat global saat ini. Hadirnya buku ini diharapkan

dapatmenjadisalahsatuacuandanreferensibagiparapembaca

untuk lebih memahami pemanfaatan teknologi dalam dunia

perekonomian.

Ada tiga pembahasan besar yang dirangkum pada buku

ini, yaitu : E-Commerce, Financial Technology, dan Electronic

Money.E-Commerceberkaitandenganpemanfaatanteknologi

internet dalam melakukan transaksi jual beli barang maupun

jasa sebagai pengganti jual beli konvensional. Financial

Technology membahas pemanfaatan teknologi dalam

memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Electronic

Money merangkum beberapa hal terkait sistem pembayaran

secara non-tunai dan cryptocurrency.
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Dalam penyusunan buku ini penulis tak sedikit

mendapatkanhambatan.Namunberkatbantuansemuapihak,

buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis yakin buku

ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga diharapkan

kritik dan saran yang sifatnya membangun agar di masa yang

akan datang dapatmemberikanyanglebih baik. Besar harapan

penulis agar pembaca dapat memperoleh manfaat yang besar

dari buku ini.

Terselesaikannya buku ini adalah atas bantuan dan

dorongan dari banyak pihak. Tak lupa kami sebagai penulis

berterima kasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Amir Aziz,

M.Ag (Dekan FEBI UIN Mataram), Bapak Dr. Muhammad

Salahuddin, M.Ag (Wakil Dekan I), Bapak Dr. Muhammad

Saleh, MA (Wakil Dekan II), Bapak Dr. Muhammad Said,

MA (Wakil Dekan III), Bapak Dr. Muhammad Yusup, M.S.I

(Kaprodi Perbankan Syariah), Bapak Bahrur Rosyid, M.M

(KaprodiEkonomiSyariah), Bapak Dr. Ma’ruf,M.Ag(Kaprodi

Pariwisata Syariah), dan seluruh sivitas akademika FEBI UIN

Mataram.

Untuk yang terlupa, mohon maaf atas kekhilafannya.

Semoga buku ini bermanfaat

Mataram, Februari 2020

Tim Penulis
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EKoNoMI DIGITAL

Bab

1

E
konomi.Hartman digital.sebagai didefinisikan.“the virtual arenaoleh.in whichAmir.

business actually
is

conducted, value is created

and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship

mature by using any internet initiative as medium of exchange”

(Hartman, 2000). Keberadaannya ditandai dengan semakin

maraknyaperkembanganbisnis atautransaksiperdagangan

yang memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi,

kolaborasi dan kegiatan ekonomi antar perusahaan atau

pun antar individu sepertiE-Business dan E-Commerce.

Untuk dapat bertahan dan menjadi pemain yang

kompetitif dalam ekonomi digital, para pemain perlu

memahami konsep dan karakteristik ekonomi digital

karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama

ini dikenal. Tidak jarang, perusahaan harus melakukan

transformasibisnisagardapatberperanoptimaldalamarena

ekonomi digital. Hal ini disebabkan karena, implementasi

dalam model bisnis yangsama sekali baru. Bagi perusahaan

baru (start-up company),untuk terjun ke bisnis ini biasanya

lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang telah

Ekonomi Digital • 1



lama berdiri. Statistik menunjukkan bahwa sebagian

besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan media

ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar

pada proses bisnisnya (business process reengineering).

Terdapat dua belas karakteristik penting dari

ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh

para praktisi manajamen, yaitu: Knowledge, Digitazion,

Virtualization, Molecularization, Internetworking, Disinter

mediation, Convergence, Innoavation, Prosumption, Immediacy,

Globlization, dan Discordance. Karakteristik tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut: (Tapscott, 1996).

a) Knowledge

Jika di dalam ekonomi klasik tanah, gedung,

buruh, dan uang merupakan faktor-faktor produksi

penting, makadi dalam ekonomi digital, knowledge

(pengetahuan) merupakan jenis sumber daya

terpenting yang harus dimiliki organisasi. Mengingat

bahwa pengetahuan melekat pada otak manusia,

maka faktor intelegensia dari sumber daya manusia

yang dimiliki perusahaan merupakan penentu

sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai

obyektifnya. Pengetahuan kolektif inilah yang

merupakan value dari perusahaan dalam proses

penciptaan produk dan jasa.
Di

samping itu, kemjuan

teknologi telah mampu menciptakan berbagai

produk.kecerdasan.buatan.(artificial.intelligence).yang.

pada dasrnya mampu membantu manajemen dan

staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan

intelegensianya (knowledge leveraging).

b) Digitization

Merupakan suatu proses transformasi informasi dari

berbagai bentuk menjadi format digit “0” dan “1”

2 • Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk



(bilangan berbasis dua). Walaupun konsep tersebut

sekilasnampaksederhana,namunkeberadaannyatelah

menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar

di dalam dunia ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan

efisiensi.perusahaan.karena.mengurangi.biaya-biaya.

terkait dengan proses pembuatan, penyimpanan,

dan pertukaran media hingga telekomunikasi yang

memungkinkan manusia untuk saling bertukar

informasi secara cepat.

c) Virtualization

Berbeda dengan menjalankan bisnis di dunia nyata

dimana.membutuhkan.aset-aset.fisik.semacam.gedung.

dan alat-alat produksi, di dunia maya dikenal istilah

virtualiasasi yang memungkinkan seseorang untuk

memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan

dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Di

dalamduniamaya,seorangpelangganhanyaberhadapan

dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan

(businesstoconsumer),demikianpularelasiantaraberbag

aiperusahaanyanginginsalingbekerjasama(businesstob

usiness). Dalam menjalankan hubungan bisnis, proses

yang terjadi lebih pada transaksi pertukaran data dan

informasi. secara. virtual,. tanpa. kehadiran. fisik. antara.

pihak-pihak atau individu yang melakukan transaksi

secara on-line dan realtime.

d) Molecularization

Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi

digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk

molekul. Bentuk molekul merupakan suatu sistem

dimana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi

dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di

lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain,

Ekonomi Digital 3•



arena

perubahan merupakan proses wajar yang harus

dilakukan oleh perusahaan.

e) Internetworking

Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri

tanpa menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain,

demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di

dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih,

perusahaan terkait harus menentukan core activity

dan menjalin kerja sama dengan institusi lain untuk

supporting activities.

f) Disintermediation

Ciri khas lain dari ekonomi digital

adalahkecenderungan berkurangnya mediator

(broker) sebagai perantara terjadinya transaksi antara

pemasok dan pelanggan. Contohnya mediator

mediatordalam aktivitasekonomiadalahwholesalers,

retailers, broadcasters, record companies, dan lain

sebagainya.

g) Convergence

Kuncisuksesperusahaandalambisnisinternetterletak

pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan

dalammengkonvergensikantiga sektor industri, yaitu:

computing,communications,dancontent.Komputeryang

merupakan inti dari industri computing merupakan

pusat syaraf pengolahan data dan informasi yang

dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha.

Adapun produk industri communicationsmerupakan

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu

tempatke tempat lainnya. Persaingan sesungguhnya

terletak pada industri content yang merupakan
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jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah

perusahaan kepada pasar di dunia maya.

h) Innovation

Aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam, bukan

8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di

dunia nyata. Keunggulan kompetitif (competitive

advantage) sangat sulit dipertahankan mengingat apa

yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet

lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah

inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan

agar sebuah perusahaan dapat bertahan.

i) Prosumption

Di
dalam ekonomi digital batasan antara konsumen

dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi

kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi

dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap

menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat

dan komunitas bisnis.

j) Immediacy

Di
dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam

perusahaan yang menawarkan produk atau jasa

yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka

hanya menggunakan tiga kriteria utama. Secara

prinsip mereka akan mengadakan transaksi dengan

perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya

secara cheaper, better, dan faster dibandingkan dengan

perusahaan sejenis. Mengingat bahwa switching cost di

internet sangat mudah dan murah, maka pelanggan

akan terus menerus mencari perusahaan yang paling

memberikan benefit tertinggi. Melihat hal inilah maka

perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai
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kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan

pelayanan tertentu.

k) Globalization

Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas

ruang dan waktu (time and space). Pengetahuan atau

knowledge sebagai sumber daya utama, tidak mengenal

batasan.geografis.sehingga.keberadaan.entitas.negara.

menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks

bisnis di dunia maya. Seorang kapitalis murni akan

cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah

tempat yang murah dan nyaman, menjual produk

dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil

keuntungannya akan ditransfer dan disimpan di bank

yang paling aman dan memberikan hasil tinggi.

l) Discordance

Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah

terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan

budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya

perubahan sejumlah paradigma terkait dengan

kehidupansehari- hari. Semakin ringkasnya organisasi

akan menyebabkan terjadinya penganggurandimana

mana, mata pencaharian para mediator (brokers)

menjadi hilang, para pekerja menjadi workoholic

karenapersainganyangsangatketat,pengaruhbudaya

barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas

oleh siapa saja melalui internet, dan lain sebagainya

merupakan contoh fenomena yang terjadi di era

ekonomi digital.

6 • Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk



E-CoMMERCE

Bab

2

A. Definisi E-Commerce

E
-Commerceataukegiatan bisnis yangElectronicmenyangkutcommercekonsumenadalah

(consumer), manufaktur (manufacturers),

serviceproviderdanperdagangan perantara (intermediaries)

dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer

(computer networks). Menurut Onno W. Purbo dan Aang

Arif Wahyudi, 2001,E-Commercedapat dikatakan sebagai

suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses

dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa

menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi.

Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui

e-mail atau umumnya melalui World Wide Web.

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam

Darus.Badrulzaman.memberikan.definisi.E-Commercesebagai

berikut:

“Electronic Commerce, or E-Commerceas it is also

known is a commercial transactions between a vendor and

Ekonomi Digital 7•



purchaser or parties in similar contractual relationships for

the supply of goods, services or the acquisition of “right”.

This commercial transaction is executor entered into in an

electronic medium (or digital medium) when the physical

presence of the parties is not required. And the medium

exits in a public network or system
as

opposed to a private

network (Closed System). The public network or system

must be considered an open system (e.g the internet or the

world wideweb), the transactions are concluded regardless

of national boundaries or local requirements”.

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang

antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang,

jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan

media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak

hadir.secara.fisik.dan.medium.ini.terdapat.dalam.jaringan.

umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide

web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan

syaratnasional).

Definisi. transaksi. komersial. elektronik. (E-Commerce)

juga diartikan sebagai proses pertukaran informasi bisnis,

mempertahankan hubungan bisnis dan melakukan transaksi

bisnis melalui jaringan komunikasi. Dari sini terlihat bahwa

transaksi komersial elektronik (E-Commerce) adalah transaksi

perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan

cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif

selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di

sini adalah media elektronik, khususnya internet (online).

Sedangkan, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008.tentang.Informasi.dan.Transaksi.Elektronik,didefinisikan.

sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakankomputer, jaringan komputer, dan/atau media

elektronik lainnya.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan juga disebutkan dalam Pasal 1 bahwa

Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) adalah

8 • Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk



perdaganganyangtransaksinyadilakukanmelaluiserangkaian

perangkat dan prosedur elektronik.

PadatransaksiE-Commerce,parapihak terkaitdidalamnya

melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui

suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara

elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang

No.
11

Tahun2008tentang InformasidanTransaksiElektronik

disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang

dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik

lainnya.

Suatu transaksi elektronik (online)juga merupakan

suatu perjanjian jual-beli yang sama dengan jual-beli

konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi

E-Commercejuga mengandung suatu asas konsensualisme,

yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran

dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya

kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan.

Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda

dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya.

Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada

transaksi E-Commercemedia yang digunakan adalah internet.

Jadi, sebelummelakukantransaksi elektronik,maka para

pihak diharuskan menyepakati sistem elektronik yang akan

digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan

lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat

penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima

dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, dalam hal

ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran

yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan

untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima

secaraelektronik.

antara

Ekonomi Digital 9•



MenurutAhmadiMiru&SutarmanYodo(2010),tahapan

selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak

adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan

dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau

perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama),

yang mana dalam hal ini telah diwakili penyedia situs jual-beli

tersebut. Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan

dikirimkanolehpenjualkepadapembelidenganmenggunakan

jasa pengiriman (ekspedisi)Biaya pengiriman bisa ditanggung

pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Kegiatan ini menyangkup proses pembelian, penjualan

atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan

computer termasuk internet. Istilah E-Commerce dapat dilihat

dari empat perspektif yang berbeda yaitu (turban, e., & king,

D., 2002):

Biladilihatdariperspektif komunikasi,E-Commerceadalah

penyediaan barang, jasa, oinformasi atau pembayaran

melalui jaringan computer atau alat elektronik lainnya.

b) Bila dilihat dari perspektif proses bisnis, E-Commerce

adalah aplikasi dari tknologi denga tujuan

mengotomatisasi transaksi bisnis dan langkah-langkah

dalam.melaksanakan.pekerjaan.(workflow)

Bila dilihat dari perspektif pelayanan, E-Commerce

adalah sebuah alat yang dapat memenuhi kebutuahan

perusahaan, konsumen dan manajemn dengan tujuan

meminimalisirbiayapelayanan,meningkatkankecepatan

pelayanan konsumen.

d) Bila dilihat dari perspektif online, E-Commerce

memungkinkan dilaksanakannya proses jualm beli

produk dan informasi melalui internet dan layanan

online lainnya.

a)

c)

10 • Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk



Sedangkan, menurut efraim turban dan david king

terdapat dua perspektif lain yang dapat digunakan untuk

mendefinisikan.E-Commerce yaitu:

1. Bila dilihat dari perspektif kolaborasi, E-Commerce adalah

fasilitator yang dapat digunakan untuk memungkinkan

terlaksananya proses kolaborasi pada suatu organisasi

baik antar organisasi maupun inter organisasi

Bila dilihat dari perspektif komutas, E-Commerce

merupakan tempat berkumpulnya bagi angota suatu

komunitasuntuksalingbelajar,berinteraksi,bertransaksi

dan berkolaborasi.

2.

b. Sejarah E-Commerce di Indonesia

Salah satu hal yang mendorong perkembangan

transaksi komersial elektronik (e- commerce) adalah bahwa

E-Commercedapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan

pelanggan dapat mengakses informasi yang diperlukan

setiap saat. Perkembangan transaksi komersial elektronik

(E-Commerce) di Indonesia dipelopori oleh Sanur, yaitu

sebuah toko buku online dengan alamat website www.

sanur.co.id. Munculnya toko buku online ini pada tahun

1996 dilatarbelakangi oleh jenis bisnis yang serupa yaitu

www.amazon.com. Sanur menjadi toko buku pertama di

Indonesia yang menjual buku melalui internet. Saat ini Sanur

telah memiliki 2.500 transaksi per bulan dan meraih pasar

regional.

Pelaku transaksi komersial elektronik (E-Commerce)

lainnya adalah Indonesia Interactive (I-2) dengan alamat

website www.i-2.co.id. I-2 memiliki konsep sebagai portal dan

menyediakan sebuah pusat perbelanjaan virtual. Dahulu I-2

memiliki 10 toko online yang menjual produk-produk berupa

buku,komputer,kerajinantangan,dankaos.Selaintokoonline

Ekonomi Digital 11•



yang menjual barang jenis non-digital seperti Sanur dan I-2,

terdapat pula toko online yang menjual barang jenis digital.

Kartu Bebas (www.kartubebas.com ) dan juga toko online lain

seperti Pulsa Online (www.pulsa-online.com ) menyediakan

layanan pembelian pulsa untuk kartu seluler GSM prabayar

di Indonesia (Haris Faulidi Asnawi, 2004).Dalam hal ini Kartu

Bebas dan Pulsa Online merupakan toko online yang menjual

barang jenisdigital.

Tampak bahwa transaksi komersial elektronik

(E-Commerce) di Indonesia memiliki tiga mekanisme yang

berbeda, yaitu:

1) Transaksi dan pembayaran yang dilakukan secara

online

2) Transaksi dilakukan secara online

3) Pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli,

serta transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia

nyata.

C. Klasifikasi E-Commerce

Dapat. diklasifikasikan. berdasarkan. beberapa. aspek..

Berikut. ini. klasifikasi. E-Commerce berdasarkan pada sifat

transaksinya yaitu (turban, e., & king, D., 2002)

1. Business to business (b2b)

Proses transaksi E-Commerce bertipe b2b melibatkan

perusahaan tau organisasi yang dapat bertindak sebagai

pembeli atau penjual

Business to consumer (b2c)

PadaE-Commercebertipeb2ctransaksiterjadidalamskala

kecil sehingga tidak hanya organisasi tetapi juga individu

dapat terlibat pada pelkasanaan transaksi tersebut. Tipe

E-Commerce ini bisa disebut dengan e-tailing.

2.
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3. Business to business- Business to consumer (b2b2c)

Pada E-Commerce tipe ini, sebuah perusahaan penyedia

produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya.

Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan

produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai

konsumen.

4. Consumer to business (c2b)

Pada E-Commerce tipe ini, pihak individu menjual barang

atau jasanya melalui internet atau media elektronik

lainnyakepadaorganisasiatauperusahaanyangberperan

sebagai konsumen

5. Consumer to consumer (c2c)

Pada tipe ini, konsumen menjual produk dan jasa uang

dimilikinya secara lagsung kepada konsumen lainnya.

Mobile commerce (m-commerce)6.

Merupakan salah satu tipe, dimana transaksi jula beli

dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media

jaringan tanpa kabel

7. Intrabusiness E-Commerce

8.

Aktivitas bisnis yang termasuk kedlaam intrabusiness

E-Commerce diantaranya proses pertukaran barang, jasa

atau informasi antara unit dan individu yang terdapat

pada suatu organisasi atau perusahaan.

Business to employees (b2e)

B2e merupakan subset dari kategori intrabusiness

E-Commercedimanaperusahaanmenyediakanpelayanan,

informasi antar unit dan individu yang terdapat pada

suatu organisasi atau perusahaan.
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9
.

Business to employees (b2e)

B2e merupakan subset dari katagori intrabusiness

E-Commercedimanaperusahaanmenyediakanpelayanan,

informasi atau produk pada individu pegawainya.

10. Collaborative commerce

Saat individu atau proup melakukan konikasi atau

berkolaborasi secara online, maka dapat dikatakan

bahwa mereka terlibat dalam Collaborative commerce

11. Non-business E-Commerce

Merupakan E-Commerce yang dilakukan pada organisasi

yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan

seperti institusi akademis, organisasi keagamaan dan

organisasi sosial.

12. e-government

Merupakan E-Commerce yang dilakuan pemerintah.

1. Business to Business(b2b)

B2b berarti proses bisnis antara penjual dengan penjual

atauprodusendenganprodusen,atauprodusendengangrosir,

pedagang, agen dan sejenisnya yang dilakukan secara online.

Mereka dapat melakukan proses bisnis, mulai dari promosi,

penawaran ataupun permintaan produk. Tanya jawab antara

mereka dapat dilakukan secara online melalui internet atau

mobile.phone.yang.memiliki.fitur.untuk.itu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan teknologi

internet dan mobile memang hebat. Teknologi pencarian

informasi bisnis maupun informasi yang lain, seperti melalui

situs google.com, diibaratkan sebagai malaikan pencatat

amal baik dana mal buruk. Ketik nama anda di sana, dan

akan terlihat betul perbuatan apa yang ada lakukan selama

ini. Kalua banyak yang positif, tentu semua baik karena dapat
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memengaruhi otak, hati dan jiwa konsumen. Google, yang

notabene adalah perusahaan pemasangan iklan, merupakan

phenomena internet yang menjadi bagian dari sarana untuk

mencari informasi mulai dari produk atau jasa dari yang

terbesar sampai yang terkecil, melihat dunia luar (googleart),

mendengar (googlealert) dan berkolaborasi dengan rekan

sekantor (googledoc, gmail, googletalk).

Tidak hanya merevolusi industry teknologi informasi,

google juga mengubah banyak tatanan industry, mulai dari

media (googlenews, youtobe atau google video sampai

perpustakaan (googlebooks), google scholar. Google adalah

internet dan internet adalah google dengan misinya yang

sangat horizontal, yaitu “mengelola informasi dunia dan

membuatnya mudah diakses dan berguna”, google menjadi

bagian dari kehidupan, newwaveyang ingin mencari, melacak

dan menggunakan sebuah informasi.

Teknologi web. 1.0 adalah era kita dapat mencari,

browsing dan read only. Namun, kini dunia internet telah

berubah. Ternologi internet yang masuk pada web 2.0 telah

membuat internet menjadi lebih leluasa Karen abersifat

interaktif dan dinamis. Interaksi dengan komunitas menjadi

lebih leluasa karena bersifat read and writh. Internet dengan

web 2.0 membuat proses horizontal semakin cepat. Berkat

teknologi internet, semua orang sekarang mempunyai

kesempatan yang sama untuk terhubung, dihubungidan

menghubungi.

2. Business to consumer (b2c)

Merupakan bagian dari E-Commerce yang biasanya

digunakan untuk bertransaksi atau proses bisnis atau

melakukan aktivitas jual beli secara online, misalnya untuk

mengetahui jumlah produk yang ada di pasar atau melakukan

prose jual beli barang secara langsung. B2c merupakan
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salah satu model E-Commerce yang dimaksud untuk bantu

perusahaan dan consumer agar dapat berlaku transaksi secara

elektronik atau online di mana saja dan kapan saja.

B2c mengubah cara atau proses berbelanja, lebih fokus

pada ajakan penjual kepada pembeli untuk melakukan tawar

menawar online atau proses jual beli secara tidak langsung.

Berbagai layanan yang dapat diberikan oleh B2c antara

lain:

1) Membuat sampel produk yang akan dijual beserta

informasi pentig lainnya di internet

2) Transaksi pemesanan barang secara online

3) Transaksi pembayaran barang

4) Transaksi pengiriman barang

5) Memuatberbagaiinformasimutakhirmengenaiberbagai

produk dana tau jasa

6) Memberikan servis lengkap secara online

Secara garis besar pelayanan B2c terbagi menjadi 3 tipe

yaitu:

1) Auction stores

Toko lelang internet sebagai tempat untuk

memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan,

misalnya untuk menghasilkan produk perusahaan, cara

pembayaran dan sebagainya. Kita bisa menggunalan layanan

untukmemaksimalkan keuntungan karena ada banyak

penawaran dari berbagai negara. Keuntungan dari auction

stores yaitu:
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a) Convenience

Seseorang dapat tetap di rumah atau kantor

sementara turut berpartisipasi dalam perdagangan

atau melakukan tawar menawar

b) Flexibility

Layanan ini dapat menyingkronkan tawar

menawar hanya untuk waktu saat itu saja, tetapi

juga beberapa waktu lampau

c) Increased reach

Layanan internet ini dapat memperluas daerah

jangkauan sehingga memungkinkan untuk

mendapat keuntungan pun semakin banyak

d) Economical to operate

e)

f)

Layanan ini menekanmampu biaya yang

dibutuhkan untuk pengembangan.

Inspection of goods

Tidak dimungkinkan untuk terlebih dahulu

memeriksa.barang.yang.akan.dibeli.secara.fisik.

Potential for fraud

Memungkinkanterjadinya penipuan karena proses

pembayaran dan pengiriman barang kebanyakan

tidak dilakukan bersama sehingga

dimungkinkan meski penjual telah mengirim

barang namun pembayaran masih belum beres

secara

2) Online stores

Layanan ini merupakan tempat untuk menjual atau

membeli barang dengan memilih dan memesan barang tanpa

adanya tatap muka langsung dengan penjual paupun yang

ingin dibeli.
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Keuntungan online storesbagi perusahaan yaitu:

a) Increased demand (bertambah banyaknya

permintaan)

b) Low cos route to globe reach (lini biaya yang rendah

menuju pencapaian dunia atau pencapaian global)

c) Cost reduction of promotion an sales (penurunanbiaya

promosi dan biaya penjualan)

d) Reduced cost (pengurangan biaya)

Keuntungan online store bagi konsumen

a) Lower price (harga relative lebih murah)

b) Wider choice (pilihan yang lebih luas)

c) Better information (informasi yang lebih baik)

d) Convenience (praktis atau menyenangkan)

3) Online services

Layananinimerupakantempatuntukmemintainformasi

atau layanan lain dengan lebih cepat. Dapat pula melakukan

proses jual beli jasa. Contoh: www.travelcity.com

Kemampuan layanan internet dengan online services

antara lain:

a) Instantaneous communications (komunikasi yang

segera atau seketika)

b) Global access (akses global atau seluruh dunia)

c) Customization (pembiasaan)

d) Increase availability (tersedia peningkatan)

De-intermediation (perantara atau penengah)

Consolidation and convergence (konsolidasi dan

layanan bersama di suatu tempat)

e)
f)
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g) Collaboration (kolaborasi atau kerja sama)

Dalam keseharian, B2c biasa disebut juga e-tailing.

Merupakan aktivitas retail yang dijalankan secara online

melaluiinternet.Terdapatduamekanismeumumyangselama

ini terjadi pada E-Commerce yaitu bertipe b2c yaitu (turban, e.,

& king, D., 2002) :

a. Electronic storefronts

Merupakan website milik perusahan atau organisasi

yang digunakan sebagai sarana menjual barang dan

jasa. Suatu Electronic storefronts dapat dimiliki oleh

produsen, retailer maupun individu.

b. Electronic malls (e-mall)

Merupakan took online dimana didalamnya terdapat

banyak took e-mall menyatukan berbagai macam penjual

dalam satu saran took online

B2c.atau.e-tailing.dapat.diklasifikasikan.dalam.berbagai.

cara.. Dua. contoh. klasifikasi. yang. akan. disebutkan. disini.

adalah. klasifikasi. berdasarkan. revenue. model. dan. saluran.

distribusinya.

Pengklasifikasian.b2c.atau.e-tailing.berdasarkan.revenue.

model dapat dibedakan menjadi lima tipe revenue model

yaitu product, salaes model, subscription models, transaction

fee models, advertising supported models dan sponsorship

model. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kelima

tipe revenue models tersebut (turban, e., & king, D., 2002)

Productsalesmodel

Bentuk rreveneu model dimana penjual memperoleh

pendapatan secara langsung melalui pembelian barang

atau jasa oleh customer

a.
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Subscriptionmodels

Bentuk revenue model dimana penjual memperoleh

pendapatan dengan menentukan biaya bulanan atau

tahunan yang harus dibayarkan pelangan atas jasa yanbg

diberikan.

c. Transaction-feemodels

Bentuk revenue model dimana pendapatan yang

diperoleh penjual berasal dari biaya tambahan untuk

setiap transaksi yang terjadi.

d. Advertising-suppotedmodels

Bentuk revenue model dimana pendapatan diperoleh

penjual berasal dari iklan

e. Sponsorshipmodels

Bentuk revenue model dimana penjual memperoleh

pendapatan dari pihak lain yang menjadi sponsor.

Selain berdasarkan pada revenue models, B2c juga dapat

diklasifikasikan. berdasarkan. pada. saluran. pendistribusian.

barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Berikut ini

merupakan.penjelasan.lebih.lanjut.mengenai.pengklasifikasian.

tersebut:

a. Direct marketing

Produsen menjual produk-produk hasil produksi sendiri

melalui situs milik sendiri

b. Pureplay e-tailers

. E-tailer.dengan.tipe.ini.tidak.memiliki.took.secara.fisik..

Mereka hanya memiliki took online

c. Click and mortar retailer

Tipe ini merupakan relailer tradisional yang memiliki

website sebagai sulemen bisnis mereka

b.
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D. Komponen E-Commerce

Terdapat mekanisme-mekanisme tertentu yang unik

dan berbeda dibandingkan denga mekanisme-mekanisme

yang tedapat pada traditional commerce. Dalam mekanisme

pasar E-Commerce, terdapat beberapa komponen yang terlibat,

yaitu

1. Customer

2.

Merupakan para penguna internet yang dapat dijadikan

sebgaai target pasar yang potensial untuk diberikan

penawaran berupa produk, jasa atau informadi oleh

para penjual.

Penjual

Penjual merupakan piha yang menawarkan produk,

jasa atau informasi kepada para customer baik individu

mapupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakuakn

secara langsung melalui website yang dimiliki oleh

penjual tersebut atau melalui marketplace.

3. Produk

SalahsatuperbedaanantraE-Commercedengantraditional

commerce terletak pada produk yang dijual. Pada dunia

maya, penjual dapat menjual produk digital. Produk

digital yang dapat dikirimkan secara langsung melalui

internet.

4. Infrastruktur

Infrastruktur pasar yangmenggunakanmedia elektronik

meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan sistem

jaringannya.

5. Frontend

Merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan

penguna secara langsung. Beberapa proses bisnis pada
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front end ini antara lain: portal penjual, kalog elektronik,

shopping cart, mesin pencari dan payment gateway.

6. Backend

secara

7.

Merupakan aplikasi yang tidak langsung

mendukung aplikasi front end. Semua aktivitad yang

berkaitan dengan pemasaran barang, manajemen

inventori, proses pembayaran, packing dan pengiriman

barang termasuk dalam bisnis proses back end.

Intermediary

Merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara

produsen dengan konsumen. Online intermediary

membantu mempertemukan pembeli dan penjual,

penyedia infrastruktur, serta membantu penjual

dan pembeli dalam menyelesaian proses transaksi.

Intermediary tidak hanya perusahaan atau organisasi

tetapi dapat juga individu. Contoh, broker dan

distributor.

8
.

Partner bisnis lain

9.

Merupakan pihak selain intermediary yang melakukan

kolaborasi dengan produsen.

Supporservices

Ada banyak support services yang saat ini beredar di

dunia.maya.melalui.dari.sertifikasi.dan.trust sevices, yang

menjamin keamanan sampai pada knowledge provider.

E. Mekanisme Electronic Commerce dalam dunia bisnis

Mempelajari E-Commerce sebenarnya cukup mudah,

karena tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana

perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan. Yang

membedakannya adalah dilibatkannya teknologi komputer

dan telekomunikasi secara intensif sebagai sarana untuk
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melakukan dua hal utama (Kosiur, 1997): Mengolah data

mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama

oleh para pelaku bisnis dan konsumen; dan Mendistribusikan

data.atau.informasi.tersebut.secara.cepat.dan.efisien.ke.seluruh.

komponen bisnis yang membutuhkan.

Dari beragam jenis aplikasi E-Commerce yang ada, secara

prinsip mekanisme kerjanya kurang lebih sama, seperti yang

terlihat pada gambar di bawah ini.

Sumber: Kosiur, 1997

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh

konsumen (Customers) di dunia maya (arena transaksi yang

terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah

melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh

perusahaan terkait melalui website-nya (Online Ads). Kedua

adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan

sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang (jual

beli) yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau

jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi

perdagangan dengan dua cara. Cara pertama adalah secara

konvensional (Standard Orders) seperti yang selama ini
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dilakukan, baik melalui telepon, faks, atau langsung datang

ke tempat penjualan produk atau jasa terkait. Cara kedua

adalah melakukan pemesanan secara elektronik (Online

Orders), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer

yang dapat ditemukan dimana saja (rumah, sekolah, tempat

kerja, warnet, dsb.).

Berdasarkanpesanantersebut, penjualproduk atau jasa

akan mendistribusikan barangnya kepada konsumen melalui

dua jalur (Distribution). Bagi perusahaan yang melibatkan

barang.secara.fisik,.perusahaan.akan.mengirimkannya.melalui.

kurir ke tempat pemesan berada. Yang menarik adalah jalur

kedua, dimana disediakan bagi produk atau jasa yang dapat

digitisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang

berbentuk semacam teks, gambar, video, dan audio secara

fisik.tidak.perlu.lagi.dikirimkan,.namun.dapat.disampaikan.

melalui jalur internet. Contohnya adalah electronic newspapers,

digital library, virtual school, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat dilakukan pula

aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purna jual

(Electronic Customer Support). Proses ini dapat dilakukan

melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur

internet, seperti email, tele conference, chatting, dan lain-lain.

Diharapkan dari interaksi tersebut di atas, konsumen dapat

datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa

di kemudian hari (Follow-On Sales).

Secara strategis, ada tiga domain besar yang membentuk

komunitas E-Commerce, yaitu: proses, institusi, dan teknologi.

Seperti telah dijelaskan di atas, proses yang terjadi di dalam

perdagangan elektronik kurang lebih sama.

Elemen pertama adalah “proses”. Proses yang berkaitan

dengan.produk.atau.jasa.fisik,.biasanya.akan.melalui.rantai.nilai.

(value chain) seperti yang diperkenalkan oleh Michael Porter:
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Proses utama terdiri dari: inbound logistics, production,

outbound logistics and distribution, sales and marketing, dan

services; dan Proses penunjang terdiri dari: procurement,

firm.infrastructure,.dan.technology..Sementara.proses.yang.

melibatkanprodukataujasadigital,akanmengikutirantainilai

virtual (virtual value chain) seperti yang diperkenalkan oleh

Indrajit Singha, yang meliputi rangkaian aktivitas: gathering,

organizing, selecting, synthesizing, dan distributing.

Sumber: Kosiur, 1997

Elemen kedua adalah “institusi”. Salah satu prinsip

yang dipegang dalam E-Commerce adalah diterapkannya asas

jejaring (inter-networking), dimana dikatakan bahwa untuk

sukses, sebuah perusahaan E-Commerce harus bekerja sama

dengan berbagai institusi-institusi yang ada (perusahaan tidak

dapat berdiri sendiri). Sebuah perusahaan dotcom misalnya,

dalam menjalankan prinsip-prinsip perdagangan elektronik

harus bekerja sama dengan pemasok (supplier), pemilik

barang (merchant), penyedia jasa pembayaran (bank), bahkan
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konsumen (customers). Kerjasama yang dimaksud di sini

akan.mencapai.tingkat.efektivitas.dan.efisiensi.yang.diinginkan.

dengan cara melakukannya secara otomatis (melibatkan

teknologi komputer dan telekomunikasi).

Elemen ketiga adalah “teknologi informasi”. Pada

akhirnya secara operasional, faktor infrastruktur teknologi

akan sangat menentukan tingkat kinerja bisnis E-Commerce

yang diinginkan. Ada tiga jenis “tulang punggung”

teknologi informasi yang biasa dipergunakan dalam konteks

perdagangan elektronik: intranet, ekstranet, dan internet.

Intranet merupakan infrastruktur teknologi informasi yang

merupakan pengembangan dari teknologi lama semacam

LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network).

Prinsip dasar dari intranet adalah dihubungkannya setiap

sumber daya manusia (manajemen, staf, dan karyawan) di

dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya jalur komunikasi

yang.efisien.(secara.elektronis),.diharapkan.proses.kolaborasi.

dan kooperasi dapat dilakukan secara efektif, sehingga

meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal pengambilan

keputusan. Setelah sistem intranet terinstalasi dengan baik,

infrastruktur berikut yang dapat dibangun adalah ekstranet.

Ekstranettidaklebihdaripenggabunganduaataulebihintranet

karena adanya hubungan kerja sama bisnis antara dua atau

lebih lembaga. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang

membangun“interface”dengansistemperusahaanrekanannya

(pemasok, distributor, agen, dsb.). Format ekstranet inilah

yang menjadi cikal bakal terjadinya tipe E-Commerce B-to-B

(Business-to-Business). Infrastruktur terakhir yang dewasa

ini menjadi primadona dalam perdagangan elektronik adalah

menghubungkan sistem yang ada dengan “public domain”,

yang dalam hal ini diwakili oleh teknologi internet. Internet

adalah gerbang masuk ke dunia maya,dimana produsen dapat

dengan mudah menjalin hubungan langsung dengan seluruh
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calon pelanggan di seluruh dunia.
Di

sinilah tipe perdagangan

E-Commerce B-to-C (Business-to-Consumers) dan C-to-C

(Consumers-toConsumers) dapat diimplementasikan secara

penuh.

F. Keunggulan E-Commerce sebagai sarana transaksi

online

Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan

manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif saat

ini.Perusahaanyangmampubersaingdalamkompetisitersebut

adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan

teknologikedalamperusahaannya.Salahsatujenisimplementasi

teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah

dengan menggunakan electronic commerce (E-Commerce) yaitu

untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik

dalam.bentuk.fisik.maupun.digital.(Indrajit,.2001).

TransaksiE-Commercemempunyaibeberapakeuntungan

antara lain dapat memperluas jaringan mitra bisnis, jangkauan

pemasaran menjadi semakin luas, transaksi aman secara

fisik,.efektif,.efisien,.dan.fleksibel..Ada.tiga.keuntungan.atau.

manfaat dalam melakukan perdagangan elektronik, yaitu:

(Adi Nugroho, 2006).

Keuntungan bagiperusahaan:

1. Memperpendekjarak.

Perusahaan-perusahaan dapat lebihmendekatkan

diri dengan konsumen.

Memperluaspasar.

Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak

terbatas.oleh.area.geografis.dimana.perusahaan.berada.

Perluasan jaringan mitrabisnis.

2.

3.
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Dengan adanya jaringan elektronis memudahkan mitra

kerja dalam melakukan kerjasama.

Keuntungan bagiKonsumen:

1. Efektif.

Konsumendapatmemperolehinformasitentang produk

atau jasa yang dibutuhkannya dan berinteraksi dengan

cara yang cepat dan murah.

2.. Aman.secarafisik.

Konsumen tidak perlu mendatangi toko secara langsung

dan ini mungkin konsumen dapat bertansaksi dengan

aman, sebab daerah- daerah tertentu mungkin sangat

berbahaya jika berkendaraan dan membawa uang tunai

dalam jumlah besar.

3. Fleksibel.

Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai

lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet atau

tempatlainnya.

Keuntungan bagi MasyarakatUmum:

1. Membuka peluang kerjabaru.

Dalam hal ini akan membuka peluang-peluang kerja

baru bagi mereka yang tidak buta teknologi.

Mengurangi polusi dan pencemaranlingkungan.

Dengan adanya ini konsumen tidak perlu melakukan

perjalanan
ke

toko-toko, di mana hal ini pada gilirannya

akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu-lalang

2.

di jalan
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3
.

Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia.

Dalam hal ini hanya orang-orang yang tidak gagap

teknologi, sehingga pada gilirannya akan merangsang

orang-orang dalam mempelajari teknologi.

G. Empat tipe aplikasi Electronic Commerce(E-

Commerce)

Dilihat dari jenisnya, E-Commerce kerap dibagi menjadi dua

kategori, yaitu B-to-B dan B-to-C. Prinsip pembagian ini dilandasi

pada jenis institusi atau komunitas yang melakukan interaksi

perdagangan dua arah. Jika dilihat dari perspektif lain, yaitu

berdasarkan jenis aplikasi yang dipergunakan, E-Commerce dapat

dikategorikan menjadi 4 (empat) tipe: I-Market, Customer Care,

Vendors Management, dan Extended Supply Chain.

Sumber: Kosiur, 1997

I-Market. Internet. Market. (I-Market). didefinisikan.

sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya dimana

calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan

transaksi secara elektronis melalui medium internet. Dari

definisi.tersebut.terlihat.bahwa.tipe.bisnis.yang.terjadi.adalah.

B-to-C karena sebagai penjual produk atau jasa, perusahaan
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berusaha menghubungkan dirinya dengan I-Market yang

notabene merupakan komunitas para pengguna internet

yang ada di seluruh dunia. Prinsip yang dipegang dalam

tipe ini adalah perusahaan menyediakan berbagai informasi

lengkap mengenai seluruh produk atau jasa yang ditawarkan

melalui internet, dengan harapan bahwa ada calon pelanggan

yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian

terhadap produk atau jasa tersebut (order).

Customer Care Tipe aplikasi E-Commerce kedua adalah

suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan

interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah

dimilikinya. Jika pada waktu terdahulu perusahaan biasanya

menyediakan nomor telepon bebas pulsa (toll free) sebagai

sarana yang dapat dipergunakan pelanggan untuk bertanya,

berdiskusi, atau menyampaikan keluhan sehubungan dengan

produk atau jasa yang telah atau akan dibelinya. Nomor

telepon ini pada dasarnya dihubungkan dengan pusat

informasiperusahaanataucallcenter.Denganberkembangnya

internet, maka dengan mudahkonsumen dapat berhubungan

dengan customer service perusahaan selama 24 jam melalui

situs terkait. Tengoklah beberapa pelayanan yang biasa

ditawarkan melalui situs seperti: FAQ (Frequently Asked

Questions), real time chatting, customer info changes, dan lain

sebagainya. Prinsip utama yang diharapkan oleh perusahaan

dengan mengimplementasikan E-Commerce jenis ini adalah

untuk memberikan pelayanan (supports and services) yang

prima sehingga mempertinggi atau meningkatkan loyalitas

konsumen. Seperti halnya dengan I-Market, sebagian besar

aplikasi yang dipergunakan bersifat B-to-C.

Vendors Management Hakekat dari sebuah bisnis

adalah melakukan transformasi “bahan mentah” menjadi

sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki
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pemasok (supplier) “bahan mentah” tersebut. Disamping

itu, berbagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi,

pengelolaan SDM, dan lain sebagainya kerap membutuhkan

beragam barang yang harus dibeli dariperusahaan lain. Proses

pembelian yang berlangsung secara kontinyu dan berulang

secara periodik tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi

yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan

(cost center).

Penerapan aplikasi E-Commerce untuk menghubungkan

perusahaan dengan para vendor pemasok berbagai

kebutuhan bisnis seharihari dapat menekan biaya total

yang dikeluarkan untuk aktivitas pengadaan dan pembelian

barang. Dengan dimanfaatkannya aplikasi E-Commerce jenis

ini, perusahaan dapat melakukan eliminasi berbagai proses

yang tidak perlu, mengintegrasi beberapa proses yang

dapat sekaligus dilakukan, menyederhanakan proses yang

berbelit-belit, dan mengotomatisasikan proses-proses manual

yang memakan waktu dan biaya. Sehingga prinsip yang

dijalankan dalam implementasi aplikasi E-Commerce ini adalah

perusahaan melakukan proses pemesanan, pengadaan, dan

pembeliaan bahan-bahan yang dibutuhkan dari berbagai

pemasok dan vendor melalui internet, dan para rekanan ini

akan mengirimkannya kepada perusahaan sesuai dengan

kebutuhan. Tipe B-to-B merupakan platform transaksi yang

diterapkan dalam tipe E-Commerce ini.

Extended Supply Chain Supply Chain adalah urutan proses

atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari “bahan

mentah” (raw materials) dibeli sampai dengan produk jadi

ditawarkan kepada calon konsumen. Proses generik yang

biasa dilakukan dalam supply chain adalah: pengadaan bahan

mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi

bahan mentah menjadi bahan baku/jadi, penyimpanan bahan

baku/jadi,distribusi,pemasarandanpenjualan,sertapelayanan
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purna jual. Tidak seperti pada perusahaan konvensional

dimana proses dari hulu ke hilir ini dilakukan secara penuh

dan menyeluruh oleh perusahaan, untuk dapat berkompetisi

di era globalisasi seperti saat ini, perusahaan harus menjalin

kerja sama dengan rekanan bisnis yang lain (collaboration to

compete).Kunci dari kerja sama ini adalahuntuk menciptakan

suatu produk atau jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih

cepat dari yang ditawarkan para kompetitor. Tentu saja untuk

dapat menciptakan produk atau jasa yang demikian, proses

penciptaan produk atau jasa di internal perusahaan harus

dilakukan pula secara murah, baik, dan cepat.

Di sinilahprinsippenggunaanE-Commercedipergunakan,

yaitu untuk melakukan optimisasi supply chain perusahaan

dengan cara menjalin hubungan dengan seluruh rekanan

atau pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam proses

penciptaan produk atau jasa melalui jalur elektronis semacam

internet. Jelas terlihat bahwa seperti halnya tipe E-Commerce

Vendor Management, prinsip B-to-B merupakan platform

yang diterapkan dalam pengembangan E-Commerce terkait.

H. Peraturan Perundang–Undangan E-Commerce di

Indonesia

Peraturan tentang E-Commercedi Indonesia diatur dalam

beberapa perangkat hukum yang terdiri dari Undang-Undang

No.11Tahun2008tentang InformasidanTransaksiElektronik

(UU ITE), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (UU Perdagangan), Peraturan Pemerintah No.

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (PP PSTE), Surat Edaran Menteri Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016

tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform

dan Pedagang (Merchant) pada Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (electronic commerce) yang berbentuk User Generated
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Content. Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sejak

2 tahun terakhir mengumumkan wacana pembentukan

rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik

(RPP E- Commerce). Selain dari perundang-undangan tersebut,

pengaturan dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) mengenai perjanjian jual beli juga berlaku

secara umum dalam transaksi E-Commerce.

Salah-satu alasanUndang-UndangNomor11Tahun2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbikan adalah

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi

para pelaku di sektor E-Commerce. Namun penjelasan secara

definitif.tentang.E-Commercedalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

belum mampu mengatur industri E-Commerceyang ada saat

ini. Kegiatan perdagangan elektronik masih dipahami sebagai

transaksi elektronik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan, disebutkan bahwa E-Commerceadalah

“Perdagangan melalui sistem elektronik,” yaitu perdagangan

yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat

dan prosedur elektronik. Hal-hal yang sangat berkaitan

erat dengan perkembangan kegiatan
e-

commerce padahal

mencakupdiantaranya (Iese, 2017):

1. Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi

elektronik – Dalam Bab V Undang-Undang Nomor
11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dijelaskan akan diterbitkannya peraturan pemerintah

untuk mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik

dalam lingkup publik maupun privat, tetap undang

undang tersebut tidak menjelaskan tentang cara

penyelenggaraan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Hal ini tergambar dalam Pasal 17 dan penjelasannya
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2.

di Undang-Undang Nomor
11

Tahun 2008 tentang

Informasi dan TransaksiElektronik.

Ketentuan. mengenai. sertifikasi. elektronik. dan.

lembaganya.–.Kelembagaan.yang.mensertifikasi.pelaku.

usaha E-Commercemutlak perlu sebagai bukti kelayakan

usaha E-Commerce, sesuai dengan Pasal
10

Undang

Undang Nomor
11

Tahun 2008 tentang Informasi

dan. Transaksi. Elektronik.. Sertifikasi. juga. penting.

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam

bertransaksi melalui sistem elektronik.

Berkembangnya bisnis E-Commercedi Indonesia

diperlukanperaturandanregulasiuntukmemunculkanaturan

main yang jelas dan memberikan kepastian hukum kepada

para pelaku usaha bisnis E-Commerce di Indonesia. Di tahun

2014, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis

E-Commercedi Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang

No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan ini dijadikan dasar hukum penyelenggara

PerdaganganMelaluiSistemElektronik(PMSE)dankonsumen

dalam kegiatan perdagangan via sistem elektronik. Undang

Undang. No.. 7. Tahun. 2014. mendefinisikan. Perdagangan.

Melalui Sistem Elektronik sebagai perdagangan yang

transaksinya dilakukan dengan serangkaian perangkat atau

prosedur elektronik.

Yang termasuk dalam PMSE adalah pedagang/

merchant dan PPSE (Penyelenggara Perdagangan Secara

Elektronik) seperti penyelenggara komunikasi elektronik,

iklan elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi

elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik,

penyelenggara jasa aplikasi sistem pembayaran secara
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elektronik, serta penyelenggara jasa dan sistem aplikasi

pengiriman barang.

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian

jual-beli yang sama dengan jual-beli konvensional pada

umumnya. Di dalam suatu transaksi E-Commercejuga

mengandung asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan

dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah

yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak

pihak yang bersangkutan.

Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah

berbeda dengan proses penawaran dan penerimaan pada

umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang

dipergunakan,padatransaksiE-Commercemediayangdigunakan

adalah internet. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan

bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik

harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi

sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak

harus menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan

untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh

para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran

transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui

oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan TransaksiElektronik.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi

jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima

dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah

penawaran diterima secara elektronik.Di dalam Pasal 20 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Persetujuan

penawaran transaksi elektronik harus dilakukan

dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Tahapan

atas
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selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak

adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan

dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau

perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan

dikirimkanolehpenjualkepadapembelidenganmenggunakan

jasa pengiriman.Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli

atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.
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Bab
FINANCIAL

TECHNoLoGY 3

A. Pendahuluan

B
erkembangnyamenciptakanbernama.financial.technology.atau.yang.biasa.munculnyateknologi industriindustrybaru4.0 telah

yang

disebut sebagai Fintech. Fintech merupakan bagian dari

pengembangan ekonomi digital. Fintech menempatkan

teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan.

B. Definisi Fintech

Dalam. berbagai. literatur. ditemukan. . definisi. terkait.

FinTech. FinTechmenunjuk pada pengunaan teknologi untuk

memberikan solusi-solusi keuangan (Arner et al, 2015). Secara

spesifik,. FinTech. didefinisikan. sebagai. aplikasi. teknologi.

digital untuk masalahmasalah intermediasi keuangan (Aaron

et
al, 2017).Menurut National Digital Research Centre di

Dublin,.Irlandia.mendefinisikan.financialtechnology.atau.fintech.sebagai: “innovation in financial services” atau “inovasi dalam
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layanan. keuangan”.. Pada. definisi. yang. lebih. luas,. FinTech.

merupakan industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan

yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan

penyampaian.layanan.keuangan.lebih.efisien.(World.Bank,.

2016). FinTech juga dapat diartikan sebagai inovasi teknologi

dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model

model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek

material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan

(FSB,.2017).Menurut.The.Oxford.Dictionary.fintech.adalah.

“Computer programs and other technology used to support or enable

banking and financial services”.

Demikian pula dengan FinTech Weekly.mendefiniskan.

fintech.adalah.“A businessthat aims at providing financial services

by making use of software and modern technology”. Dari beberapa

pengertian. tersebut. dapat.dikatakan.fintech.adalah. inovasi.

pada industri keuangan dengan menggunakan teknologi

digital dalam layanan/produk yang ditawarkan.

C. Sejarah Fintech

Umumnya, Fintech mengacu pada penerapan teknologi

pada.sistem.keuangan..Berdasarkan.definisi.tersebut.terdapat.

3.fokus.yang.dapat.diamati.dari.fintech.yaitu..Pertama,.Fintech.

bukan merupakan hal yang baru pada industri jasa keuangan.

Teknologi pada sistem keuangan ditandai dengan pengenalan

telegraf secara komersial di tahun 1838 dan penyediaan

fundamentalinfrastrukturuntukmendukungkeuanganglobal

berupa peletakan kabel tranatlantik di akhir abad ke-19 (tahun

1869 ). Kemudian di ikuti dengan pengenalan Auotomatis Teller

Machine (ATM) di 1967 oleh Barclays Bank.

Kedua, industri jasa keuangan telah menjadi salah satu

pembeli utama produk dan layanan teknologi informasi (IT)

secara global. Sejak akhir 1980-an keuangan telah menjadi

industri yang didasarkan pada transmisi dan manipulasi
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informasi digital. Hingga sekarang ATM merupakan titik

transisi dari pengalaman sebagian besar konsumen dari

digital.murni.ke.pengalaman.yang.melibatkan.komoditas.fisik.

(cotohnya uang tunai).

Ketiga, istilah FinTechtidak terbatas pada sector tertentu

saja misalnya hanya pada sector pembiayaan atau model bisnis

seperti pinjaman peer-to-peer, melainkan juga mencakup

seluruh layanan dan produk yang disediakan oleh industry

jasa keuangan.

Berikut ringkasan sejarah perkembangan Fintech dari

berbentuk.telegraph.hingga.ke.produk.fintech.terkini.

1883
Samuel Morse Mendemonstrasikan telegraph

electric system untuk pertama kalinya.

1866

Keberhasilan pemasangan Translatic cable yang

pertama yang merupakan infrastruktur untuk

mendukung globalisasi keuangan.

1918

Reserve Bank mengembangkan Fedwire

Funds Service, jaringan transfer dana khusus

yang menampilkan system kode morese yang

menghubungkan 12 reserve bank, dewan direksi

dan departemen keuangan.

1920

Keberhasilan pemasangan Translatic cable yang

pertama yang merupakan infrastruktur untuk

mendukung globalisasi keuangan.

1950

Keberhasilan pemasangan Translatic cable yang

pertama yang merupakan infrastruktur untuk

mendukung globalisasi keuangan.
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1966

Jaringan Telex didirikan di Amerika, Kanada,

Inggris, Jerman dan Perancis. Jaringan ini

menyediakan infrastruktur komunikasi untuk

melanjutkan evolusi Fintech.

1967

Pada. 27. Juni. 1967. di. Barclays-Enfield. terdapat.

mesin tunai pertama di dunia. Pada 30 Juni 1975

mesin tunai telah di upgrade menjadi mesin

teller otomatis (ATM) yang diluncurkan oleh

Barclaybank.

1970

Sistem pembayaran kliring antarbank (CHIPS)

mulai beroperasi pada tahun 1970 untuk

menyederhanakandanmempercepatpembayaran

antar bank di kota New York.

1971

National Association of Securities Dealers

Automated Quotations (NASDAQ) menemukan

perdagangan sekuritas elektronik dan IPO,

Memberikan peluang kepada perusahaan yang

sedang berkembang untuk mendapatkan modal

dari public market.

1973

Tahun 1973, sebanyak 239 bank dari 15 negara

membentukTheSociety forWorldwideInterbank

Financial Telecommunication (SWIFT) untuk

menyelesaikanmasalah komunikasi terkait sistem

pembayaran antar negara.

1981

Michael Bloomberg, menciptakan Innovative

Market Solution (IMS) untuk menyediakan data

pasar secara real time, perhitungan keuangan

dan Analisa keuangan lainnya pada perusahaan

Wall Street. Perusahaan tersebut berganti nama

menjadi Bloomberg L.P di tahun 1986.
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1982

William Porter, menciptakan Trade Plus yang

memulai revolusi broker investasi online dan

dengan cepat menurunkan biaya perdagangan

online . Pada tahun 1994 perusahaan tersebut di

kenali sebagai
grup

E Trade.

1987

BlackMondaymenghaslkancrashpadaworldwide

stock market dan saat ini masih tetap bertahan

dengan persentasi penurunan sebesar -22,67%

(indeks Dow Jones).

1993

Fintech adalah nama dari Financial Services

Technology Consortium, merupakan proyek

yang di prakarsai oleh Citicorp sebagai usaha

untuk mengatasi penolakan atas kolaborasi

teknologi dengan pihak asing yang terjadi pada

tahun 1995.

1995
Wells Fargo menjadi bank pertama yang

menawarkan akun giro online.

1997

Berdirinya bank virtual tanpa bangunan kantor

pertama. ING Direct diluncurkan di Kanada dan

merupakan anak perusahaan dari ING Grup.

2008

Terjadinya krisis keuangan menyebabkan krisis

ekonomi sistem keuangan global di ambang

keruntuhan sistemik. Hal ini dilihat sebagai titik

balik untuk Fintech.

2009

Bitcoin SW Versi 0.1 dirilis. Termasuk sistem

generasi Bitcoin yang dapat menghasilkan 21 juta

Bitcoin di tahun 2040.
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2013

Google memperkenalkan Google Wallet, yang

mengizinkan pengguna untuk melakukan

pembelian dari ponsel mereka menggunakan

teknologi NFC. Apple juga meluncurkan Aplle

Pay pada tahun 2014

Sumber : Hasil Penelitian dari The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?,

University
of
Hong King Faculty of Law Research Paper No. 2015/047, by Douglas

W. Arner, Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley, to be published in the

Georgetown Journal of International Law.

D. Evolusi Fintech

Era utama evolusi FinTech dapat dibedakan menjadi 3

era utama. Era pertama pada tahun 1866 – 1967, Pada masa

ini industri jasa keuangan dan teknologi pertama kalinya

dikombinasikan untuk memperluas jangkauan jasa keuangan.

Pada masa ini infrastruktur keuangan dan teknologi dibangun

untuk mempermudah layanan keuangan. Pembangunan

Infrastruktur pendukung seperti kabel komunikasi bawah

laut, telex dan Fedwire (Real Time Gross Settlement System

/ RTGS bank sentral Amerika). Periode ini dikenal sebagai

Fintech 1.0.

Era kedua dimulai pada masa tahun 1967-2008, dimana

perkembangan teknologi digital pada masa itu adalah untuk

komunikasi dan pemprosesan transaksi. Pada masa transisi

ini teknologi pada industri keuangan berubah dari analog

menjadi industri digital. Sekitar tahun 1987-an jasa keuangan

pada negara-negara maju mulai menglobal dan terdigitalisasi.

Inovasi keuangan pada era ini mempengaruhi perilaku

konsumen jasa keuangan. Aktivitas kunjungan konsumen ke

Lembaga jasa keuangan menjadi berkurang karena produk

produk baru pada Lembaga keuangan seperti adanya ATM,

SWIFT, telepon selular dan penggunaan internet banking.

Periode ini dinamakan sebagai FinTech 2.0.
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Era
Fintech ketiga dimulai pada tahun 2008 sampai

sekarang. didominasi oleh industri jasa keuangan tradisional.

Dimana pada masa ini industri jasa tradisonal tersebut

menggunakan teknologi dalam produk dan layanan keuangan

mereka. Pada masa ini juga perusahaan-perusahaan yang

baru berdiri dan perusahaan dengan teknologi yang mapan

telah mulai memberikan produk dan layanan keuangan

langsung ke bisnis dan masyarakat umum. Pengguna jasa

keuangan meningkat pesat akibat peningkatan pada jumlah

pengguna smartphone, ketergantungan konsumen terhadap

teknologi tinggi dan adanya berbagai inovasi pada produk jasa

keuangan. Selain pengguna, perusahaan startup pada industri

jasa keuangan juga melonjak. Bahkan terdapat startup dari

berbagainegarabekerjasamadenganjasakeuangantradisional

(bank konvensional) untuk memberikan layanan dan produk

yang.lebih.praktis.dan.efisien..Perusahaan.startup.dan.Lembaga.

jasa keuangan tradisional bersaing utnutk mengembangkan

berbagai aplikasi baik yang langsung dapat diakses melalui

smartphone maupun melalui komputer dengan koneksi

internet (website). Dengan adanya kemudahan dari produk

yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi

keuangan tanpa terkendala waktu dan tempat. Periode ini

dikenal sebagai era FinTech 3.0.

Menurut Nomura Reasearch Institute (NRI), evolusi

konseptual Fintech dapat dijelaskan kedalam 4 tahap, yaitu :

1.. FinTech. 1.0:. TI. membawa. peningkatan. efisiensi.

dankecanggihan untuk industri keuangan

FinTech 1.0 bertujuan untuk menggunakan IT untuk

meningkatkan.efisiensi.dan.kecanggihan.fungsi.keuangan,.dan.

berkembang.di.empat.bidang:.peningkatan.efisiensi.back-office,

peningkatan kecanggihan metode pembayaran, keamanan

yang ditingkatkan, dan perluasan saluran baru serta integrasi
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saluran. FinTech untuk kepatuhan terhadap peraturan juga

disebut “RegTech” (Teknologi Regulasi).

2. FinTech 2.0: Gangguan mengurai bisnis keuangan

Sebelumnya, lembaga keuangan adalah satu-satunya

lembaga yang dapat secara kohesif menyediakan beragam

layanan dari penyelesaian pembayaran hingga deposito dan

pembiayaan. Untuk menyediakan layanan keuangan yang

komprehensif seperti itu diperlukan infrastruktur dan sistem

berskala besar. Namun, evolusi TI memungkinkan fungsi

keuanganyangsebelumnyadisediakansecaraterintegrasioleh

satu lembaga keuangan untuk disediakan secara terpisah, dan

menurunkan hambatan untuk berpartisipasi dalam industri

jasa keuangan oleh orang-orang di industri lain. Fenomena ini

disebut “unbundling”, dan dengan itu kita melihat munculnya

“pengganggu” - usaha bisnis FinTech atau startup FinTech

yang ingin mengurai bisnis bisnis jasa keuangan yang ada.

Saat ini, kegiatan di sekitar FinTech 2.0 adalah bentuk FinTech

yang paling menarik perhatian.

3. FinTech 3.0: Bangkitnya ekonomi API

PembubaranfungsikeuangandiFinTech2.0dapatdilihat

sebagai upaya untuk “komponen” fungsi keuangan. Ada juga

gerakan untuk menggabungkan kembali dan menyediakan

fungsi-fungsi komponen ini, dan ini menggunakan apa yang

disebut API (Application Programming Interfaces). API adalah

seperangkat prosedur dan protokol yang digunakan ketika

fungsi dari satu perangkat lunak dipanggil dari perangkat

lunak yang berbeda, dan melaluinya, program eksternal,

layanan, dan data dapat digunakan sebagai “komponen”.

Dengan menggunakan beberapa API yang disediakan

oleh startup FinTech secara terintegrasi, menjadi mungkin

untuk menyediakan layanan yang menyaingi layanan yang

44 Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk•



disediakan oleh lembaga keuangan yang ada. Tahap ini adalah

FinTech 3.0.

4.

Selanjutnya, di zaman FinTech 3.0, inovasi teknologi

yang benar-benar baru diterapkan pada keuangan — yaitu,

kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain. Kedua

teknologi ini akan semakin mempercepat dan memperbesar

perubahan yang disebabkan oleh API dalam bisnis keuangan.

FinTech 4.0: Rebundling bisnis keuangan

Sepertiyangkitalihatdalamhallayananinternet,layanan

yang tidak diikat cenderung pada akhirnya diintegrasikan

kembali oleh sejumlah kecil platform. Misalnya, Yahoo dan

Googlemenciptakanlingkungantempatbeberapalayananweb

yang sebelumnya disediakan secara terpisah (email, kalender,

streaming video, dan sejenisnya) semuanya dapat digunakan di

bawah satu ID. Perubahan model bisnis yang terlihat di dunia

internet juga dapat diamati di dunia keuangan.

Layanan keuangan tanpa ikatan disediakan sebagai API,

dansekarangberadadizamandimanadenganmenggabungkan

API tersebut, lembaga keuangan dan bisnis lain akan dapat

membuat layanan keuangan baru. Perusahaan di bidang non

finansial.kemungkinan.besar.akan.berfungsi.sebagai.platform.

untuk layanan ini. Tahap ini adalah FinTech 4.0.

Evolusi dalam inovasi teknologi keuangan disebabkan

oleh 2 faktor yaitu kekuatan permintaan (demand side) dan

kekuatan penawaran (supply side). Faktor yang bersumber dari

sisipermintaanyaitupertamapergeseranpreferensikonsumen

yang mempengaruhipermintaankonsumen terhadap inovasi.

Perubahan preferensi dapat diakibatkan karena mudahnya

akses internet dan kemampuan pengguna jaringan internet

bertransaksi real-time telah mendorong ekspektasi yang

tinggi terutama menyangkut keamanan, kecepatan, biaya

yang lebih murah dan kemudahan penggunaan layanan
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keuangan.. Faktor. demografi. juga. mendorong. preferensi.

konsumen berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi

permintaan khusunya para milenial dan dari kalangan yang

tumbuh dengan teknologi digital. Kedua, evolusi teknologi.

Pesatnya perkembangan inovasi teknologi pada jasa keuangan

menghasilkan model bisnis yang beraneka ragam seperti

seperti penggunaan teknologi big data, artificial intelligence

(AI), machine learning, cloud computing dan biometrics.

Faktor penggerak dari sisi penawaran pula terdiri dari

perubahan regulasi keuangan dan struktur pasar khususnya

pascakrisis 2008/2009.Penetapanregulasiberpengaruhdalam

aktivitas keuangan dan penetapan harga. Hal ini memberikan

efek kepada perusahaan-perusahaan keuangan tradisional

(seperti bank) untuk menekan biaya danmenggunakan modal

secara. lebih. efisien.. Persyaratan. modal. yang. lebih. tinggi.

misalnya akan berimbas pada perubahan perilaku sejumlah

bank dalam memberikan pinjaman. Dengan berkurangnya

sarana pinjaman bank, tela membuka peluang bagi pemberi

pinjaman online untuk mendapatkan transaksi. Selain itu

adanya regulasi baru memungkinkan penciptaan insentif

untuk pengembangan layanan dan model bisnis baru dengan

solusi FinTech.

Fintech bermula di tahun 1950 dan mengalami evolusi

hingga saat ini. Bukan saja pada teknologi yang digunakan

melainkan. juga. pada. jenis. dan. pasar. sasaran. dari. fintech..

Berawal. dari. fintech. masih. dalam. bentuk. kartu. hingga.

berkembang menjadi Blockchain. Berikut gambaran evolusi

fintech.berdasarkan..jenis.produk.yang.ditawarkan..

E. Jenis-jenis Fintech

Fintech dapat berupa model bisnis, aplikasi, proses

atau produk yang terkait penyediaan layanan keuangan.
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Beragamnya.fintech.yang.ada.di.pasar.menyesuaikan.dengan.

kebutuhan.finansial.masyarakat.yang.beragam.

Evolusi Fintech Berdasarkan Produk

Sumber : Future Asia Ventures. Coroprate Accelerators& Booming Startup Sectors,

2016

Merujuk pada Badan Internasional Pengawas dan

Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global atau Financial

Stabiity Board (FSB) membagi jenis Fintech
ke

dalam empat

kategori, yaitu :

1. Pembayaran, Kliring, dan Penyelesaian (Payments,

Clearing and Settlement)

Fintechjenis inimemberikanlayanansistempembayaran

secara online melalui dompet elektronik atau uang

digital. Sistem ini diselenggarakan baik oleh bank

maupunlembaga keuangan non-bank.Contoh dari jenis

fintech.ini.adalah.Doku,.Sakuku.BCA,.T-cash,.Go-pay.

dan.Ovo.adalah.beberapa.contoh.fintech.jenis.ini.yang.

pastinya sudah tidak asing bagi kita.

Deposito, Pinjaman dan Penambahan Modal (Deposits,

Lending and Capital Raising).

2.
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Crowdfunding, platform P2P lending, dan payday loan

merupakan. fintech. yang. paling. umum. dibidang. ini..

Fintech jenis P2P lending menghubungkan pemberi

pinjaman(investor) denganpara pencaripinjamandalam

satu platform.

Danayang telahterkumpul dari investor dapatmendanai

satu pinjaman. Investor akan memperoleh keuntungan

dari.dana.tersebut..Berikut.beberapa.fintech.jenis.ini.yang.

ada di Indonesia adalah Modalku, Investree, Akseleran,

dan UangTeman.

3. Market Provisioning/Aggregators

Aggregator memiliki fungsi mengumpulkan berbagai

informasipasaryangbisa dimanfaatkankonsumensesuai

kebutuhan. Fintech jenis ini memberikan perbandingan

produk.mulai.dari.harga,.fitur.hingga.manfaat..Tujuan.

Fintech jenis ini adalah memberi kemudahan bagi

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian

karena semua informasi dapat diperoleh di satu tempat.

Contohnya Cekaja, Cermati, KreditGogo.

Manajemen Resiko dan Investasi (Investment and Risk

Management)

Fintech jenis ini memberikan layanan dalam bentuk

perencanaan dan penasehat keuangan, platform

perdagangan.online.serta.asuransi..Layanan.pada.fintech.

merupakan sarana edukasi sehingga layanan ini penting

bagi konsumen yang tengah melakukan perencanaan

keuangan. Edukasi yang diberikan terkait hal-hal

yang perlu diperhatikan terkait proses, kelebihan dan

kekurangan, kualitas, serta model investasi yang sesuai

sehingga dapat terhindar dari kegagalan yang dapat

menimbulkan kerugian di kemudian hari. Platform

e-trading ataupun perdagangan online memberikan

4.
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peluang pada masyarakat untuk dapat berinvestasi

melaluikomputerpadasemuajenisassetsecaralangsung.

Adapun.contoh.dari.jenis.fintech.ini.seperti.Finansialku,.

Bareksa, TanamDuit, Cekpremi dan Rajapremi.

Jenis Fintech berdasarkan kategori Paymentdan transfer

di antaranya adalah sebagai berikut :

1. E-Commerce Payment

E-payment merupakan sistem pembayaran elektronik

yangmemungkinkanpenggunanyamelakukantransaksi

melalui media elektronik tanpa harus menggunakan

cek atau pun uang tunai. E-payment juga sering disebut

sebagai electronic payment atau pembayaran online.

Pengguna sistem pembayaran ini sudah semakin

meningkat beberapa tahun terakhir seiring dengan

meningkatnya bisnis online seperti e-commerce.

Beberapa bentuk e-payment yang sering digunakan di

dalam e-commerce seperti bank transfer, e-wallets, serta

pembayaran melalui kartu kredit atau pun debit.

Beberapa payment gatewayyang ada di Indonesia seperti

Doku, Finpay, IPaymu, Midtrans, iPay88, TrueMoney,

KasPay,FirstPay,WinPay,Xendit dan lainnya.

Kelebihan sistem e-payment adalah dengan penggunaan

sistem ini memungkinkan konsumen untuk membayr

produk dan layanan online dimana anatar penjual dan

pembeli tidak harus bertatap muka. Dngan begitu maka

penjual dapat menghasilkan lebih banyak penjualan,

Kelebihan lainnya adalah konsumen dapat membayar

barang yang mereka beli dengan cepat dan mudah dan

pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana

saja selama perangkat yang mereka gunakan terhubung

dengan internet. Hal ini menjadikan transaksi menjadi

lebih. efektif. dan. efisien.. Pelanggan. dapat. melakukan.
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kontrolpengeluarandimanapenggunadapatmemeriksa

akunvirtualdanmelihatsemuapengeluarandanriwayat

transaksi sehingga pengguna dapat mengontol jumlah

pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya.

Sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu

adanya kemungkinan terkena serangan hacker. Untuk

menjaga dari terkena resiko ini, maka pengguna sistem

payment gateway harus memastikan adanya sistem

fraud detection. Resiko lainnya yang ditimbulkan adalah

kurangnya privasikarena semua informasi transaksi

seperti data penerima, jumlah dana serta waktu

pembayaran akan tersimpan pada database sistem

pembayran yang digunakan. Kekurangan lainnya adalah

ketergantungan akan akses internet. Tanpa adanaya

koneksi internet pengguna tidak dapat menggunakan

sistem e-payment ini.

Mobile Banking

Mobile banking merupakan layananyangmemungkinkan

nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui

ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat

digunakan dengan menggunakan menu yang sudah

tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal

oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan

jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah

tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan

dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS

banking.

. Fitur-fitur. layanan.mobile banking antara lain layanan

informasi (saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan

lokasi cabang/ATM terdekat); dan layanan transaksi,

seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air,

internet),.pembelian.pulsa,.dan.berbagai.fitur.lainnya.

2.
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Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus

mendaftarkandiriterlebihdahulukebank.Nasabahdapat

memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara

mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang

terinstal di ponsel. Apabila nasabahmenggunakan mobile

banking melalui aplikasi yang terinstal di ponsel, nasabah

harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon

seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi

tersebut, nasabah harus memasukkan suer ID dan

passworduntuk login, kemudiannasabah dapat memilih

menu transaksi yang tersedia dan diminta masukkan

OTP saat menjalankan transaksi.

Kenggulan mobile banking yaitu transaski tanpa kartu /

cardless, dapat membuka tabungan atau deposito secara

online sehingga dapat menghemat waktu, nasabag

dapat melakukan transaksi tanpa kartu sehingga dapat

melakukan Tarik tunai, setor tunai tanpa ATM, akses

mudah dengan sidik jari sehingga tidak perlu mengingat

user. ID. dan. password,. tersedianya. fitur. transfer.

lengkap dalam negeri mulai dari real time/kliring/

RTGS, transfer valas ke dalam dan luar negeri, history

transaksi lengkap, mutase rekening sampai
12

bulan ke

belakang, memudahkan pembelian dan pembayaran,

memudahkan melakukan top up e money, e cash, Go

Pay, OVO dan lainnya.

Selain mempunyai banyak kelebihan, system mobile

banking memiliki kelemahan yang wajib di waspadai

pengguna yaitu tergantung pada jaringan internet,

diperlukan ponsel dengan spek tertentu, terkoneksinya

aplikasi mobile banking dengan HP seringkali

memunculka nasalah proteksi data pribadi, aspek

keamanan cyber. Melihat banyaknya kelemahan ini
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maka pengguna perlu memperhatikan aspek security

ketika memilih aplikasi mobile banking.

3
.

Mobile and Online Wallet

Dompetdigital(E-Wallet)merupakanaplikasielektronik

yang digunakan untuk transaksi secara online melalui

smartphone, yang kegunaannya hampir sama dengan

kartu kredit atau debit. Merujuk pada The Economic

Times, dompet digital adalah jenis akun prabayar yang

dilindungi dengan kata sandi di mana pengguna dapat

menyimpan uang untuk setiap transaksi online, seperti

pembayaran untuk makanan, belanja barang online, dan

tiket penerbangan.

Tidak seperti aplikasi perbankan yang fungsinya

untuk menyimpan uang, e-wallet fungsinya untuk

transaksi. Transaksi yang bisa dilakukan dengan dompet

digital biasanya seperti mengirim uang ke teman,

membayar barang atau jasa, dan lainnya. E-Wallet

membatasi jumlah yang yang dapat disimpan di

aplikasinya. Saat ini batasan uang yang dapat disimpan

di aplikasi e-wallet adalah Rp. 10.000.000,-. Dan total

uang yang dapat disimpan dalam sebulan adalah

Rp. 20.000.0000,-. Jadi e-wallet kurang efektif untuk

menyimpan uang seperti di bank. Terlebih lagi e-wallet

hanya dapat digunakan melalui ponsel pintar, tidak bisa

melakukan tarik tunai melalui kartu ATM.

Layanan ini memiliki dua komponen utama, yakni

perangkat lunak dan informasi. Perangkat lunak

menyimpan informasi pribadi dan menyediakan

keamanan dan enkripsi data, sedangkan informasi

adalah data rinci tentang pengguna yang mencakup

nama, alamat pengiriman, metode pembayaran,
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transaksi pembayaran, info kartu kredit atau debit, dan

sebagainya.

Untuk mengatur akun e-wallet, pengguna perlu

menginstal aplikasi pada gawainya, dan memasukkan

informasi relevan yang diperlukan. Informasi ini

akan tersimpan dalam database dan diperbarui secara

otomatis.

E-Wallet berbeda dengan e-money secara cara kerja.

E-Wallet adalah aplikasi yang berfungsi seperti dompet,

yaitu untuk menyimpan sejumlah uang yang nantinya

untuk dibelanjakan. Sedangkan e-money adalah bentuk

uang itu sendiri, yaitu uang yang sudah didigitalkan.

Pertumbuhan dompet digital di Indonesia diawali

oleh Telkomsel yang merilis T-Cash pada 2007, lalu

disusul Dompetku oleh Indosat setahun setelahnya,

dan XL Tunai dari XL Axiata pada 2012. Go-Pay yang

meluncur pada 2016. Ovo yang sudah bekerja sama

dengan.Grab.dan.Tokopedia..DANA,.menyediakan.fitur.

meliputi pembelian pulsa, tagihan listrik dan telepon,

pembayaran PDAM, iuran BPJS, cicilan kartu kredit,

serta transfer dana antarpengguna. LinkAja, aplikasi

e-wallet gabungan berbagai BUMN (Badan Usaha Milik

Negara) yaitu T-Cash milik Telkomsel, Mandiri e-cash

milik Bank Mandiri, UnikQu milik BNI, T-Money milik

Telkom dan T-Bank milik BRI. Migrasi ini dimulai sejak

30
Juni 2019, LinkAja resmi menjadi saingan Go-Pay dan

OVO.yang.sudah.lebih.dulu.terjun.di.dunia.fintech.

P2P payments and transfer

Pembayaran Person-to-person adalah teknologi online

yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim

dana dari rekening bank atau kartu kredit ke rekening

orang lain lewat jaringan internet atau smartphone.

4.
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Aplikasi pembayaran P2P ini memungkinkan kita untuk

membayar, mengirim atau menerima uang dari teman,

hingga mengumpulkan uang bersama teman untuk

membayar makan-makan hanya dengan satu klik di

apps-nya.

Contoh P2P payment yang ada di AS adalah paypal,

Venmo. Google dan Square. Dimana mayoritas yang

menggunakan produk ini adalah dari kalangan milenial.

GOBankingRates sudah menyurvei 1,000 generasi

milenial di AS dengan kisaran umur 18 hingga 34 pada

21-23 Januari 2016. Hasilnya, Aplikasi pembayaran P2P

menjadimetodepengirimanuang paling populer
ke

dua:

26% dari generasi milenial lebih memilih menggunakan

applikasi pembayaran P2P, sementara 58% responden

lainnya masih memilih pembayaran dengan uang cash.

Untuk Indonesia trend aplikasi pembayaran P2P sudah

mulai merebak. Paypal sudah banyak digunakan dalam

transaksi. Untuk produk P2P payment dalam negri

sendiri diantaranya adalah e-wallet Sakuku. Sakuku

digunakan untuk bayar belanja, isi pulsa, transfer, Tarik

tunai sampai spilt bill (patungan) dengan teman pada

saat hang-out.

Digital / Virtual Currencies

Virtualcurrencymasuk
ke

dalamkonsepDigitalCurrency

dimana selain VC terdapat elektronik money / uang

elektronik. Perbedaan anatara virtual currency dengan

uang elektronik adalah penerbitnya, dimana penerbitan

UE diregulasi oleh pemerintah dan menggunakan mata

uang negara. Virtual currency terbagidua jenis yaitu bisa

dipertukarkan (convertible) dantidak bisa dipertukarkan

(unconvertible). Contoh dari virtual currency yang tidak

dapt dipertukarkan seperti mata uang dalam permainan

(game-coin) dimana pengguna dapat membeli kredit

5
.
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misalnya untuk keperluan upgrade persenjataan. Jika

terdapat sisa kredit maka uang tersbut tikda dapat

di uangkan kembali. Convertible virtual currency

didbedakan menjadi dua jenis yaitu terpusat dan

terdesentralisasi. Sebagai contoh adalah WwebMoney

yaitu suatu bentuk mata uang digital dimana servernya

terpusat dikelola oleh satu perusahaan.

Jenis FinTech berdasarkan kategori Alternative Lending

dan Financing dibagi sebagai berikut :

1. Crowdfunding

Crowd funding adalah startup yang menyediakan

platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali

kepadaorang-orang yangmembutuhkan.Sepertikorban

bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan

karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut

dilakukan secara online. Salah satu contoh startup

crowd funding terbesar adalah Kitabisa.com. Startup ini

diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama

dengan.cara.yang..lebih.mudah,.aman,.dan.efisien..

Secara umum, ada 3 model bisnis crowdfunding yang

berkembang. Pertama, equity crowdfunding. Sebuah

crowdfunderekuitasakanmenginvestasikanuangdengan

imbalan kepemilikan saham perusahaan, proyek, atau

usaha Anda. Jenis crowdfunding ini efektif digunakan

untuk perusahaan yang memiliki potensi bisnis yang

berkembang. Equity Crowdfunding mempertemukan

investor dengan para pengusaha yang membutuhkan

dukungan pendanaan untuk pengembangan usahanya.

investor bertindak sebagai pemegang saham. Dalam

konteks sebagai pemegang saham, pengembalian

dana kepada investor terkondisi akan realisasi rencana

pengembangan usaha. Apabila usaha yang didukung
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berkembang dengan baik, maka investor dapat meminta

pendiri/manajemen perusahaan membeli saham

yang dimiliki investor, meminta pendiri/manajemen

perusahaan mencari investor baru dengan kekuata

keuangan yang lebih baik/besar untuk membeli saham

investorsekarangdanmemintaagarpendiri/manajemen

perusahaan mencari badan usaha yang tertarik untuk

membeli perusahaan. Jika usaha yang didukung berjalan

seperti rencana (atau bahkan lebih baik) maka investor

berpotensi untuk mendapatkan pendapatan dalam

bentuk dividen. Selain dividen, investor berpotensi

untuk mendapatkan pendapatan tambahan apabila

ada pihak lain atau perusahaan yang tertarik untuk

membeli usaha yang investor dukung. Pada umumnya

dalam konteks akusisi seperti ini, maka usaha yangakan

dibeli akan dinilai berdasarkan potensi nilai perusahaan

apabila pertumbuhan
ke

depan direalisasi. Kedua,

reward crowdfunding. Investor akan berkontribusi pada

usaha.Anda.dengan.imbalan.manfaat.non-finansial.yang.

biasanya bisa berbentuk sebuah produk atau karya.

Semakin banyak investor menyumbang
ke

sebuah

proyek, semakin besar hadiah yang akan mereka terima.

Ketiga, donation crowdfunding. Jenis crowdfunding ini

dirancang.untuk.amal.dan.bukan.mencari.profit.

2. Alternative Lending

Terdapat kurang lebih sebanyak 79 alternative lending

startups di Indonesia. Diantaranya Akulaku (platform

berbasis aplikasi ponsel utk kosnumen barang-barang

elektornik dimana konsumen dapat membeli produk

secara online dengan cara cicilan tanpa menggunakan

kartu kredit), Koinworks (merupakan platform P2P

lending untuk pinjaman bisnis dan pendidikan dimana

besar pinjaman dimulai serendah Rp.100.000), CICIL
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( merupakan platform pembiayaan/pinjaman yang

membolehkan pelajar untuk membeli produk secara

online ddengan metode pembayaran cicilan bulanan),

Acceleration (merupakan platform pinjaman untuk

usaha), Julo (merupakan pinjaman individu melalui

ponsel dimana pegawai swasta maupun pns yang meiliki

pendapatan Rp.200.000 – Rp. 1.000.000 dapt mengajukan

pinjamansebesarRP 200.00- Rp.8.000.000 dengan waktu

pembayaran cicilan selama 3-6 bulan)

3. Emerging / Developing

Invoice and Supply Chain Finance (Invoice Financing,

Supply Chain Finance)

Rantai pasokan keuangan (supply chain finance) mengacu

pada transaksi yang terjadi antara mitra dagang yang

memfasilitasi pembelian, dan pembayaran untuk,

barang dan jasa, seperti mengirim pesanan pembelian

dan faktur, dan melakukan pembayaran.

4.

Ekonomi Digital 57•



Berikut beberapa model Fintech berdasarkan sumber

modal pinjaman :

1. Crowd lending atau model P2P

Dalam.pinjaman.P2P,.startup.fintech..bertindak.sebagai.

penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman ritel,

yangpadadasarnyamenjadipasaruntuklayananpeminjaman.

Selain sebagai penghubung, perusahaan juga menjalankan

platform manajemen risiko untuk menilai kelayakan kredit

dan menetapkan suku bunga. Platform biasanya akan

mengumpulkan uang dari beberapa pemberi pinjaman

ritel untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan pendanaan.

Karena hanya memediasi proses pinjaman, pemberi pinjaman

menanggung risiko. Mereka melihat tingkat risiko untuk

setiap permintaan pinjaman dan membuat keputusan

berdasarkan itu. Perusahaan Fintech yang menggunakan

model ini menghasilkan pendapatan dengan membebankan

biaya layanan, yang biasanya dikurangkan dari pinjaman

yang disalurkan kepada peminjam. Sementara itu, kreditur

sepenuhnya mendapat manfaat dari pembayaran bunga.

Contohnya Modalku, KoinWorks dan Investree.
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2. Balance Sheet Model

Perusahaan Fintech adalah pihak pemberi pinjaman;

startupsmenyalurkanpinjamanlangsungdarikantongmereka

sendiri. Mereka menilai risiko, menetapkan suku bunga, dan

menyalurkan pinjaman dari kantong mereka sendiri (mis.

Neraca). Secara alami, mereka menanggung risiko default

dan sepenuhnya mendapat manfaat dari pembayaran bunga.

Contoh startup model ini adalah UangTeman.

3. Institution-backed Lending

Startup menggunakan model ini bermitra dengan bank

sebagai sumber pendanaan mereka. Secara umum,

kemitraan dapat menjadi salah satu dari dua model:

a. Pure Institution-backed model
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Lembaga keuangan berdiri sebagai pemberi pinjaman

ketika para pemula menyalurkan pinjaman langsung. Startup

Fintechbertindaksebagaigeneratorutamapenentupeminjam

yang layak mendapatkan kredit. Hanya peminjam yang lulus

penilaian.risiko.startup.fintech.yang.akan.dikirim.ke.lembaga.

keuangan.Karenalembagakeuanganmenghasilkanpinjaman,

mereka juga menanggung risiko standar. Perusahaan

perusahaan Fintech menghasilkan pendapatan dari biaya

komisi dari pinjaman yang disalurkan.

b. Hybrid Model

Dalam model hibrida, perusahaan pemula meminjam

uang dari lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman.

Oleh karena itu, startup mengeluarkan biaya dana untuk

setiap pinjaman yang disalurkan. Tidak seperti model yang

didukung.institusi.murni,.perusahaan.fintech.dalam.model.

hybrid bertindak sebagai pemberi pinjaman dan karenanya

menanggungrisikodefault.Merekamenghasilkanpendapatan

baik dari biaya originasi dan pembayaran bunga.

Istilah Teknologi Finansial atau “Fintech” digunakan

untuk menggambarkan berbagai model bisnis inovatif dan

teknologi baru yang berpotensi mengubah industri layanan

keuangan. Model bisnis Fintech yang inovatif biasanya
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menawarkan satu atau lebih produk atau layanan keuangan

spesifik.dengan.cara.otomatis.melalui.penggunaan.internet..

Dengan melakukan itu, mereka mengurai berbagai layanan

keuangan yang secara tradisional ditawarkan oleh penyedia

layanan - bank, pialang atau manajer investasi. Misalnya,

platform crowdfunding ekuitas penempatan saham menengah;

platform pinjaman peer-to-peer menengah atau menjual

pinjaman; penasihat robo memberikan saran investasi

otomatis; dan platform perdagangan sosial menawarkan

layanan perantara dan investasi.

Teknologi yang muncul seperti komputasi kognitif,

pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan teknologi buku

besar terdistribusi (DLT) dapat digunakan untuk melengkapi

pendatang baru dan petahana tradisional Fintech, dan

membawa potensi untuk secara material mengubah industri

jasa keuangan.

Gambar berikut menunjukkan lanskap Fintech yang

dipetakan ke dalam delapan kategori yaitu pembayaran,

asuransi, perencanaan, pembiayaan dan crowdfunding,

blockchain, perdagangan dan investasi, data dan analitik data

serta keamanan. Dari semua ini, aspek-aspek tertentu dari

perencanaan, peminjaman dan crowdfunding, blockchain,

perdagangan dan investasi, analitik data, dan keamanan dapat

bersinggungan dengan regulasi sekuritas.
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Sumber : Fintech Control Tower, Expand, November 2016

Bentuk. dasar. fintech. dikategorikan. berdasarkan.

bentuk interaksi yang terjalin selama proses bisnis /

transaksi berlangsung. Bentuk interaksi pada aktivitas terkait

penggunaan.fintech.adalah.interaksi.antara.pelanggan.dengan.

pelanggan, penyedia layanan (bisnis) dengan pelanggan dan

interaksi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Berikut

proses bisnis dan bentuk interaksi yang terbentuk pada setiap

jenis.fintech.

Bentuk Dasar Fintech

Proses Bisnis Bentuk Interaksi

Pembayaran (digital wallets, P2P

payments)
Pelanggan ke

pelanggan

(C2C)Investasi (equity crowdfunding, P2P

lending
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Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans,

credit facilities)

Business ke

Pelanggan

(B2C)
Asuransi (risk management)

Lintas-prosesmodeling) (big data analysis, predictive

Bisnis(B2B) ke Bisnis

Infrastruktur (security)

Contoh Startup Fintech Dunia

Sumber: Business Insider Intelligence (2016)

Sumber : Fintech Indonesia Report 2018 - The State
of

Play for Fintech Indonesia
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F. Peranan Fintech

2.

3
.

Fintech berperan untuk :

1. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri

berbasis elektronik (e-commerce)

Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah

serta lahirnya wirausahawan (entrepreneur) baru

Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi,

pengembang aplikasi dan lain sebagainya) untuk meraih

distribusi pasar yang luas (critical mass)

Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang

masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan

konvensional (unbanked population)

4.

Peran Fintech di Indonesia

Bagi konsumen, FinTech memberi manfaat:

Mendapat layanan yang lebih baik•.

Pilihan yang lebih banyak•.

Harga yang lebih murah•.

Bagi pemain FinTech (pedagang produk atau jasa),

FinTech memberi manfaat:
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Menyederhanakan rantai transaksi•.

Menekan biaya operasional dan biaya modal•.

Membekukan alur informasi•.

Bagi suatu Negara, FinTech memberi manfaat;

Mendorong transmisi kebijakan ekonomi•.

Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga•.

meningkatkan ekonomi masyarakat

Di
Indonesia, FinTech turut mendorong Strategi Nasional•.

Keuangan Inklusif/SKNI

Dalam sistem pembayaran FinTech mampu

menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank.

Dalam hal sistem pembayaran, FinTech berperan dalam:

Menyediakan pasar bagi pelaku usaha

1. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/2.

settlement dan kliring

Membantu.pelaksanaan.investasi.yang.lebih.efisien3. Mitigasi risiko dari

4. system pembayaran yang

konvensional

Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung,5.

meminjam dana dan penyertaan modal.

G. Ancaman Fintech

Pesatnya perkembangan Fintech yang tidak dibarengi

dengan pengawasan dari pihak yang berwenang (BI dan OJK)

serta pemerintah, regulasi belum matang, aturan tumpang

tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan (contoh:

shadow banking, MLM, money game, dan lainnya.)

FinTech membawa inovasi yang bersifat “merusak”

(disruptive),berpotensimembuatairmenjadikeruhPercepatan
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problem klasik teknologi yaitu adanya polarisasi pekerjaan

akibat disintermediasi (job polarisation), melebarkan digital

divide, dan “pengkultusan” sebagai jalan potong (shortcut)

pertumbuhan ekonomi. Masalah yang muncul bukan hanya

dihadapi oleh konsumen dan penyedia jasa layanan Fintech

melainkan juga dapat berimbas pada perekonomian baik di

tingkat lokal maupun global.
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REGULASI FINTECH

DI INDoNESIA

Bab

4

K

A. Regulator & Regulasi Fintech

emungkinandapat di antisipasitimbulnyadengan melibatkanberbagai resiko

peran

regulator sebagai sentral dalam merancang

dan menerapkan regulasi keuangan. Dengan adanya

FinTech dibutuhkan regulasi yang tidak hanya tergantung

pada entitas/intermediari dan atau activity based regulation

melainkan juga memberikan proporsi yang lebih pada

regulasi berbasis aktivitas.

Bagi. para. pelaku. industri. keuangan,. fintech. harus.

diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank

Indonesia.(BI)..Alasannya,.fintech.menyediakan.layanan.jasa.

keuangan..Bila.tak.diregulasi.oleh.kedua.otoritas.ini,.fintech.

akanmendorongsumbernyapraktekperbankangelap (shadow

banking).

BI.mengatur.fintech.yang.menjalankan.inovasi.sistem.

pembayaran dan OJK mengatur sisanya. Fintech agregator
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keuangan,peer to peerlending dan.fintech.konsultasi.keuangan...

Perusahaan.fintech.sistem.pembayaran.tunduk.pada.aturan.

BI mengenai transaksi dan pemprosesan sistem pembayaran,

keamanansistempembayarandanpenyelenggaraanteknologi

finansial..

Perkembangan.teknologi.finansial.di.satu.sisi.terbukti.

membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun

perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi

risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat

mengganggu sistem keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk

mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan

prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan

kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas

sistem.keuangan,.dan.sistem.pembayaran.yang.efisien,.lancar,.

aman, dan andal, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem

pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia

(PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)

mengenai Teknologi Finansial dan Regulatory Sandbox.

Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia

mengaturmengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia

bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan

kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut

dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi

Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah

kewenangan otoritas lain.

Selanjutnya Bank Indonesia akan mengumumkan

Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar

dalam laman resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran

dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara
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Teknologi Finansial untuk mengajukan perizinan kepada

Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

Guna mendukung perkembangan dan inovasi

Teknologi Finansial, Bank Indonesia memberikan ruang bagi

Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan uji coba

produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya di Bank

Indonesia melalui Regulatory Sandbox. PADG No. 19/14/

PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory

Sandbox) Teknologi Finansial mengatur secara jelas tata cara

dan proses uji coba dalam Regulatory Sandbox.

Regulatory Sandbox adalah suatu ruang untuk melakukan

uji coba terbatas pada produk, layanan, teknologi, dan

/ atau model bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial.

Dalam Regulatory Sandbox tersebut, Penyelenggara Teknologi

Finansial dan Bank Indonesia bersama-sama melakukan

monitoring dan evaluasi atas inovasi dari produk, layanan,

teknologi,.dan/atau.model.bisnis.teknologi.finansial..

Dengan konsep regulatory sandbox,.pelaku.fintech.yang.

memiliki model bisnis terbilang baru tetap bisa beroperasi

sambil ‘dikawal’ otoritas bank sentral. Kira-kira selama

enam. bulan. pelaku. tekfin. terus. dipantau,. sementara. itu.

bank sentral mempelajari model bisnis sebelum menentukan

apakah nantinya perlu diatur melalui regulasi baru atau

tidak.. Dengan. kata. lain,. tidak. seluruh. pelaku. tekfin. akan.

masuk dalam regulatory sandbox tersebut.Konsep regulatory

sandbox.juga. lebih. menguntungkan. bagi. pelaku. fintech.

karena mereka tetap dapat beroperasi sekalipun izin belum

diterbitkan oleh otoritas karena misalnya wilayah atau model

bisnisnya masih belum jelas kategorisasinya. Namun, mereka

hanya dapat beroperasi secara terbatas sembari menunggu

kebijakan lebih lanjut dari otoritas. Apabila ternyata otoritas

kemudian berpikir perlu mengatur, maka ketentuan apapun

wajib.dipenuhi.oleh.pelaku.fintech.
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Dengan adanya regulatory sandbox, regulator dapat

memahami kemungkinan resiko yang dapat muncul jika

suatu produk FinTech digunakan secara luas tetapi masih

dalam lingkungan yang terkontrol. Regulasi ini juga akan

memberikan manfaat pada perusahaan pemula (startup)

untuk menguji produk tanpa harus menanggung biaya penuh

regulasi atau menghadapi tindakan penegakan hukum.

Sumber : Bank Indonesia

Adapun tata cara pendaftaran Penyelenggara Teknologi

Finansial secara lebih jelas diatur dalam PADG No.19/15/

70 Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk•



PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian

Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi

Finansial. Saat ini, Penyelenggara Teknologi Finansial yang

akan melakukan pendaftaran dapat mengunduh formulir

pendaftaran pada laman resmi Bank Indonesia. Selanjutnya

formulir pendaftaran yang telah diisi beserta dokumen dapat

disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam hal diperlukan,

formulir pendaftaran yang telah diisi beserta dokumen

tersebut dapat terlebih dahulu disampakan kepada bank

Indonesia melalui email BIFintechOffice@bi.go.id.

Bank Indonesia pada tanggal 14 november 2016 telah

berdiri BI-Financial Tecnology Office (BI-FTO), merupakan

sebuah. laboratorium. fintech. yang. tujuan. besarnya. untuk.

menjaga level of playing field melalui rezim regulasi yang

berimbang dan proporsional tanpa harus mematikan laju

inovasi.

Kuatnya arus teknologi dalam system pembayaran

mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik

Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang

telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib

dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi

dan misi Bank Indonesia.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan FinTech dalam

sistem pembayaran di Indonesia adalah

• Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

• Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal

Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

• Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang

Elektronik
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Untuk menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait

FinTech, Bank Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia

terkait penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia

memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya

mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen

lewat jaringankeamanansiber.Dalam haltabungan,pinjaman

dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap

pelaku usahauntukpatuhkepada peraturanmakroprudensial,

pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran

sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk

menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal investasi

dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan

setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan

makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan,

sistem pembayaran sebagaipendukung operasi dankeamanan

siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam

hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, Bank

Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen,

khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi

konsumen lewat jaringan keamanan siber.

Bank Indonesia menjamin keamanandan ketertiban lalu

lintas pembayaran dengan menjadi:

• Fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam

hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran

• Analis bisnis yang intelligent. Melalui kerjasama

dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank

Indonesiamenjadianalisbagiparapelakuusahaterkait

FinTech untuk memberikan pandangan dan arahan

tentang bagaimana menciptakan system pembayaran

yang aman dan tertib.

• Asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan

penilaian(assessment)terhadap setiap kegiatanusaha
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yang melibatkan FinTech dan system pembayarannya

menggunakan teknologi.

• Koordinasi dan Komunikasi. Bank Indonesia menjaga

hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap

mendukung keberadaan FinTech system pembayaran

di Indonesia.Bank Indonesia juga berkomitmenuntuk

mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan

memberikan pengarahan secara berkala mengenai

FinTech.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator

telah. mengeluarkan. aturan. tentang. fintech. penyedia. jasa.

pembanding dan peer to peer lending. OJK juga mewajibkan

semua.fintech.mendaftarkan.diri.dan.mendapatkan.izin.dari.

OJK.Beberapalangkahyangdapatditempuhdalammencegah

resiko FinTech adalah dengan memberlakukan penerbitan

ketentuan terkait Regulatory Sandbox, Penerbitan POJK

No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau

Peer-to-Peer Lending. Tujuan dibuatnya regulasi ini selain

untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan

dana dan data, POJK ini juga bertujuan untuk melindungi

kepentingan nasional terkait pencegahan kegiatan pencucian

uang, pendanaan terorisme dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu OJK juga akan menyusun ketentuan lainnya

(antara lain tentang crowdfunding, Digital Banking). OJK juga

membentukFinTechInnovationHubdiOJKdimanaberperan

untuk melakukan :

2.

1. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Pengembangan Industri FinTech yang sesuai Kebutuhan

masyarakat

3. Pengembangan Sandbox untuk model bisnis FinTech

yang baru dan potensial
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4. Penyediaan sarana komunikasi (antara lain website

FinTech) antara regulator dan industri FinTech

Dengan di berlakukannya berbagai regulasi, diharapkan

terwujudnya ekosistem FinTech yang kondusif sehingga

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang

berkelanjutan dan inklusif, terjaganya stabilitas mmoneter,

stabilitas system keuangan serta sistem pembayaran yang

efisien,.aman,.lancar.dan.handal.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran

pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan

hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK

yakni: 1. Upaya preventif Upaya preventif yang dilakukan

OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran.

upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemanggilan

kepada seluruh penyelenggara Fintech jenis P2P Lending

dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi

terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang

berlaku dalam pelaksanaan Fintech jenis P2P Lending. 2.

Upaya represif, Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK

terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang tidak

melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

a) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data

terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang

belum mendaftar dan berizin di OJK;

b) Setelahmengetahuidanmendapatkandatapenyelenggara

Fintech jenis P2P Lending yang belum terdaftar dan

berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan

terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang

dibentuk OJK;

c) Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada

Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan

terhadap penyelenggara Fintech jenis P2P Lending
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yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan

diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan

operasionalnya. d. Jika setelah dilakukan pemanggilan

penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di

OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka

tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan

surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk

menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan

penyelenggara Fintech jenis P2P Lending tersebut.
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B. Potensi Risiko Fintech

Keberadaan FinTech akan membawa implikasi pada

layanan jasa keuangan dan para stakeholders. Bagi layanan

keuangan, FinTech memiliki potensi untuk “memecah”

dan merestrukturisasi jasa keuangan yang ada. Keberadaan

FinTech dapat “mengurai” konsentrasi yang terjadi di

pasar keuangan sehingga market share akan terdistribusi

antar pesaing yang menawarkan jasa layanan yang sama.

Ini dapat berakibat hilangnya dominasi lembaga perantara

keuangan tertentu di pasar keuangan dan kompetisi

yang terjadi berpotensi menurunkan tingkat harga jasa

layanan keuangan. Selain itu, FinTech juga akan mengubah

kontestabilitas dalam jasa layanan keuangan karena relatif

murahnya biaya bagi pendatang baru untuk memasuki

pasar (Heet al, 2017). Dengan terpecahnya konsentrasi

pasar dan terjadinya perubahan kontestabilitas dalam jasa

layanan keuangan maka komposisi (struktur) jasa layanan

keuangan juga akan mengalami perubahan. Perubahan

tersebut selain membuka peluang terjadinya diversifikasi

dan desentralisasi juga berpotensi mendorong efisiensi

dalam sistem keuangan. Implikasi lainnya bagi sistem

keuangan adalah terciptanya transparansi sehingga paling

tidak dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan

informasi yang asimetris dan memperbaiki kemampuan

pelaku pasar dalam mengelola risiko.

Akses jasa keuangan bagi konsumen rumah tangga,

pengusaha termasuk usaha kecil dan menengah (UKM)

terbuka.lebar.dengan.keberadaan.fintech..Selain.itu.FinTech.

juga menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya

yang lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam

menikmati layanan jasa keuangan. Implikasi dan dividen

terpenting dari berbagai manfaat FinTech tersebut adalah

inklusi keuangan. Diharapkan kedepannya akan dapat
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mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

memungkinkan.dilakukannya.diversifikasi.eksposur.terhadap.

risiko investasi secara keseluruhan.

Fintech membawa kemudahan bagi penggunanya.

Dengan.adanya.fintech.efisiensi.dapat.dilakukan.bukan.saja.

di biaya melainkan juga waktu dan menambah preferensi

pengguna dalam mendapatkan layanan keuangan. FinTech

memberikan banyak manfaat dan keuntungan. tetapi FinTech

juga berpotensi membawa resiko. Regulasi yang belum

matang, aturan yang masih tumpang tindih berpotensi

menimbulkan penyelewengan. Misalnya saja adanya shadow

banking,money gamedan lainnya. Selain itu FinTech juga dapat

menjadi inovasi yang bersifat merusak (disruptive).

Resiko lainnya terkait Perlindungan dana pengguna.

Pengguna Fintech berpotensi kehilangan maupun

penurunan. kemampuan. finansial. baik. yang. diakibatkan.

oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun forcemajeur dari

kegiatan FinTech.

Resiko pertama yang akan dihadapi konsumen adalah

resiko terkait keamanan dan pelindungan data pengguna.

Isu kepemilikan data, tata kelola data serta privasi pengguna

FinTech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang

disengaja maupun tidak sengaja. Data pengguna FinTech

rawan dari serangan hacker,malware, dan lainnya sehingga

perlu adanya sistem dan teknologi yang mumpuni untuk

menjaga privasi data pengguna FinTech. Resiko ini muncul

bisa jadi akibat dari kerentanan sistem dan proses berbasis

komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh

para hacker untuk mendapatkan keuntungan atau hanya

untuk kesenangan semata (Wellisz, 2016).

Fintech juga beresiko terhadap kegiatan pencucian

uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kemudahan
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dan kecepatan yang ditawarkan oleh FinTech menimbulkan

potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang

maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itu diperlukan

manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak

negatif terhadap stabilitas sistem keuangan

C. Asosiasi Fintech Indonesia

Sejumlah. perusahaan. fintech. di. Indonesia,. telah.

mendirikanAsosiasiFintechIndonesia(AFI)pada17September

2015. Adanya AFI dapat menjadi jembatan antara industri dan

regulator (OJK dan BI). Sebab, pastinya ada hal-hal yang ingin

disuarakan oleh asosiasi atas nama para anggotanya, serta

asosiasi ingin memposisikan diri sebagai hub dari sub-sub

sektor.fintech.

Dengan.adanya.asosiasi,.perusahaan-perusahaan.fintech.

dapat lebih mudah berkoordinasi dengan regulator. Misalnya,

kami ingin ada tanda tangan elektronik untuk kemudahan

bertransaksiataumendapatkannasabah,sertainginprosesknow

your customer (KYC) yang lebih sederhana, dan sebagainya.

Sampai saat ini asosiasi beranggotakan 42 perusahaan

fintech,.terdiri.atas.32.fintech.3.0.dan.10.fintech.2.0,.mempunyai.

peraturan mandiri (self regulation) untuk anggotanya. Para

anggota sebaiknya mengikuti aturan-aturan tersebut supaya

lebih lancar dalam operasionalperusahaannyajuga.“Misalkan

untuk standar IT-nya atau mengenai ISO 27001. Sebenarnya

kalau.mau.membedakan.mana.fintech.yang.baik.atau.buruk,.

dapat dilihat dari standar apa yang di gunakan.
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5

A. Pendahuluan

unsur

Z
amanpemanfaatan4.0 merupakanteknologizamanyangsebagaimenjadikan

penunjang kehidupan. Salah satunya adalah

penggunaan e-money sebagai alat pembayaran non

tunai (cashless) yang dipadukan dengan perkembangan

teknologi internet saat ini. E-money menjadi salah satu

alat pembayaran paling diminati oleh masyarakat saat ini,

khususnya kalangan milenial.

E-money bukanlah sesuatu yang baru di era modern

seperti saat ini. E-money atau uang elektronik sudah ada sejak

tahun 1900-an, dimana saat itu penggunaan e-money yang ada

ditengah masyarakat didominasipada sector perbankan, yaitu

dalam bentuk kartu debit dan kartu kredit yang hingga saat

ini masih digunakan. Pesatnya perkembangan teknologi dan

dimotivasi oleh kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk

memberikan kemudahan kepada mereka menjadikan sektor

perbankan tidak hanya mengeluarkan kartu debit dan kartu

kredit, namun juga smartcards yang di dalamnya ditanamkan
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chip komputer, dimana smart cards tersebut diperlukan

nasabah untuk melakukan transaksi terhadap barang dan jasa

yang dimanfaatkan (Solikin dan Suseno, 2002).

E-money menjadikan pembayaran barang dan jasa

menjadi semakin mudah. Eksistensi e-money belum bisa

menjadi solusi terhadap pembayaran barang dan jasa, hanya

sebuah alternatif di tengah masyarakat dalam melakukan

transaksi menggunakan uang tunai atau non-tunai. Hal ini

dikarenakanolehbanyakfaktor,diantaranyaadalahmasyarakat

yang sudah terbiasa menggunakan uang tunai sejak lama.

Selain itu faktor keamanan,kesenjangan aksesibilitas terhadap

teknologi yang dimanfaatkan oleh e-money pada diri tiap

orang, dan kepercayaan masyarakat menjadi pertimbangan

mereka untuk menjadikan e-money sebagai satu-satunya

metode pembayaran.

Pesatnya perkembangan produk e-money yang

diterbitkan oleh berbagai perusahaan tidak terlepas dari

pertumbuhan jumlah toko online maupun marketplace yang

ada di berbagai belahan dunia.
Di

Indonesia sendiri tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap jual beli online meningkat

seiring dengan adanya marketplace yang dapat meminimalisir

jumlahpenipuanberkedok perdaganganbarang secara online.

Hal ini pun memicu menjamurnya produk e-money yang ada

dalam bentuk digital cash/ e-wallet dikarenakan sistem jual

beli online tidak mengharuskan konsumen bertemu langsung

dengan penjual barang.

Salah satu tujuan dari penggunaan e-money di tengah

masyarakat adalah berkurangnya pemanfaatan uang tunai,

sehinggaterbentukmasyarakat yangmenggunakanuangnon

tunai sebagai alat pembayaran (cashless society) sebagaimana

program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia melalui

Gerakan Nasional Non Tunai pada tanggal 14 Agustus

2014 (Widyastuti et al, 2017). Hal ini dimaksudkan untuk
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mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi

keuangan tanpa harus membawa serta uang tunai yang

mereka miliki yang ditempatkan di dalam dompet.

B. Definisi dan Pembagian E-money

E-money atau electronic money secara sederhana dapat

didefinisikan.sebagai.uang.elektronik.yang.difungsikan.sebagai.

alat pembayaran pengganti uang tunai. E-money juga dapat

didefinisikan. sebagai. media. penyimpan. nilai. atau. produk.

prabayar dimana dana konsumen disimpan dalam perangkat

elektronik yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Nilai atau

dana yang disimpan dalam perangkat elektronik tersebut akan

berkurang ketika konsumen menggunakan perangkatnya

untuk melakukan pembelian barang atau melakukan

pembayaran jasa. The Bank for International Settlements, salah

satu lembaga penghubung bank sentral di 60 negara di dunia

mendefinisikan.e-money.sebagai.:

“stored value or “prepaid” products in which a record of the

funds or “value” available
to

consumer is stored on an electronic

device in the consumer’s possession. The electronic value is

purchased by the consumer (for example, in the way that

other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be

purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device

to
make purchases. Traditional electronic payment transactions

such as those with debit or credit cards typically require online

authorization and involve the debiting of the consumer’s bank

account after the transaction”.

Di
luar negeri, selain e-money uang elektronik juga

memiliki beberapa penyebutan lainnya. Diantaranya adalah

: labelled digital currency, computer money, maupun electronic

cash/e-cash. Perusahaan dan lembaga yang bergerak di sektor

pengadaan barang dan jasa di seluruh dunia berlomba-lomba

untuk mengembangkan sistem pembayaran menggunakan
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e-money ini dalam upaya mereka melakukan ekspansi

sistem pembayaran bagi masyarakat. Hal ini juga dilakukan

untuk meningkatkan purchasing power yang sepenuhnya

memanfaatkan kemutakhiran teknologi, yaitu transfer uang

secara elektronik (Cohen, 2001).

E-money merupakan produk yang diharapkan dapat

menjadi alat pembayaran terhadap barang atau jasa di masa

yang akan datang. Oleh karenanya, e-money memiliki bentuk

yang berbeda (Prinz, 1999). Yang pertama adalah e-money

dalambentukprepaidcard,yaitukartuprabayaryangdigunakan

untuk melakukan pembayaran terhadap satu produk tertentu.

Kartu prabayar ini adalah kartu plastik yang di dalamnya

ditanamkan chip komputer sebagai penyimpan dana atau nilai

yang dimiliki oleh konsumen untuk melakukan pembayaran

terhadap barang atau jasa. Nilai atau dana yang ada pada

chip komputer tersebut akan berpindah setelah konsumen

melakukanpembayaran dengan cara memasukkankartu yang

ia miliki kedalam sebuah card reader. Salah satu contoh prepaid

card ini adalah e-toll card yang digunakan untuk melakukan

pembayaran sebelum masuk ke jalan tol.

Bentuk yang kedua dari e-money adalah uang digital

(digital cash). Uang digital adalah kumpulan kode atau angka

biner yang disimpan di dalam server komputer, dimana nilai

atau dana yang tersimpan di dalam uang digital tersebut dapat

berpindah.setelah.dikonfirmasi.dan.disetujui.oleh.konsumen.

pemilik. uang. digital. melalui. konfirmasi. dan. persetujuan..

Contoh uang digital ini di Indonesia adalah OVO, LinkAja,

DANA, GoPay, dan lainnya.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa pembagian dari

sistem pembayaran secara elektronik dibagi
ke

dalam tiga

kategori, yaitu :
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a) Sistem kartu kredit;

b) Sistem debit; dan

c) Uang digital

Ketika kartu kredit digunakan secara online, salah satu

aktivitas terpenting dari sistem pembayaran elektronik adalah

mengamankan transmisi informasi kartu kredit dari pembeli

barang kepada penjual (Schwickert, 1996). Mekanisme

pembelian barang secara online menggunakan kartu kredit

adalah sebagai berikut :

a) Pembeli melakukan kunjungan ke website penjual

menggunakan koneksi internet. Contohnya pembeli

akan melakukan pembelian barang di www.amazon.

com, salah satu situs terbesar di dunia dalam melakukan

jual beli online. Pembeli akan mengakses website

tersebut melalui browser internet mereka, baik dari

laptop, komputer, smartphone, maupun perangkat

lainnya yang dimiliki oleh konsumen.

b) Setelah itu pembeli memilih barang yang akan dibeli.

Setelah melakukan check out pada website tersebut,

pembeli akan diminta untuk memasukkan informasi

kartu kredit yang pembeli miliki.

c). Verifikasi.keaslian.informasi.kartu.kredit.akan.dilakukan.

secara otomatis oleh sistem, bekerjasama dengan pihak

penerbit kartu kredit (card issuer).

d). Apabila. sudah. dikonfirmasi. bahwa. informasi. kartu.

kredit adalah valid, maka sistem akan mentransfer uang

dari pihak penerbit kartu kredit secara online
ke

pihak

penjual. Selanjutnya tagihan akan dimasukkan ke dalam

kartu kredit pembeli.

e) Terakhir, pihak penjual mengirimkan barang yang telah

dibeli oleh pembeli.
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Berbeda dengan penggunaan kartu kredit yang

membolehkan konsumen membayar dengan cara berhutang

kepadapenerbitkartu (card issuer), sistem debitmengharuskan

konsumen. atau. pembeli. melakukan. deposit. uang. fisik.

terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk melakukan

pembayaran secara elektronik.

Sementara sistem pembayaran elektronik menggunakan

uangdigitaladalahpembayaranbarangataujasamenggunakan

uang virtual yang biasa disebut “token”. Sebuah token

terdiri dari nilai, nomor seri, dan identitas dari lembaga

yang mengeluarkan. Token-token ini akan ditransmisikan

secara elektronik langsung antarpersonal yang melakukan

perdagangan, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Untuk

memperoleh token, konsumen diharuskan membelinya dari

pihak. penerbit. menggunakan. uang. fisik.. Selanjutnya. uang.

virtual berupa token ini akan ditransfer dari pihak penerbit

secara elektronik melalui koneksi internet kepada konsumen

yang akan melakukan transaksi pembeli barang dan jasa.

E-money dibagi menjadi dua jenis, yaitu : e-tail money

dan e-settlement money. adalah e-money yang

digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi

keuangan pada umumnya. Sementara e-settlement money

adalah e-money yang digunakan untuk menggantikan

rekening giro dalam hal pembayaran hutang yang dimiliki

pemegang e-money tersebut. Selain itu, e-settlement money

juga difungsikan sebagai pengganti cadangan bank sentral

dengan tujuan untuk penyelesaian (settlement) saldo kliring di

antara industri perbankan yang ada di suatu negara (Palley,

2001).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/

PBI/2018, e-money adalah instrumen pembayaran yang

memenuhi unsur sebagai berikut :

E-tail money
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c)

a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih

dahulu kepada penerbit;

b) Nilaiuangdisimpansecara elektronikdalam suatu media

server atau chip; dan

Nilai e-money yang dikelola oleh penerbit bukan

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia yang sama,e-money

dibedakan berdasarkan lingkup penyelenggaraan, media

penyimpan nilai e-money, dan pencatatan data identitas

pengguna.

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, e-money

dibedakan menjadi :

a) Closed loop, yaitu e-money yang hanya dapat digunakan

sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang

dan jasa yang merupakan penerbit e-money tersebut;

dan

b) Open loop, yaitu e-money yang dapat digunakan sebagai

instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa

yang bukan merupakan penerbit e-money tersebut.

E-money berdasarkan media penyimpan nilainya dapat

dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Server based, yaitu e-money dengan media penyimpan

berupa server, dan

b) Chip based, yaitu e-money dengan media penyimpan

berupa chip.

Sementara berdasarkan pencatatan data identitas

pengguna, e-money dibagi menjadi dua, yaitu :
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Unregistered, yaitu e-money yang data identitas

penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada

penerbit; dan

b) Registered,yaitue-moneyyangdataidentitaspenggunanya

terdaftar dan tercatat pada penerbit.

Pemikiran atau ide penggunaan e-money sebagai

pengganti uang tunai berkembang secara alami seiring

dengan eksistensi uang tunai sebagaimana dijelaskan oleh

seorang pakar ekonomi asal Austria. Pakar ekonomi tersebut

berpendapat bahwa endogenitas atauperubahanyangmuncul

pada bentuk uang adalah bagian dari respons terhadap inovasi

teknologi dan persaingan pasar. Namun, revolusi penggunaan

e-moneytidakhanyaberpengaruhterhadapbentukperubahan

bentuk uang dari tunai ke digital atau non-tunai, namun

juga perubahan sistem perbankan yang ada. Oleh karena itu

penggunaan e-money dapat mengurangi kemampuan pihak

otoritas moneter yang ada di suatu negara dalam menetapkan

tingkat suku bunga dalam perbankan dan kemampuan untuk

menstabilkan pasar keuangan. (Selgin dan White, 1987).

C. Manfaat dan Faktor Keberhasilan E-money

Beberapa manfaat penggunaan e-money dibandingkan

dengan uang tunai diantaranya adalah sebagai berikut

(Hidayati, 2006) :

a) Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang

tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil

(micro payment), disebabkan nasabah tidak perlu

menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi

atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu,

kesalahan dalam menghitunguang kembalian dari suatu

transaksi tidak terjadi apabila menggunakan e-money.

a)
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c)

b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu

transaksi dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih

singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau

kartu debit, karena tidak harus memeprlukan proses

otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN. Selain itu,

dengan transaksi off-line, maka biaya komunikasi dapat

dikurangi.

Nilai e-money dapat diisi ulang ke dalam kartu atau

platforme-moneymelaluiberbagaisaranayangdisediakan

oleh penerbit e-money.

Keberhasilan pengembangan e-money di suatu negara

sangat bergantung dan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut,

yaitu :

a) Adanya kebutuhan masyarakat terhadap e-money

b) Tersedianya instrumen yang mudah, aman, cepat, dan

efisien

c) Banyaknya outlet atau pelaku pasar yang menerima alat

pembayaran non-tunai pada e-money

Selainitu,pemilihansegmenpembayaranyangtepatjuga

mempengaruhi keberhasilan penggunaan alat pembayaran

non-tunai ini oleh masyarakat. Berdasarkan karakteristik

e-money serta pengalaman pengembangan e-money di

berbagai negara, dapat dikatakan bahwa pengembangan awal

e-money umumnya ditujukan untuk segmen pembayaran

yang memiliki kriteria antara lain sebagai berikut :

a) Transaksi bernilai kecil (micro payment s/d retail

payment)

b) Frekuensi penggunaannya relatif sering

c) Bersifat massal
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Sementara berdasarkan di Hongkong, faktor-faktor

yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan e-money di

sana diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Kolaborasi antar pelaku pasar dengan memfokuskan diri

pada core business

b) Kesederhanaan penggunaan e-money dan berbiaya

rendah

c) Mengutamakan kepuasan dan kenyamanan masyarakat

pengguna

d) Menggunakan teknologi baru yang bersifat sederhana,

konsisten, cepat, dan handal

e) Mudah digunakan oleh masyarakat pengguna

f ) Mendorongmasyarakat untukmenggunakaninstrumen

non-tunai dengan memberikan informasi tentang

kelebihan dankeuntungan dari e-money yang diterbitkan,

dan tidak membicarakan kompleksitas dan keruwetan

dari sistem e-money yang telah dibuat

g) Menetapkan merchant level yang dapat menerima

pembayaran menggunakan e-money

h) Mengubah perilaku konsumen ke arah penggunaan

non-tunai (cashless society) melalui proses yang

berkesinambungan

Kekurangan dari e-money sebagai alat pembayaran

pengganti uang tunai adalah sebagai berikut (Godschalk &

Krueger, 2000) :

a) Penggunaan e-money memerlukan perangkat (device)

b) E-money tidak dapat mendeteksi adanya kejahatan

keuangan, seperti money laundering

c) Peningkatan keamanan e-money membutuhkan dana

yang cukup besar
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D. Tantangan dan Hambatan Pembayaran Secara

Elektronik (E-payment)

Berdasarkan studi yang telah dilakukan, setidaknya

ada enam variabel yang menjadi faktor hambatan dan

tantangan dalam pembayaran secara elektronik (e-payment)

menggunakan e-money (Widyastuti et al, 2017). Diantaranya

adalah sebagai berikut :

a) Penerimaan Pengguna (User Acceptance)

Penerimaan pengguna dipengaruhi kecenderungan

seseorang untuk menggunakan e-money dibandingkan

uang tunai. Faktor penerimaan pengguna dalam

implementasi produk e-money penting karena salah

satu target bisnis e-money adalah peningkatan jumlah

pengguna dari tahun ke tahun. Apabila penerimaan

pengguna terhadap e-money kurang baik, maka target

tersebut tidak akan tercapai.

b) Keamanan (Security)

Faktorkeamananmerupakansalahsatu tantangandalam

pengembangane-paymentmenggunakane-moneysecara

umum. Masyarakat mengharapkan keamanan e-money

dapat sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka

akan merasa nyaman apabila akan bertransaksi dan

melakukanpembayaransecara elektronikmenggunakan

e-money tersebut.

c) Ketersediaan Infrastruktur (Infrastructure Availability)

Faktor ketersediaan infrastruktur yang meliputi

keandalan jaringan, kecepatan transaksi, serta keandalan

sistem merupakan tantangan dalam pengembangan

uang elektronik. Tingkat ketersediaan infrastruktur

perlu diketahui oleh konsumen demi memperoleh
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kepercayaan dari masyarakat pengguna

tersebut.

e-money

d)

e)

Sosial Budaya (Socio-cultural)

Faktor sosial budaya yang menjadi hambatan sekaligus

tantangan bagi e-money meliputi jumlah penduduk yang

belummemilikiaksesmenujulayananperbankansebagai

salah satu lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan

erat dengan e-money. Selain itu, faktor sosial budaya juga

berkaitan dengan tingkat adopsi masyarakat terhadap

layanan uang elektronik.

Kenyamanan Penggunaan (Comfort of Use)

Kenyamanan penggunaan adalah salah satu faktor

kesuksesan solusi pembayaran secara elektronik.

Kenyamanan penggunaan dapat menarik minat

pengguna terhadap layanan pembayaran secara

elektronik (e-payment). Informasi mengenai penilaian

pengguna terhadap kenyamanan penggunaan e-money

dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian

tujuan pengembangan produknya. Sebagaimana

diketahui bahwa salah satu target bisnis perusahaanyang

mengeluarkan e-money adalah meningkatkan jumlah

pengguna dari tahun
ke

tahun, maka dengan adanya

evaluasi terhadap kenyamanan pengguna diharapkan

target tersebut tercapai.

Preferensi Pengguna (User Preferences)

Tantangan lainnya dalam pengembangan e-money

adalah tantangan kompetitif. Faktor kompetitif ini

dipengaruhi dengan banyaknya institusi lain yang juga

menjadi penerbit uang elektronik. Apabila dilihat dari

sisi pengguna, maka tantangan yang dihadapi oleh

penerbit uang elektronik adalah preferensi pengguna

dalam memilih produk e-money tertentu.

f )
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E. Regulasi Terkait dengan E-money

E-money merupakan uang elektronik yang dapat

menjadi pengganti uang tunai yang dimiliki oleh masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memperoleh e-money masyarakat

harus mendepositkan sejumlah uang tunainya sebagai ganti

atas e-money yang akan ia peroleh sejumlah uang tunai yang

telah didepositkan tersebut.

Oleh karena e-money adalah alat pembayaran yang

berfungsi menjadi pengganti uang tunai, maka diperlukan

regulasi yang mengatur penggunaannya. Di Indonesia sendiri

regulasi e-money diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan

Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang

Elektronik. Cakupan regulasi tersebut berkaitan dengan hal

hal sebagai berikut (Peraturan Bank Indonesia, 2018) :

a) Ketentuan umum;

b)

antara

Prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan uang

elektronik;

c) Perizinan dan persetujuan penyelenggaraan uang

elektronik, lain mencakup kewajiban

pengelompokan izin, persyaratan umum dan aspek

kelayakan, tata cara pengajuan dan pemrosesan

permohonanizindanpersetujuan,penilaiankemampuan

dan kepatutan; pemegang saham pengendali, evaluasi

izin; serta kebijakan perizinan dan persetujuan;

Penyelenggaraan uangelektronik,antaralainmencakup

penerapan manajemen risiko, standar keamanan sistem

informasi, pemrosesan transaksi uang elektronik di

wilayah Indonesia, interkoneksi dan interoperabilitas,

penerapan anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme, penerapan prinsip perlindungan

konsumen, penyelenggaraan kegiatan uang elektronik,

d)

Ekonomi Digital 93•



dan penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

(LKD);

e) Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan

pengambilalihan;

f ) Laporan dan pengawasan;

g) Sanksi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan

ketentuan penutup.

Ketentuan terkait manajemen risiko pada e-money

meliputi hal-hal sebagai berikut (Hidayati, 2006):

a) Salah satu dokumen yang harus disampaikan pada saat

mengajukanpermohonanuntukmenjadipenerbitadalah

dokumen terkait bukti kesiapan penerapan manajemen

risiko yang meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, dan

risiko operasional.

b) Jika penerbit bekerjasama dengan technical acquirer/

perusahaan switching, maka penerbit harus memiliki

bukti mengenai kehandalan dan kemanan operasional

technical acquirer/ perusahaan switching tersebut yang

dibuktikan melalui hasil audit dari security audit yang

independen.

c) Kewajiban penerbit untuk menerapkan manajemen

risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai manajemen risiko.

d) Kewajiban menerapkan manajemen risiko operasional

yang sekurang-kurangnya meliputi :

1) Penetapan batas maksimum nilai transaksi

2) Penetapan batas maksimum untuk nilai yang

tersimpan pada kartu, yaitu satu juta rupiah.

e) Penerbit juga bertindak sebagai financial acquirer,

wajib menerapkan pengendalian risiko keuangan jika
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terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu atau

memastikan financial acquirer menerapkan pengendalian

risiko keuangan tersebut, jika penerbit bekerjasama

dengan financial acquirer.

f) Penerbit yang juga berperan sebagai technical acquirer,

wajib menerapkan manajemen risiko operasional, yang

sekurang-kurangnya meliputi :

1) Penyediaan saran pengganti (back-up system); dan

2) Penyediaan sarana back-up data transaksi

Penerbit e-money diwajibkan untuk memberikan

informasi secara tertulis kepada masyarakat pengguna

mengenai :

a) Prosedur dan tata cara penggunaan e-money, fasilitas,

dan risiko yang mungkin muncul pada penggunaan

e-money tersebut;

b) Hak dan kewajiban masyarakat pengguna;

c) Tata cara pengajuan pengaduan terkait penggunaan

kartu dan perkiraan lamanya waktu penanganan

pengaduan tersebut.

Sebagai upaya mencegah dimanfaatkannya e-money

berupa kartu prabayar (prepaid card) untuk melakukan

kejahatan pencucianuang (money laundering),dalam peraturan

pelaksanaanPBIAPMKdiaturbahwabatasmaksimumjumlah

nominal dana yang dapat diisikan pada setiap kartu prabayar

adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian,

untuk sementara ini kartu prabayar hanya ditujukan untuk

pembayaran yang sifatnya retail.

Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah terhadap

pemanfaatan e-money diharapkan dapat memproteksi

konsumen dari adanya hal-hal yang tidak diinginkan di

masa yang akan datang terkait dengan sistem pembayaran
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elektronik tersebut. Keamanan dari e-money menjadi salah

satu isu terpenting untuk kenyamanan pengguna, terutama

ketika kenyamanan itu terkait dengan adanya kemungkinan

pencurian identitas terhadap konsumen dan hilangnya

dana mereka dari sistem e-money dikarenakan kurang

baiknya sistem keamanan yang diberikan oleh penerbit uang

elektronik.

Sementara penggunaan e-money di Eropa diatur dalam

satu kesepakatan the Council of the European Union yang disebut

denganthenewElectronicMoney Directive(EMD).Salah satu

hal yang menjadi perhatian dalam the new EMD ini adalah

adanyakemungkinan tindak kejahatan pencucianuang (money

laundering) dalampemanfaatane-money,sehingga hal tersebut

perlu diantisipasi. Selain itu, the new EMD juga mengatur

tentang konsolidasi perbankan (banking consolidation) yang

berkaitan dengan penggunaan e-money di tengah masyarakat.

The new EMD ini harus diimplementasikan dan dimasukkan

ke dalam regulasi nasional bagi negara-negara anggota Uni

Eropa mulai dari tahun 2011 yang lalu (Halpin & Moore,

2009).

The new EMD adalah hasil evaluasi dari EMD yang

sebelumnya telah disepakati pada tahun 2000. Setidaknya ada

lima tujuan utama dari EMD yang pertama disepakati pada

tahun 2000, yaitu :

a) Adanya kepastian hukum dari e-money dan mendukung

pertumbuhan e-commerce

b) Menghindari adanya pembatasan terhadap inovasi

teknologi yang ada pada e-money

c) Mempertahankan tingkat persaingan antara lembaga

atau perusahaan yang mengeluarkan e-money

96 Dewi Sartika Nasution, M.Ec, dkk•



c)

d) Memastikan stabilitas dari e-money dan membuat citra

positif terhadap e-money dan lembaga atau perusahaan

penerbitnya

e) Memfasilitasi e-money agar pembayarannya dapat

diberlakukan dan diterima di berbagai negara yang

tergabung dalam Uni Eropa

Sementara the new EMD yang merupakan hasil revisi

dariEMDsebelumnya memiliki beberapa tujuan, diantaranya

adalah sebagai berikut :

a) Teknologi sistem pembayaran yang lebih sederhana dari

e-money

b) Menghilangkan batasan terhadap aktivitas bisnis yang

boleh dilakukan oleh penerbit e-money

Menurunkan kebutuhan modal awal pihak penerbit

untuk menerbitkan e-money di tengah masyarakat

d) Adanya metode baru dalam menghitung kebutuhan

modal mengambang atau yang sedang terpakai

e) Memudahkanpihakpenerbite-moneyuntukmemperoleh

izin dari otoritas terkait dalam melakukan aktivitas

bisnisnya

f) Memperbolehkan pihak penerbit e-money untuk

memberikan biaya tambahan apabila konsumen ingin

mentransferkembalidanadariservere-moneykerekening

bank mengambil secara tunai

g) Regulasi yang lebih ketat dalam upaya mengantisipasi

kegiatan pencucian uang (money laundering) dan

pembiayaan teorisme (terrorist financing) melalui

e-money

Untuk menjaga keamanan dana konsumen yang ada

di e-money, pembuat regulasi atau pemerintah di beberapa

yang dimiliki
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negara yang telah memperbolehkanlembaga atau perusahaan

non-bank untuk menerbitkan e-money pada umumnya akan

memberikan aturanterhadap likuiditas darie-money tersebut.

Pihak penerbite-moneydiwajibkanmenjagalikuiditas asetnya

sesuai dengan jumlah total nilai dari e-money yang beredar

dan dimiliki oleh masyarakat konsumen. Total nilai e-money

yang beredar dan dimiliki ini disebut e-float. Aset yang likuid

biasanya berupa akun pada rekening bank yang ada di negara

pihak penerbit e-money. Selain itu, aset yang likuid juga

dapat berupa ‘aset aman’ lainnya, seperti surat utang negara.

Kebutuhanakantingkat likuiditas dari pihak penerbite-money

ini ada di beberapa negara seperti : Indonesia, Afghanistan,

Filipina, Kamboja, Malaysia, dan India.

Dana e-money yang ada pada perusahaan penerbitnya

juga terkadang dibatasi dalam pemanfaatannya, misalnya

dalam hal pengeluaran berkaitan dengan operasional

keuangan perusahaan. Di Malaysia, penerbit e-money tidak

diperbolehkan untuk menggunakan dana e-money yang ada

selain untuk pencairan dana konsumen kepada pihak ketiga

yang bertransaksi dengan konsumen (Tarazi & Breloff,

2010).

F. E-money Sebagai Tabungan

E-money dan jasa keuangan non-bank lainnya di negara

negara berkembang telah membuktikan bahwa mereka

mampu menarik minat jutaan masyarakat untuk masuk

ke dalam sistem keuangan. Hingga saat ini, penggunaan

e-money masih dibatasi dalam fungsinya sebagai salah satu

alternatif pembayaran non-tunai. Di masa yang akan datang,

e-money diharapkan dapat menghadirkan jasa keuangan

lainnya, misalnya produk tabungan yang sangat bermanfaat

bagi masyarakat pengguna. Sebagai konsekuensinya,

pembuat regulasi harus dapat memberikan keputusan apakah
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akun e-money yang dimiliki konsumen pengguna dapat

memperoleh manfaat dan perlindungan yang sama dengan

akun bank pada umumnya (Tarazi & Breloff, 2010). Hal

tersebut termasuk ke dalam dua pertanyaan berikut ini :

a) Apakah pihak penerbit e-money diperbolehkan

membayarkan bunga terhadap uang masyarakat yang

diendapkan di dalam akun e-money?

Kebanyakan pihak pembuat regulasi atau otoritas terkait

melarang pembayaran bunga pada akun e-money

masyarakat. Hal ini dilakukan agar ada kejelasan antara

aktivitas perbankan dan jasa pembayaran, dimana

jasa pembayaran non-tunai merupakan tujuan awal

diciptakannyae-money.Terlebihaktivitas depositohanya

boleh dilakukan oleh bank teregulasi, bukan lembaga

atau perusahaan e-money yang pengumpulan dana dari

masyarakatnya hanya untuk memperlancar mekanisme

pembayaran non-tunai saja.

Namun hal ini masih dipertanyakan, karena

mengumpulkan dana masyarakat dapat termasuk ke

dalam kategori “deposito”, sehingga diperbolehkan

untuk membayarkan bunga terhadap uang deposito

tersebut. Terlebih apabila dana “deposito” yang

mengendap pada pihak penerbit e-money dimanfaatkan

untuk melakukan aktivitas bisnis selain sebagai sistem

pembayaran non-tunai.

Oleh karenanya,pihakpembuatregulasiperlumelakukan

evaluasi ulang terhadap keputusan yang sudah dibuat

dan memperbolehkan pihak penerbit e-money untuk

membayarkan bunga terhadap dana masyarakat yang

telah dikumpulkan.

b) Apakah dana yang ada di e-float dapat dilindungi dalam

skema asuransi?
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Di kebanyakan negara berkembang, e-money tidak

diperhitungkan sebagai dana deposito sehingga

tidak dilindungi menggunakan skema asuransi

sebagaimana perbankan pada umumnya. Namun,

hal ini perlu dipertimbangkan ulang mengingat dana

masyarakat pengguna dapat terekspos risiko bank

karena penempatannya di lembaga keuangan tersebut.

Walaupun telah dilindungi oleh asuransi, jumlah nilai

dana masyarakat pengguna e-money seringkali lebih

tinggi daripada batas jumlah yang dapat dicover oleh

asuransi.

Sementara di beberapa negara maju telah menerapkan

asuransi perlindungan terhadap deposit e-money, contohnya

di Amerika Serikat. Di negara superpower tersebut dana

masyarakat yang didepositkan ke dalam e-money diproteksi

menggunakan asuransi sepanjang dana tersebut dijaminkan

pada lembaga asuransi oleh pihak penerbit e-money.

G. Bank Sentral dan Central Bank Digital Currency

Salah satu fungsi dari bank sentral pada tiap negara

adalah melaksanakankebijakanmoneter,dimanajumlahuang

yang beredar di dalam sistem keuangan negara tersebut harus

selalu dipantau dan diawasi oleh bank sentral. Peningkatan

maupunpenurunan jumlahuang yang beredar di suatu negara

mengakibatkan adanya risiko-risiko perekonomian yang tidak

diinginkan,.contohnya.inflasi.akan.terjadi.ketika.jumlah.uang.

yang beredar terlalu besar. Sehingga bank sentral memiliki

peran yang sangat penting dalam membuat kebijakan terkait.

Salah satu fungsi lain dari bank sentral adalah mencetak

uang.Pencetakanuanguntukdipakaiolehmasyarakatdisuatu

negara harus sangat diperhitungkan, karena dikhawatirkan

hal tersebut dapat berdampak pada kondisi perekonomian
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negara tersebut. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan erat

dengan pemanfaatan e-money di suatu negara.

E-moneyadalahuangyangdiharapkandapatmenggantikan

uang tunai, sehingga nantinya akan tercipta masyarakat yang

tidak memerlukan uang tunai dalam melakukan transaksi jual

beli barang dan jasa (cashless society). Hal ini berdampak pada

harus tersedianya regulasi yang mengatur yang dikeluarkan

oleh bank sentral.

Adanya e-money dapat mengurangi kemampuan bank

sentral untuk mengatur tingkat suku bunga dan jumlah yang

yang beredar. Hal ini dikarenakan tiap perusahaan penerbit

e-money dapat ‘mencetak’ uang mereka sendiri dalam bentuk

digital. Regulasi yang dibuat oleh bank sentral harus dapat

mengatur pihak penerbit (issuer) agar tingkat pengawasan

terhadap uang yang beredar tidak hilang (Costa and Grauwe,

2001).

Apabila e-money ditujukan sebagai pengganti uang

tunai yang tersedia di bank, maka hal ini tidak berbahaya

karena tidak mengakibatkan melambungnya jumlah uang

yang beredar di tengah masyarakat. Namun apabila e-money

diterbitkan sebagai konsekuensi pembayaran bunga atas suatu

pinjaman, maka e-money dapat membahayakan kestabilan

harga.(inflasi).yang.ada.di.satu.negara.(Al-Laham.et al, 2009)

Salah satu gagasan dalam perkembangan e-money

adalah diterbitkannya e-money oleh bank sentral, sehingga

velositas e-money dapat diawasi dengan lebih baik. E-money

ini disebut dengan Central Bank Digital Currency (CBDC).

Pada umumnya, e-money diterbitkan oleh perusahaan

penerbit selain bank sentral. Adanya gagasan dalam

implementasiCBDCpadasatunegaradapatmempertahankan

fungsi bank sentral sebagai satu-satunya pencetak uang di

negara tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya CBDC,
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tidak ada perusahaan yang dapat menerbitkan e-money untuk

digunakan di masyarakat.

CBDC merupakan sarana penyimpananuang elektronik

sekaligus metode pertukaran yang dikeluarkan oleh bank

sentral. CBDC dimaksudkan untuk dapat ditukar dengan

bentuk uang tunai, seperti : uang kertas, koin, dan deposito

di bank. Salah satu tujuan utama CBDC adalah memperluas

akses terhadap kewajiban bank sentral, yaitu menyediakan

dan mengedarkan uang dalam bentuk digital (Harahap
et

al,

2017).

Karakteristik CBDC yang didesain dengan baik

diantaranya adalah sebagai berikut (Bordo dan Levin, 2017) :

a) Practically costless medium of exchange

Jika CBDC diciptakan berbasis akun, rekening dapat

ditempatkan langsung di bank sentral atau tersedia

melalui public-private partnership dengan bank umum.

b) Secure store of value

CBDC dengan bunga dapat memberikan rate of return

sesuai dengan aset bebas risiko, seperti sekuritas jangka

pendek pemerintah. Suku bunga CBDC akan menjadi

alat utama untuk melakukan kebijakan moneter.

c) Gradual obsolescence of paper currency

CBDC dapat dibuat secara luas untuk umum dengan

biaya transfer gradual untuk transfer antara uang tunai

danCBDC.Akibatnya,penyesuaianterhadapsukubunga

CBDC tidak akan dibatasi oleh effective lower bound.

d) True price stability

Kerangka kebijakan moneter dimungkinkan

dilaksanakan karena nilai aktual CBDC akan tetap stabil

sepanjang waktu dalam kaitannya dengan Indeks Harga
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Konsumen. Kerangka itu akan mendorong perilaku

kebijakan moneter yang sistematis dan transparan.

H. Cryptocurrency

Cryptocurrency secara sederhana diartikan sebagai

jenis mata uang digital dimana transaksinya dapat dilakukan

secara online dan diperoleh melalui aktivitas pertambangan

(mining). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang

dicetak, cryptocurrency didesain dengan memecahkan soal

soal. matematika. berdasarkan. kriptografi.. Jenis. mata. uang.

ini menuai banyak perdebatan di kalangan para akademisi

terhadap kebermanfaatan dan risiko yang dapat ditimbulkan

terhadap perekonomian dunia, terlebih aset yang mem-backup

cryptocurrency masih dipertanyakan. Tidak adanya aset yang

mem-backup.cryptocurrency.ini.dapat.mengakibatkan.inflasi,.

karena peredaran jenis mata uang digital ini menambah

jumlah uang yang beredar di suatu negara. Hal ini berbeda

dengan e-money atau uang elektronik yang merupakan

pengganti uang tunai.

Untuk memperoleh sejumlah nilai e-money, seorang

masyarakat pengguna diwajibkan untuk menyetorkan uang

yang sesuai dengan jumlah uang yang akan ia peroleh pada

akun e-money kepada lembaga atau perusahaan penerbit.

Sementara untuk memperoleh cryptocurrency, seseorang

cukup melakukan aktivitas pertambangan (mining) dengan

cara memecahkan sebuah teka-teki kriptologi yang berupa

persoalan matematika rumit yang telah diatur, contohnya

Bitcoin ciptaan Satoshi Nakamoto.

Nilai dari mata uang digital cryptocurrency bersifat

terdesentralisasi, artinya secara umum jauh lebih aman

daripada yang sifatnya terpusat seperti uang kertas.

Sistem terdesentralisasi ini mampu menghubungkan para
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penggunanya tanpa kebutuhan perantara atau pihak ketiga

atau otoritas pusat seperti perbankan atau pemerintah.

Nilai. mata. uang. digital. ini. berbasis. pada. kriptografi.

yang berasal dari kelangkaan, dan proses penciptaannya

melalui pemecahan matematika yang rumit, nilai enkripsinya

unik, dan kepercayaan dan penggunaannya juga berasal dari

keseluruhan komunitasnya.

Selain digunakan sebagai mata uang digital dalam

transaksi jual beli secara online, cryptocurrency juga

dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi alternatif

selain saham, obligasi, deposito, emas, dan lain sebagainya.

Diantara kelebihan dari jenis mata uang digital ini adalah

sebagai berikut :

a) Kecepatan dan Kemudahan

Kelebihan yang pertama dari cryptocurrency adalah dari

sisi.kecepatan.dan.kemudahannya..Mata.uang.kriptografi.

sengaja diciptakan sebagai solusi dari rumitnya transaksi

keuangan dan perbankan konvensional. Dengan

menggunakan cryptocurrency, kita bisa melakukan

transaksi dengan lebih cepat dan praktis. Misalnya

untuk melakukan transfer ke rekening luar negeri, kita

biasanya harus melakukan transaksi tersebut pada hari

dan jam kerja. Berbeda dengan cryptocurrency yang

transaksinya dapat dilakukan kapan saja tanpa harus

menunggu jam dan hari kerja.

b) Keamanan

Keamanan menjadi hal yang amat penting mengingat

belakangan ini banyak terjadi peretasan dan pencurian

data. Pihak bank yang kita percaya untuk menjamin

kerahasiaan data nasabahnya bisa saja membocorkan

data tersebut kepada pihak lain. Oleh sebab itu,

sebagian orang lebih memilih untuk menyembunyikan



c)

identitasnya saat bertransaksi. Dengan cryptocurrency,

kita bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus

menampilkan identitas asli kita.

Potensi Kenaikan Harga Mata Uang

Potensi kenaikan nilai mata uang yang amat besar

adalah salah satu hal yang menarik minat investor untuk

melakukan investasi pada cryptocurrency. Hal ini tentu

akan memberikan keuntungan pada pemilik mata uang

ini. Beberapa orangyang sudahmembelicryptocurrency

seperti bitcoin saat harganya masih rendah kini menjadi

kaya mendadak karena telah menjual bitcoinnya saat

nilai tukarnya melambung tinggi. Mekanisme yang

sama pada dasarnya terjadi pada seluruh instrumen

investasi, termasuk saham. Namun berdasarkan fakta di

lapangan,cryptocurrencytermasuksalahsatuinstrumen

investasi yang kenaikan harganya dapat mengungguli

saham-saham di pasar modal, termasuk saham blue-chip.

Terlebih ketika cryptocurrency tersebut sedang viral

dan booming di berbagai negara. Maka disini berlaku

hukum permintaan, ya itu semakin tinggi permintaan

suatu barang maka semakin tinggi pula harga barang

tersebut.

d) Menghindari Pemalsuan Uang

Pemalsuan uang kertas bukan hal baru di berbagai

belahan dunia. Dengan memanfaatkan kemutakhirkan

teknologi, banyak orang yang tak bertanggungjawab

dapat melakukan pemalsuan terhadap uang kertas

dengan sangat mudah. Dengan adanya mata uang

berbasis.kriptografi.ini,.maka.pemalsuan.uang.tersebut.

dapat dicegah.Matauangcryptocurrency dirancang agar

tidak mudah diretas dan digunakan untuk bertransaksi

olehorang lain. Jenismatauangdigital inipuntidakdapat



dipalsukan, sehingga pengguna akan merasa lebih aman

ketika bertransaksi menggunakan cryptocurrency.

Selain kelebihan, cryptocurrency juga memiliki

kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Pelanggaran Hukum

Potensi adanya pelanggaran hukum ini adalah hal

paling urgen dari adanya cryptocurrency, terlebih ketika

diimplementasikan sebagai alat tukar antarpersonal di

suatu negara. Hal ini disebabkan regulasi di beberapa

negara yang melarang keberadaan cryptocurrency,

seperti Bitcoin untuk bertransaksi. Regulasi atau aturan

ini juga berlaku di Indonesia. Hal ini tentu menghambat

pengguna cryptocurrency dalam bertransaksi, karena

tanpa adanya lampu hijau dari negara, maka transaksi

menggunakan cryptocurrency termasuk ke dalam

aktivitas yang illegal.

Namun tidak semua negara melarang penggunaan

cryptocurrency, seperti Bitcoin. Negara di Eropa seperti

Swedia sangat terbuka menerima kehadiran Bitcoin dan

cryptocurrency lainnya. Swedia juga dikabarkan akan

meluncurkan cryptocurrency miliknya sendiri.

b) Volatilitas Tinggi

Cryptocurrency termasuk mata uang baru yang belum

lama dikenal oleh masyarakat dunia. Kiprah mata uang

kripto ini masih kurang dari
10

tahun, oleh sebab itu

volatilitas mata uang jenis ini masih sangat tinggi. Nilai

mata uang bisa mengalami kenaikan drastis yang dapat

menguntungkan masyarakat yang telah menyimpan

lama mata uang tersebut. Sebaliknya, masyarakat

dapat dirugikan ketika nilai mata uang digital ini justru

merosot di masa yang akan datang.
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c) Kehilangan atau Lupa Wallet Key

Satu hal yang paling penting saat kita memanfaatkan

cryptocurrency sebagai alat tukar maupun investasi,

yaitu penggunaan wallet. Digital wallet ini kita gunakan

untuk menampung uang kripto atau uang digital yang

kita miliki. Tentu saja digital wallet ini membutuhkan

kunci untuk membukanya. Kunci ini bisa berupa pin

maupun password.

Resiko penggunaannya adalah ketika kita lupa kunci

untuk membuka digital wallet, kita tidak akan dapat

mengakses mata uang kripto yang kita miliki.

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital dengan

sistem terdesentralisasi dan menggunakan teknologi

blockchain,yaitusistempencatatantransaksidibanyakdatabase

yang tersebar luas di banyak komputer yang masing-masing

memuat catatan yang identik. Teknologi ini memungkinkan

transaksi yang terjadi antara pengguna cryptocurrency tidak

diawasi oleh pihak manapun. Berbeda dengan transaksi yang

terjadi di perbankan maupune-money, pihak yang melakukan

pengawasan ada otoritas yang memiliki kewenangan.

Teknologi blockchain ini juga sangat aman, sehingga

amat sulit diretas atau diubah secara sepihak. Selain itu,

teknologi ini juga memungkinkan adanya akun anonymous,

yaitu pihak sender maupun receiver dana pada cryptocurrency

tidak terlacak atau terdeteksi oleh pihak manapun.
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Sebagai contoh, ketika seseorang pengguna

cryptocurrency Bitcoin akan melakukan pembayaran di

sebuah Café, uang orang tersebut akan ditransfer dari akun

yang dimiliki ke rekening Café dan transaksi tersebut akan

tercatat di semua komputer yang tersebar di jaringan Bitcoin.

Namun catatan transaksi tersebut tidak memuat identitas dari

sender maupun receiver dana.
Di

satu sisi, hal ini memproteksi

pihak yang melakukan transaksi sehingga identitas personal

tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Namun

di sisi lain hal ini juga sangat menguntungkan para pelaku

kejahatan keuangan, seperti pelaku money laundering.
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