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Nama

Jabatan

Daerah

Pengalaman dalam inklusi keuangan?

Pengantar

Temukan

pasangan

permainan

Anda

Berikan masing-masing 

satu menit untuk

memperkenalkan diri

Apa yang diharapkan

dari lokakarya

Tolong

ceritakan

tentang

pasangan

Anda



Beberapa aturan…



Membangun

pemahaman dan 

dukungan pada RIF

Menyelami

tren/perkembangan

terbaru di RIF

Membangun keterkaitan

dengan rencana kebijakan/ 

pembangunan sektor

keuangan Indonesia

Membekali agar lebih dalam

terlibat dengan standar RIF 

global dan kerangka aturan

pengawasannya

Tujuan lokakarya
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Agenda

01 Menetapkan konteks

02
Mendefinisikan
Keuangan Inklusif yang 
Bertanggung Jawab (RIF)

03
Menghubungkan standar
global RIF dengan rencana
pengembangan sektor
keuangan Indonesia

04

05

06

Peran tata kelola FSP dalam
memastikan RIF

Produk dan proses yang 
berpusat pada nasabah

Literasi keuangan dan 
evolusinya

HARI 1

Memperkuat perlindungan
konsumen

Keuangan yang bertanggung
jawab dan peningkatan
digitalisasi08

09 Mengadopsi standar khusus
dan perencanaan tindakan

HARI 2

02



MENETAPKAN
KONTEKS RIF



Sebuah contoh nyata saat ini

Baca seluruhnya, garisbawahi poin utama,

kemudian

Diskusikan dengan orang di sebelah Anda     
(secara berpasangan) 10-15 menit

• Apa yang terjadi di dalam studi kasus?

• Mengapa itu terjadi?

• Apakah situasi serupa juga teramati di 
Indonesia?

• Apa masalah lain di Indonesia?



Konsentrasi

persaingan pasar dan 

multi pinjaman

Kami memahami ini dari berbagai krisis di seluruh dunia

Nicaragua

Bosnia and

Herzegovina

Morocco Pakistan

India

Sistem dan kendali FSP 

yang berlebihan

Disiplin peminjaman

yang buruk Fokus pada target 

pembiayaan

Penekanan pada 

imbal pembiayaan

di atas imbal sosial



Berbasis suplai

– produk

pinjaman

standar

Biaya tinggi, 

tidak selalu

transparan, atau

dipahami

sepenuhnya oleh 

nasabah

Target untuk staf

‘pendorong’ 

pencairan dan 

‘penarikan’ 

pelunasan

Multi 

pinjaman oleh 

nasabah

Apa yang telah kita pahami dari multi krisis ... namun juga dari

'situasi normal' 

Metode

penagihan

yang keras
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Tanggapan global

Prinsip Perlindungan Nasabah

Standar Universal untuk Kinerja 

Sosial dan Lingkungan

Standar Perlindungan Nasabah

Jalur Perlindungan Nasabah

http://www.sptf.info/


Mengelola bisnis yang berkelanjutan – menutupi biaya, 

menghasilkan keuntungan yang wajar sembari bertanggung

jawab penuh kepada nasabah dan staf, dan memberikan nilai

bagi nasabah

01

Kebijakan dan sistem diterapkan dan 

dipantau secara rutin untuk memastikan

praktik keuangan yang bertanggung jawab
02

Penerapan praktik yang bertanggung

jawab sebagai komponen penting

Manajemen Risiko
03

Pergeseran orientasi



MENDEFINISIKAN
KEUANGAN INKLUSIF
YANG BERTANGGUNG
JAWAB (RIF)



Apa itu RIF?

Keuangan inklusif yang bertanggung jawab (RIF) merujuk pada layanan keuangan
yang melindungi dan menguntungkan konsumen, karyawan, lingkungan yang 
berpenghasilan rendah dan dikecualikan. 

Penyedia inklusif yang bertanggung jawab akan :

1. Melindungi konsumen dari risiko

2. Menciptakan nilai nyata bagi konsumen

3. Peduli terhadap karyawan

4. Menghormati dan melestarikan sumber daya alam

People
Planet

Profit



Misi diwujudkan dalam praktik

Menempatkan kesejahteraan
nasabah sebagai pusat dari semua
keputusan operasional dan strategis

Implementasi praktik manajemen yang 
membantu Anda mewujudkan misi Anda

RIF meliputi unsur-unsur berikut:

Kinerja 

Sosial

Manajemen

Kinerja Sosial

Manajemen berpusat

pada nasabah



Mencapai manajemen kinerja yang seimbang

Misi
Tata Kelola
(keuangan
dan sosial) 

Manajemen kinerja

Kinerja Sosial

Kinerja keuangan

- Profitabilitas
- Efisiensi
- Keberlanjutan

- Layanan yang 
tepat dan 
berkualitas yang 
memberikan
manfaat bagi
Rumah Tangga
berpenghasilan
rendah
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Standar Universal untuk Manajemen Kinerja Sosial dan Lingkungan (USSEPM)

7 Dimensi

20 Standar

Beberapa Praktik

Esensial dan 

indikator terkait



Desain dan Pengiriman
Produk yang Tepat

Standar Perlindungan Nasabah

Mencegah Hutang
Berlebihan

Transparansi

Penetapan harga yang 
bertanggung jawab

Perlakuan yang Adil dan 
Hormat terhadap
Nasabah

Privasi Data Nasabah

Tata Kelola dan SDM

Tata Kelola dan SDM



MENGHUBUNGKAN
KEUANGAN INKLUSIF
YANG BERTANGGUNG
JAWAB

DAN

RENCANA/STRATEGI 
PENGEMBANGAN SEKTOR
KEUANGAN INDONESIA



Strategi Inklusi

Keuangan

Nasional

Peta jalan

Pengembang

an Perbankan

Indonesia 

(2020 - 2025)

Kerangka

struktur

rencana induk

(2021-2025)

Standar

Universal 

Kinerja Sosial

dan 

Lingkungan

Standar/Panduan 

Perlindungan

Nasabah

Upaya kunci nasional dan global di RIF 
Nasional Internasional



USSEPM 1 dan 2

Standar Perlindungan Konsumen 8

Tata Kelola

Produk

USSPM 3

Literasi

Keuangan

Kemampuan Keuangan dan Keuangan Digital

Standar Perlindungan Nasabah 3 dan 4

Perlindungan

Konsumen

Standar Perlindungan Nasabah 1 sampai 8

Digitalisasi

Standar Keuangan Digital yang 

Bertanggung Jawab

Enam permasalahan inti muncul ketika kita menghubungkan inisiatif nasional
dan global 

Bagaimana Anda mengawasi ini?



PERAN TATA KELOLA 
DALAM RIF

Tata Kelola



USSEPM 1 and 2

Standar Perlindungan Konsumen 8

Tata Kelola

Produk

USSPM 3

Literasi

Keuangan

Kemampuan Finansial dan Keuangan

DigitalStandar Perlindungan Klien 3 dan 4

Perlindungan

Konsumen

Standar Perlindungan Konsumen1 to 8

Digitalisasi

Standar Keuangan Digital yang 

Bertanggung Jawab

Enam inti masalah yang muncul ketika menghubungkan inisiatif nasional dan global



Praktik manajemen RIF yang efektif sangat bergantung pada tata kelola dan sistem manajemen di 

suatu institusi

Direksi dan manajemen sangat penting dalam memastikan RIF yang efektif di FSP

Mereka menetapkan tujuan dan memantau tujuan ini. Mereka juga menetapkan budaya FSP

23

nasabah = penjualan

Apakah Anda akan mencapai target 

penjualan?

Apakah menurut Anda produk sudah sesuai untuk

nasabah kita?

Produk

memenuhi

kebutuhan

nasabah?Mengajukan pertanyaan penjualan dan 

operasi itu penting, tetapi percakapan

dengan staf cabang sering kali hanya

tentang PAR dan target penjualan

RIF dimulai dari atas
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 Fokus tinjauan dan diskusi direksi dan manajemen cenderung pada metrik keuangan, dengan

penekanan yang tidak memadai atau bahkan tidak adanya arti dari hasil-hasil bagi produk dan 

proses di tingkat nasabah dan staf

 Berhutang terlalu banyak, penjualan agresif, batas suku bunga, dan pembiayaan kembali berisiko

tinggi adalah area yang menjadi perhatian umum di banyak pasar

 Meningkatnya digitalisasi dan COVID telah menciptakan tantangan terkait produk dan proses 

(misalnya, literasi digital yang rendah, transparansi terkait kredit digital, uji tuntas konsumen). 

Risiko-risiko di tingkat konsumen ini dapat berdampak pada kinerja keuangan FSP.

 Risiko politik yang berasal dari risiko tingkat konsumen mengamanatkan agar direksi meninjau

perlindungan nasabah FSP dan praktik RIF yang lebih luas.

 Banyak investor dan pemberi pinjaman berusaha memahami bagaimana FSP menerapkan dan 

memantau perlindungan nasabah dan praktik RIF. Hal ini sering dikaitkan dengan akses ke dana 

institusi. 

Mengapa direksi harus fokus pada RIF



RESIKO OPERASIONAL

Sumber Daya Manusia, TI, Penyimpangan (Fraud),

Kepatuhan Proses

RESIKO KEUANGAN

Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas

RISIKO REPUTASI

Investor, nasabah, regulator, media

Fokus risiko di PSF terus menjadi …



Strategis

Keuangan

Eksternal

Operasional

Lebih lanjut, risiko reputasi dapat memiliki konsekuensi keuangan yang 

serius dan hilangnya reputasi

Misi melenceng

Target pasar yang salah

Produk yang tidak sesuai

Memenuhi tujuan sosial

Politik

Kompetisi

Likuiditas Penyimpangan/Fraud

SDM
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Memastikan inisiatif RIF terbaru dan bagaimana kaitannya dengan

manajemen risiko

Memastikan implementasi RIF di FSP dengan meminta

pertanggungjawaban manajemen tentang RIF 

Membuat laporan tentang RIF ke
Direksi

Dukungan direksi dalam hal ini
dengan

Lalu apa peran Direksi terkait RIF
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USSEPM 1: Strategi Sosial

1A. Penyedia memiliki strategi untuk

mencapai tujuan sosialnya.



Di mana dan siapa yang ingin Anda 
jangkau?  

Bagaimana Anda memenuhi kebutuhan
nasabah?

Efek/dampak apa saja yang diinginkan? 

Berawal dari Misi dan Visi FSP 



Menjangkau nasabah sasaran: 

Siapa yang akan dijangkau

LKM?

Memenuhi kebutuhan nasabah sasaran & perlindungan

nasabah

Bagaimana LKM memenuhi kebutuhan nasabahnya?

Perubahan dalam kehidupan

nasabah yang disasar: Perubahan

positif apa yang akan disumbangkan

oleh LKM dalam kehidupan nasabah

yang disasarnya?

Meningkatkan kesejahteraan

perempuan miskin dan keluarganya

dengan menyediakan akses jangka panjang

untuk layanan keuangan yang berkualitas

Menggali tujuan dari pernyataan misi



Spesifik Mudah

diukur

Attainable

(dapat dicapai)
Relevan Terbatas

waktu

Menetapkan tujuan sosial yang SMART



32

USSEPM 1 & 2: Strategi Sosial & Kepemimpinan yang Berkomitmen

1B. Penyedia mengumpulkan, 

menganalisis, dan melaporkan data yang 

spesifik sesuai dengan tujuan sosialnya.

2A. Anggota dewan direksi meminta

pertanggungjawaban manajemen untuk mencapai

tujuan sosial penyedia.

2B. Manajemen senior bertanggung jawab untuk

menerapkan strategi penyedia untuk mencapai

tujuan sosialnya



Apa yang kita nilai penting… kita ukur

Apa yang kita bisa ukur... kita bisa kelola

Mengapa pengumpulan, analisis, dan penggunaan data penting?



MULAILAH

DENGAN

PERTANYAAN-

PERTANYAAN INI –

DAPATKAH

DIREKSI

MENJAWAB

PERTANYAAN-

PERTANYAAN INI?
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 Apakah mereka sudah jelas terkait penjangkauan – bukan hanya
angka, tetapi, area mana yang dilayani (daerah yang lebih/kurang
berkembang? perkotaan, pedesaan, semi-pedesaan)? Siapa nasabah
sasarannya? (perempuan?) Apakah perempuan termasuk?  

 Apakah produk dan layanan sudah sesuai dengan nasabah (yang 
disasar)?

 Apakah mereka dapat mempertahankan nasabah? Nasabah mana 
yang keluar dan mengapa?

 Apakah mereka sudah bertindak secara bertanggung jawab? –
kepada nasabah?

 Apakah mereka sudah bertindak secara bertanggung jawab –
kepada staf?

 Apakah mereka sadar dan mampu menanggapi isu-isu lingkungan, 
kesehatan dan keselamatan?  

 Apakah mereka berkontribusi pada perubahan positif? 



Penjangkauan

• Siapa yang dijangkau LKM?

• Dan dimana

Perubahan

• Perubahan positif apa

yang disumbangkan

oleh LKM?

Layanan

• Akses ke layanan

• Umpan balik/ masukan nasabah

• Retensi nasabah

• Siapa yang keluar dan mengapa

Tanggung jawab

sosial

• Perlindungan nasabah

• Kepuasan/retensi staf

• Kesetaraan gender

Melacak sasaran yang terkait dengan RIF



Outreach Profit allocationGrowth versus actual Client 

Protection Risks

Social indicators Client retention/Satisfaction Employee 

retention/Satisfaction

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Laporan dapat berisi …



Tool SPI-4

Disesuaikan dengan kebutuhan - modul

opsional tentang kemiskinan, gender, dan 

lingkungan

Hanya gunakan perangkat penilaian
yang selaras dengan Standar Universal

Perangkat manajemen yang memungkinkan

Anda mengidentifikasi kesenjangan dalam

praktik manajemen (Praktik Esensial) dan 

memperbaikinya



“Bagaimana kita menangani

pencegahan hutang nasabah yang 

berlebihan, transparansi, 

perlakuan yang adil dan hormat

terhadap nasabah, privasi data 

nasabah, dan mekanisme untuk

menyelesaikan keluhan nasabah ?

”

75

80

60

91

87

4a. Prevention of over-

indebtedness

4b: Transparency

4c. Fair and respectful treatment

of clients

4d. Privacy of client data

4e. Mechanisms for complaint

resolution

Pencegahan dari

hutang yang berlebihan

Transparansi

Perlakuan adil dan hormat

kepada nasabah

Privasi data nasabah

Mekanisme Penyelesaian

Keluhan/ Pengaduan

Misalnya: Dimensi 4 – Perlindungan Nasabah



Apa saja opsi pengaturan/pengawasan??

Saat ini
Tata Kelola yang baik

Kemungkinan di masa depan

Ketentuan peraturan apa yang 

terkait dengan tata kelola yang 

baik dan memastikan praktik

yang bertanggung jawab terjadi?

Apa:

- Pembelajaran yang dapat

Anda ambil dari apa yang 

kita diskusikan

- yang menurut Anda dapat

dimasukkan dalam

regulasi, pengawasan?



PRODUKYANG 
BERPUSAT PADA 
NASABAH

Produk



USSEPM 1 and 2

Standar Perlindungan Konsumen 8

Tata Kelola

Produk

USSPM 3

Literasi

Keuangan

Kemampuan Finansial dan Keuangan

DigitalStandar Perlindungan Klien 3 dan 4

Perlindungan

Konsumen

Standar Perlindungan Konsumen1 to 8

Digitalisasi

Standar Keuangan Digital yang 

Bertanggung Jawab

Enam inti masalah yang muncul ketika menghubungkan inisiatif nasional dan global



Apa yang dimaksud

dengan Produk yang 

berpusat pada 

Nasabah ?



3A. Penyedia mengumpulkan dan 

menganalisis data untuk memahami

kebutuhan nasabah.

3B. Produk, layanan, dan kanal penyedia

menguntungkan nasabah.

USSPM 3: Produk dan layanan yang berpusat pada nasabah

Standar Perlindungan Nasabah

CPS 1:Produk, layanan, dan kanal penyedia

menguntungkan nasabah



USSPM 3: Praktik esensial untuk produk dan layanan yang berpusat pada nasabah

3A. Penyedia mengumpulkan dan 

menganalisis data untuk

memahami kebutuhan nasabah

3B. Produk, layanan, dan saluran

penyedia menguntungkan

nasabah

3A.1 Penyedia melakukan riset

pasar dan uji coba

3A.2 Penyedia menggunakan data 

untuk mengidentifikasi pola

perilaku keuangan menurut

segmen nasabah

3A.3 Penyedia mengumpulkan

umpan balik nasabah tentang

pengalaman mereka menggunakan

produk dan layanan penyedia

3B.1 Penyedia menggunakan wawasan

dari data konsumen untuk merancang

produk, layanan, dan saluran pengiriman.

3B.2 Proses menghilangkan hambatan

yang mencegah akses ke produk dan 

layanan keuangan

3B.4 Produk dan layanan penyedia

membantu nasabah mengurangi

kerentanan terhadap guncangan dan 

konsumsi yang lancar

3B.5 Produk dan layanan penyedia

membantu para nasabah mencapai

tujuan mereka

© 

© 

© 

© Praktik Esensial Perlindungan Nasabah



3B.3 Produk, layanan, dan kanal penyedia, 

melindungi nasabah dari bahaya

USSPM 3: Praktik esensial produk dan layanan yang berpusat pada nasabah -

Digital

© 

3.B.3.7 Jika penyedia menggunakan agen, ia

memantau likuiditas agen dan apakah agen

menghormati praktik perlindungan nasabah, dan 

memiliki mekanisme untuk mengatasi masalah

sesuai kebutuhan.

3.B.3.8 Jika penyedia menggunakan kanal digital, ia

memantau apakah masalah berikut terjadi dan 

memiliki mekanisme untuk mengatasi masalah

sesuai kebutuhan: kesalahan transaksi; sistem tidak

berfungsi



Metode apa yang digunakan untuk

memahami kebutuhan dan 

preferensi nasabah?

Bagaimana data 

digunakan?

Apakah praktik semacam ini membantu menghilangkan

kerentanan terhadap guncangan, kelancaran konsumsi, dan 

membantu nasabah memenuhi tujuan mereka ?

Desain produk berbasis data



Apa saja opsi pengaturan/pengawasan?

Saat ini

What regulatory provisions 

related to customer centered 

products exist?

Kemungkinan di masa depan

Apa:

- Pembelajaran yang dapat

Anda ambil dari apa yang 

kita diskusikan

- yang menurut Anda dapat

dimasukkan dalam

regulasi, pengawasan?

produk yang berpusat pada klien


