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Menghubungkan standar
global RIF dengan rencana
pengembangan sektor
keuangan Indonesia

04
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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 
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LITERASI 

KEUANGAN DAN 

EVOLUSINYA



USSEPM 1 dan 2

Standar Perlindungan Konsumen 8

Tata kelola

Produk

USSPM 3

Literasi

Keuangan

Kemampuan Finansial 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 hal inti yang muncul ketika kita menghubungkan inisiatif nasional dan global 



Apa itu literasi keuangan??

Untuk bantuan langsung tunai (digital) 

terkait COVID-19 apa yang diamati dalam

hal bagaimana penerima mengelola uang 

itu?
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Digitalisasi upah di sektor GTF



Digitalisasi upah

Uang tunai dianggap … berisiko, tidak efisien, dan lemah

Digitalisasi upah

- Beralih dari membayar upah secara tunai menjadi membayar upah
langsung ke akun digital yang dibuat untuk setiap pekerja.

- Akun - penyedia layanan keuangan - kartu debit dan/atau dompet
elektronik untuk mengakses upah dan bertransaksi.



Digitalisasi upah: Manfaat

Manfaat ekonomi dan sosial bagi pengusaha dan karyawan
(khususnya pekerja perempuan)

Pabrik (data dari Kamboja) pekerja GTF (data dari Bangladesh)

Juga, mengurangi risiko penipuan dan pencurian

Digitalisasi upah – transparansi yang lebih besar
• Menambah reputasi pabrik
• Kemungkinan menurunkan perselisihan

Workers

Productivity loss 
saved

Savings/month

2000 (85% women)

Large Factory Mid-size Factory

855 (85% women)

$1,700/month $1,248/month

$500 $717

Areas Findings

Increase in control 
over wages

• Joint decision making - 20%. 
• Moved away from ceding control over wages by family members
• Hand over salary to someone else to decide how to use it – 10%

Increase in confidence 
levels

• Higher confidence to meet family’s expected future expenses – 17% 
• Women’s participation in financial decision making - 6% 
• Decisions related to children’s education – 3% 
• Increase in their ability to make decisions related to mobility

Increase in financial 
inclusion

• Preference to getting paid into an e-wallet - 43%
• Mobile e-wallet accounts - 50%
• Workers reporting that they save regularly – 21%
• Women using mobile money accounts to remit - 46%



Digitalisasi upah: Pelajaran baru

Peralihan dari uang tunai ke digital tidak otomatis dan membutuhkan input
Keterampilan digital dan kemampuan keuangan digital

Penyerapan alat digital yang rendah untuk transaksi

Membangun kepercayaan itu penting

Mengetahui kemanfaatan penting

Memiliki ponsel pinter keterampilan digital tingkat lanjut≠

Pembelajaran tentang program literasi

keuangan

Lulus dari literasi keuangan hingga
kemampuan keuangan

Pelatihan itu penting

Peningkatan kemampuan keuangan
harus transformatif secara gender



Konten

Dari literasi keuangan hingga kemampuan keuangan (I/II)

Pendekatan

DampakTerbatas

Seringkali berdasarkan kebutuhan
penyedia layanan

Retensi informasi pendekatan

kelas tradisional terbatas

Alih pengetahuan tidak perlu

diterjemahkan ke dalam perubahan

perilaku/penggunaan aktif layanan

keuangan



Metode, konten, dan tujuan

literasi keuangan -

berkembang menjadi

pendekatan yang lebih

cerdas gender 
Ditautkan ke persyaratan

pengguna akhir, 

menyematkan konten & 

pengiriman ke dalam

konteks pengguna

This is referred to as 
financial capability 

Menekankan pada 
konsep spesifik bukan

abstrak, fokus pada 
tujuan pembelajaran

dengan
mempertimbangkan

tantangan yang 
dihadapi penerima

Menyederhanakan dan 
memprioritaskan konten

yang terkait dengan
pengetahuan dan 
keterampilan yang 

dibutuhkan perempuan
untuk membangun

kepercayaan dan melakukan
transaksi keuangan dalam

konteks LKD.

Dari literasi keuangan hingga kemampuan keuangan (II/II)



Dari literasi keuangan sampai kemampuan keuangan digital

• Badan kerja yang muncul di seputar literasi keuangan digital. 

• Literasi keuangan digital dibangun di atas literasi keuangan tradisional, literasi seluler dasar, dan 

literasi internet bergerak

• Literasi keuangan berevolusi menjadi kemampuan keuangan literasi keuangan digital berevolusi

menjadi kemampuan keuangan digital (DFC)

Pengetahuan

• Fakta atau konsep penting

untuk dipelajari seseorang. 

• Mendukung penggunaan LKD. 

• Misalnya, penting bagi

perempuan untuk memahami

fitur produk/saluran yang 

tersedia, layanan T&C, dan 

risikonya

Sikap

• Sudut pandang atau

keyakinan yang 

mendukung penggunaan

LKD.

• Mis., Kepercayaan pada 

produk dan/atau alat

digital itu sendiri. 

• Mis., Keyakinan pada 

kemampuan sendiri untuk

Keterampilan

• Kompetensi teknis yang 

dibutuhkan untuk

mengakses dan 

menggunakan LKD 

• Misalnya, Perempuan harus

memiliki keterampilan untuk

menggunakan perangkat

digital secara mandiri



Pembelajaran dari program kemampuan keuangan yang ada

Pembelajaran…

Program kemampuan keuangan dapat meningkatkan status perempuan.

Dampaknya dapat dibatasi jika seorang perempuan memiliki status rendah dan kendali terhadap

sumber daya yang rendah.

Kombinasi akses dan kendali atas sumber daya dalam akun, disertai dengan pelatihan sederhana dan

intuisi mungkin sangat efektif.

Pelatihan singkat bisa sama efektifnya dengan pelatihan yang lama, terutama jika dilaksanakan pada

waktu yang genting, yang dikenal sebagai “momen-momen belajar”.”

Skalabilitas program pendidikan keuangan kemungkinan akan memerlukan komponen digital untuk

pelatihan.

Pendekatan “edutainment” mungkin lebih efektif daripada pelatihan kelas tradisional.

Program dengan materi yang mudah dipahami, termasuk “aturan praktis”, mungkin efektif.

Siapa yang memberikan pelatihan adalah hal penting, karena kepercayaan pada pelatih tampaknya

sangat penting

Personalisasi pelatihan tampaknya efektif



Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk program DFC

1. Desain program harus merangkul peningkatan kemampuan keuangan digital

segmen target yang berbeda

2. Memastikan pendekatan cerdas gender dalam desain program dan mewaspadai

hambatan khusus gender

3. lingkup dan tujuan program harus didefinisikan dengan jelas

4. Menggabungkan dorongan perilaku di momen-momen belajar selama siklus

berlangsungnya program

5. Tautkan program/tujuan dengan produk LKD

6. Gabungkan elemen pribadi untuk menghasilkan trust (rasa percaya)

7. Saluran penyampai harus mencerminkan segmen sasaran

8. Manfaatkan teknologi digital dan seluler



What are the regulatory/supervisory options?

Saat ini

Kemungkinan di masa depan

Kemampuan keuangan

Apa saja ketentuan regulasi yang 

ada untuk literasi keuangan (dan 

jika ada, untuk kemampuan

keuangan (digital)?

Apa saja:

- Pembelajaran yang dapat

Anda ambil dari apa yang 

kita diskusikan

- yang menurut Anda dapat

dimasukkan dalam

regulasi, pengawasan?? 



MEMPERKUAT

PERLINDUNGAN

KONSUMEN

Perlindungan

Konsumen



USSEPM 1 dan 2

Standar Perlindungan Konsumen 8

Tata kelola

Produk

USSPM 3

Literasi

Keuangan

Kemampuan Finansial 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 hal inti yang muncul ketika kita menghubungkan inisiatif nasional dan global 
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Ingat kisah Nur?

Pertanyaan untuk Anda – diskusikan secara berpasangan – 10 menit

1. Masalah perlindungan konsumen apa yang muncul dari kisah ini – rekap –

jika ada tambahan apa pun?

2. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah utang berlebih dari perspektif

nasabah LK, dan peraturan? 



Mengapa Jalur CP baru

❖ Penutupan Kampanye Pintar meninggalkan celah di industri

❖ Di sana terus tersisa kebutuhan dan permintaan untuk menunjukkan komitmen

terhadap perlindungan nasabah

❖ Perlindungan Nasabah selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari Standar Universal 

dan alat evaluasi SPI4 

❖ Investor sosial dan FSP menyatakan permintaan yang kuat SPTF-CERise untuk mengisi

kesenjangan

❖ SPTF-CERISE meluncurkan proses konsultasi antara 20 September dan 21 Maret untuk :

▪ Analisis praktik yang ada terkait CPP
▪ Mengoptimalkan nilai CP untuk FSP dan investor 
▪ Memastikan validitas CP untuk spektrum aktor dan saluran penyampaian yang 

terus berkembang



Desain dan Penyampaian
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

Keluhan ganti rugi

Tata Kelola dan SDM



▪ Pathway (Jalur) Perlindungan

Nasabah menjelaskan langkah-

langkah yang dapat diambil LK 

untuk meningkatkan praktik

perlindungan nasabahnya dan 

mengomunikasikan kemajuan ini

kepada pemangku kepentingan

▪ Pathway memberi penyedia peta 

jalan untuk menerapkan Standar

Perlindungan Klien dan membantu

mereka tetap di jalur.
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PATHWAY CP



1A: 
Menandatangani
pernyataan
komitmen
Perlindungan
Nasabah.

1B: Membuka
evaluasi CP 
Anda.
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Disusun bersama LK, Kelompok Kerja Investor Sosial SPTF dan lembaga

pemeringkat, 

 LK - menunjukkan komitmen mereka untuk menerapkan praktik

perlindungan nasabah

 Investor - mengidentifikasi mitra yang berkomitmen.

 LK mengundang untuk mendaftar ke Pathway - menyatakan komitmen mereka

untuk menerapkan perlindungan nasabah.

 Profil LK kemudian terdaftar di situs web SPTF.

 LK akan diminta untuk menyerahkan bukti penilaian diri, penilaian, 

pemeringkatan, atau sertifikasi eksternal tentang perlindungan nasabah dalam 6

bulan bergabung dengan Pathway. Penyedia yang tidak mengirimkan penilaian dalam

waktu 6 bulan akan ”dikeluarkan dari daftar".”

 Profil LK di halaman web akan diperbarui untuk menunjukkan bukti yang 

diserahkan.

Langkah 1: Komitmen untuk melaksanakan



2B: 
Meningkatkan
praktik Anda.

2A: Asessmen
kondisi praktik
Anda dalam
Perlindungan
Nasabah.
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 LK membuat rencana aksi didasarkan atas asessmen mereka terhadap

standar dan praktik mendasar, dan terus menerus meningkatkan praktik

mereka.

 CERISE + SPTF mendukung implementasi dengan :

 Memperbarui alat penilaian SPI dan CP, dan mendukung penggunaannya

 Menawarkan pelatihan dan webinar tentang indikator yang diperlukan untuk

lulus sertifikasi

 Memelihara pustaka sumber informasi untuk sumber rujukan implementasi

 Buletin bulanan

 Menautkan LK ke Jaringan SPM Pro kami

 Profesional SPM yang tersedia di seluruh dunia, dilatih oleh CERISE dan 

SPTF untuk memberikan dukungan kepada FSP

Langkah 2: Asesmen and meningkatkan
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Sertifikasi Perlindungan Nasabah …

 LK mencari sertifikasi dari lembaga

sertifikasi yang disetujui.

 Menyediakan pendapat yang 

independen dan objektif pada 

pelaksanaannya

3: Nilai kondisi
praktik Anda 
dalam
Perlindungan
Nasabah.

Langkah 3: Menunjukkan kemajuan dan pencapaian

FSP mencapai level 

BRONZE dengan lulus

100% dari semua

indikator tingkat awal
dan ≥ 65% dari total

indikator

FSP mencapai level 

SILVER dengan lulus

100% dari semua

indikator tingkat awal & 

Progres dan ≥ 80% dari 

total indikator

FSP mencapai level 

GOLD dengan lulus

100% dari semua

indikator tingkat awal,
Progres & Advance
dan ≥ 95% dari total

indikator
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Transparansi

Memastikan informasi yang jelas dan tepat
waktu untuk mendukung pengambilan

keputusan klien
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*Review of client protection certification organizations

5 aspek terkait transparansi dan pengungkapan yang perlu ditingkatkan oleh sebagian besar

organisasi

Dokumen fakta kunci

Informasi tentang kontrak pinjaman

Informasi asuransi pada 

saat pendaftaran

Informasi proses klaim

asuransi

Komunikasi tentang

biaya ke nasabah

Apa yang dikatakan data* kepada kita
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• Nasabah harus menerima lengkap informasi tentang biaya dan persyaratan dari

semua produk, termasuk yang dibundel dan/atau yang wajib.

• Informasi harus sebanding dan dapat dibaca oleh nasabah disesuaikan bahasa

dan kemampuan membaca mereka, dan memungkinkan mereka untuk

membuat keputusan yang tepat.

• Informasi kontrak harus disediakan secara proaktif ke nasabah sebelum
komitmen apa pun dibuat mis. penandatanganan.

• Pelanggan harus memiliki cukup waktu untuk mengkaji informasi sebelum

menandatangani.

• Merupakan tanggung jawab lembaga untuk memastikan pemahaman penuh

nasabah.

• Staf terlatih untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan menyeluruh dan 
memastikan pemahaman pelanggan.

• Informasi disediakan :

o Secara lisan dan tulisan

o Melalui berbagai saluran – setidaknya perlu dua
o Dalam ranah publik dan sudah tersedia

Kapan

Bagaia

man

Apa

Prinsip umum komunikasi kepada nasabah
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• Ini adalah dokumen ringkasan

yang menangkap syarat dan 

ketentuan yang paling penting

(S&K). 

• Ini memberikan referensi mudah

dari S&K

Dokumen
ringkasan

fakta kunci

Bahasa 
yang 

ringkas
dan padat

Bahasa 
setempat

Disediakan
Secara
Tepat

Akurat dan 
relevan

Data yang 
konsisten

dan 
sebanding

Termasuk
pihak
ketiga

Dokumen Fakta Kunci adalah transparansi yang efektif dan penetapan harga

yang bertanggung jawab
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Bisakah nasabah

FSP mengonfirmasi

ini?











Saya dapat dengan mudah memahami tingkat bunga dan 

membandingkannya dengan lembaga lain.

Saya tahu jumlah biaya saya dan kapan pembayaran jatuh tempo.

Saya tidak pernah mengalami biaya tak terduga: biaya keterlambatan, 

biaya pembayaran di muka atau biaya akun aktif, perubahan suku bunga

saya atau persyaratan pinjaman.

Lembaga telah menjelaskan tanggung jawab saya terhadap kelompok

yang nakal.

Saya dapat dengan mudah mengetahui jumlah hutang dan saldo

rekening tabungan saya.

Saya selalu memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama

interaksi saya dengan lembaga.



Tujuan kita seharusnya …



Semua biaya ini
harus ada dalam
kontrak dan jadwal
pembayaran

Pajak

Komisi/Biaya Lainnya

Uang jaminan

Asuransi

Biaya

Suku bunga
Paling sering ditemukan pada 
kontrak dan jadwal
pembayaran

• Semua ini merupakan total biaya
untuk pelanggan dan harus dijelaskan
dengan jelas kepada nasabah sebelum
pencairan

• Bagaimana ini dikomunikasikan adalah
sangat penting. Itu harus dengan cara
dan bahasa yang dapat dipahami
nasabah

Penjadwalan ulang pinjaman
lebih umum terjadi sekarang dalam
menanggapi COVID -19. Ini
meningkatkan biaya untuk nasabah. 
Bagaimana itu meningkatkan biaya
dan seberapa penting untuk
dijelaskan

Transparansi harga pinjaman
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Ada 10 persyaratan tingkat awal dari Standar Perlindungan Nasabah

• Penyedia memberikan Dokumen Ringkasan Fakta Kunci kepada peminjam sebelum mereka menandatangani

kontrak. Dokumen tersebut berisi informasi berikut::

• Jumlah pinjaman total

• Harga, termasuk semua biaya

• Total biaya kredit--semua pokok, bunga, dan biaya ditambah jaminan tunai

• Tanggal pencairan dan jangka waktu pinjaman

• Jadwal pelunasan dengan jumlah pokok dan bunga, nomor, dan tanggal jatuh tempo semua angsuran pelunasan

• Potongan pembayaran pertama dari pokok dan biaya, jika sesuai

• Bagaimana agunan tunai / tabungan wajib dapat digunakan jika terjadi wanprestasi, jika sesuai

• Suku bunga moratorium, syarat dan ketentuan, jika berlaku

• Kontrak/Perjanjian pinjaman tersedia dalam bahasa lokal utama.

• Jika penyedia menawarkan tabungan, dokumentasi meliputi yang berikut ini:

• Biaya--termasuk biaya penutupan

• Suku bunga dan bagaimana jumlahnya akan dihitung

• Persyaratan saldo minimum dan maksimum

• Apakah simpanan diasuransikan oleh pemerintah

Titik awal untuk praktik transparansi perlindungan konsumen yang baik (I/II)
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• Jika penyedia menawarkan asuransi, ia memberikan nasabah informasi berikut pada saat pendaftaran::                                             

• Sertifikat pertanggungan yang menyatakan, minimal, premi, jumlah dan jangka waktu pertanggungan, siapa

penerima manfaat, peristiwa apa yang dicakup, pengecualian utama apa pun, dan kapan serta bagaimana

mengajukan klaim

• Penjelasan tentang dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan kerusakan, jika ada

• Ketentuan terkait pembatalan dan pembayaran di muka, jika ada

• Komunikasi penyedia dilakukan dalam bahasa yang sederhana dan setempat; informasi lisan digunakan untuk

nasabah yang kurang terpelajar.

• Penyedia memberi klien kesempatan untuk mengkaji syarat dan ketentuan produk.

• Penyedia menawarkan saluran bagi klien untuk mengajukan pertanyaan dan menerima informasi

tambahan sebelum menandatangani kontrak/perjanjian.

• Penyedia memberi nasabah salinan kontrak yang lengkap dan ditandatangani dan membuat kontrak dapat

diakses kapan saja dalam akun online atau dalam bentuk fisik.

• Memberikan kuitansi, di atas kertas atau elektronik, untuk setiap transaksi.

• Jika pembayaran pinjaman secara otomatis didebet dari akun nasabah, penyedia mengirimkan pengingat

pembayaran pinjaman kepada nasabah setidaknya satu hari sebelum pembayaran pinjaman jatuh tempo. 

Titik awal untuk praktik transparansi perlindungan konsumen yang baik (II/II)



35

Hutang Berlebihan

Memastikan bahwa nasabah tidak hutang
berlebihan
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 Banyak definisi hutang berlebih tetapi semuanya memiliki kesamaan fitur inti 

tertentu:

• Nasabah menghadapi hutang dalam jumlah besar (dibandingkan pendapatan) 

• Hutang membebani komponen pribadi, profesional, dan sosial dalam kehidupan

nasabah

 Hutang berlebih seharusnya tidak hanya menjadi perhatian di beberapa pasar yang 

overheated, tetapi juga dapat terjadi kapan saja dengan nasabah mana pun

→ Hutang berlebih harus diidentifikasi, diukur, dan dicegah

Apa itu hutang berlebih?



Analisis pengorbanan

peminjam mikro

berdasarkan prevalensi, 

penerimaan, dan frekuensi

(Ghana)
- Jessica Schicks, Pusat Penelitian Eropa dalam

Keuangan Mikro (2012) 

• So FSP 

repayment is 

good and PaR 

is low

• But all is not 

good at client 

level 
Pinjaman macet

Hutang berlebih

37

Kapan hutang

berlebih bisa

terjadi? Mis, dari

Ghana



Kebijakan dan proses yang 
terkait terutama dengan
penilaian kapasitas
pembayaran dan 
manajemen tunggakan

Lembaga 
keuangan

Dipengaruhi oleh 
kondisi sosial ekonomi
yang terkait dengan
tindakan mereka
sendiri dan tindakan
orang lain seperti LK, 
pemangku kepentingan
bisnis

Nasabah

Buat kebijakan yang 
akan berdampak
pada LK dan nasabah
– misalnya, batas
suku bunga, 
restrukturisasi
pinjaman wajib

Sistem
Keuangan

dan
Sistem

Peraturan

38

Apa yang dapat menyebabkan hutang berlebih?



01 03

02 04

Desain Produk
dan Proses

Proses 
Penjaminan

Kredit

Pelatihan Staf, 
Target dan 

Insentif
Pemantauan

39

Mencegah hutang berlebih – Pendekatan sistem
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Contoh penilaian kapasitas pembayaran

Kaji contoh penilaian kemampuan membayar cicilan/pelunasan

secara berpasangan – 10 menit

1. Perbedaan apa yang terlihat?

2. Mana yang merupakan appraisal lemah dan mengapa?

3. Mana yang merupakan appraisal kuat dan mengapa?
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• Keputusan persetujuan pinjaman dibuat oleh setidaknya dua orang, salah satunya tidak berinteraksi langsung

dengan nasabah.

• Penyedia melakukan analisis arus kas yang mempertimbangkan pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran utang 

yang terkait dengan bisnis dan keluarga, dan sumber pendapatan lainnya, termasuk sumber tidak resmi. 

• Jika ada biro kredit, penyedia melaporkan data nasabah ke biro kredit dan menggunakan laporan kredit dalam

proses persetujuan pinjaman.

• Penyedia tidak menggunakan jaminan, pendapatan penjamin, agunan, dan/atau pertanggungan asuransi sebagai

kuasa atas kemampuan membayar cicilan/pelunasan sebagai dasar utama persetujuan pinjaman.

• Manajemen dan dewan direksi memantau kualitas portofolio untuk mengidentifikasi risiko utang berlebih. 

Frekuensi minimum: triwulanan (manajemen); setiap tahun (papan)

• Penyedia mendefinisikan level PAR yang memicu pemantauan dan respons internal tambahan.

• Jika gaji petugas pinjaman terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap, porsi tetap harus mewakili setidaknya 50% 

dari total gaji dan itu harus merupakan upah layak.

Ada 7 indikator level entri

Titik awal untuk mencegah hutang berlebih



What are the regulatory/supervisory options?

Saat ini

Kemungkinan masa depan

Perlindungan Konsumen

Ketentuan regulasi apa yang 

terkait dengan perlindungan

konsumen??

Apa saja:

- Yang Anda dapatkan

sebagai pembelajaran dari

apa yang kita diskusikan

- yang menurut Anda dapat

dimasukkan dalam

regulasi, pengawasan? 



KEUANGAN

DIGITAL YANG 

BERTANGGUNG

JAWAB



USSEPM 1 dan 2

Standar Perlindungan Konsumen 8

Tata kelola

Produk

USSPM 3

Literasi

Keuangan

Kemampuan Finansial 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 hal inti yang muncul ketika kita menghubungkan inisiatif nasional dan global 



01
Penerbitan Uang Elektronik Bukan Bank

• Peraturan Penyedia Layanan
Pembayaran sudah ada

• Uang elektronik non-bank 
diperbolehkan

(kecuali Bangladesh) 

04

Uji Tuntas Pelanggan Berbasis Risiko

• Praktik. Misalnya, dalam kasus
transaksi bernilai lebih tinggi, 
diperlukan KYC tambahan

02
Penggunaan Agen

• Peningkatan jumlah agen
yang signifikan

03

Perlindungan Konsumen

• Negara target memerlukan
aturan praktik konsumen
terkait LKD yang spesifik

Pendorong regulasi dasar CGAP



• Menjelaskan apa arti praktik “baik” dan bagaimana mencapainya

• Meningkatkan transparansi

• Mendorong praktik yang baik untuk tumbuh

• Mengusulkan solusi konkret untuk risiko yang kita amati

• Memungkinkan pemangku kepentingan untuk membedakan antara
penyedia dengan keinginan tulus untuk menciptakan nilai bagi nasabah
dibandingkan yang hanya berfokus pada keuntungan.

• Memfasilitasi kemitraan dengan penyedia yang bertanggung jawab

Mengapa membuat standar LKD



>80% - Cakupan

populasi 2G & 3G *

Antara 60% dan 80% 

pemilik ponsel

(*) Nepal memiliki cakupan 3G 

hampir 60%

Negara/
Indikator Tahun

Agen
mobile 
money 

aktif

Agen
mobile 
money 
aktif / 

100.000 
orang 

dewasa ATM

ATM/ 
100,000 
dewasa

Cabang 
Bank

Cabang 
bank /

1000,000 
dewasa

Bangladesh
2015 243,042 219.93 7,839 7.09 9,458 8.60

2019 436,689 367.97 11,145 9.39 10,621 8.99

Bhutan
2015 NA NA 152 28.75 82 16.45

2019 NA NA 274 48.09 105 19.30

Kamboja
2015 3,629 34.18 1,416 13.33 614 6.12

2019 41,155 362.30 2,644 23.27 896 8.30

Indonesia
2015 69,548^ 37.10 99,286 52.96 32,949 17.64

2019 603,855^ 298.07 104,654 51.65 30,733 15.22

Republik Demokratik
Rakyat Laos

2015 NA NA 1,028 22.97 89 2.90

2019 *14,640 NA *1,305 NA *653 NA

Myanmar
2015 767 2.01 743 1.95 1,252 3.35

2019 57,221 142.93 2,748 6.86 2,203 5.60

Timor-Leste
2015 NA NA 48 6.63 31 4.97

2019 689 84.96 72 8.87 45 6.16
(^) outlet agen ritel non-cabang bank umum

(*) Republik Demokratik Rakyat Laos per Agustus 2020
Sumber: Akses Keuangan IMF

Cakupan dan agen yang mobile



Apa risiko yang dihadapi konsumen saat menggunakan LKD?

Penipuan

Penyelesaian sengketa

Transparansi/Pengungkapan

Privasi data

Keamanan jaringan

Perilaku agen

Kesalahan pengguna

Waktu henti jaringan (down)

Perlindungan akun pihak ketiga



• Accion

• ADA

• Center for Financial Inclusion (CFI)

• CGAP

• Consultants (5)

• Financial Service Providers (12): 

• 4G Capital; Advans Myanmar; Anh 

Chi Em; APFI; Banque Al Ibdaa; BRAC 

Tanzania; CAURIE; COOPEC-SIFA; 

ENCOT; Infinity Microfinance Bank; 

Microplan Financial Services; 

RENACA

• DAI

• FINCA Impact Finance

• Gates Foundation

• Griffith University

• GSMA

• IPA

• Juakali

• M-CRIL

• MFR

• MicroSave Consulting (MSC)

• ModusBOX

• Oikocredit (2)

• Suricate Solutions

• UNCDF

• USAID (2)

• Women's World Banking

VOICES ~40 wawancara, lintas pemangku kepentingan yang luas



1. Manajemen agen

2. Bias algoritma

3. Fraud/ penipuan

4. Outcomes/ hasil

5. Kemitraan

6. Keamanan cyber

7. Mekanisme pengaduan

8. Hak/privasi data 

9. Perlakuan yang adil dan hormat
terhadap nasabah

10. Pencegahan hutang berlebih

11. Desain/penyampaian produk

12. Penetapan harga yang bertanggung
jawab

13. Transparansi

Topik yang termasuk dalam
Standar Perlindungan

Nasabah saat ini dari Standar
Universal

Ide lain :

• Interoperabilitas

• Intervensi tingkat negara atau wilayah

• Termasuk mereka yang kesulitan

menggunakan teknologi dan tidak terhitung

banyaknya

• Perlakuan karyawan dan LKD, terutama

selama manajemen perubahan

Draf dokumen – 13 bagian utama – ditambah ide lainnya



P 1: Apa standar LKD, dan untuk siapa?

• Ini adalah praktik manajemen untuk FSP yang ingin menawarkan layanan keuangan
digital dengan cara yang melindungi dan menguntungkan nasabah. Investor juga dapat
menggunakan standar selama uji tuntas dan pemantauan untuk investasi LKD. 



P2: Jika Anda adalah penyedia LKD, apakah Anda hanya menggunakan
standar LKD atau Standar Universal juga?

• Gunakan keduanya. Standar LKD melengkapi Standar Universal; mereka tidak
menggantikannya.

“.” – penyedia DFS

• Faktanya, banyak ide yang disarankan FSP sudah ada dalam Standar Universal! Contoh :
• Menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari inklusi keuangan. Dengarkan webinar SPM Essentials 

#8, “Hambatan, Bias, dan Perbankan.” 

• Memiliki mekanisme pengaduan pelanggan. Baca standar 4E dalam Standar Universal untuk SEPM. 

• Produk dan layanan yang berpusat pada nasabah. Mendengarkan webinar SPM Essentials #3, “Menggunakan Umpan

Balik Nasabah untuk Menginformasikan Desain Produk

• Namun, "digital" tidak sama dari satu FSP ke FSP lainnya. Sistem digital, produk dan 
layanan digital yang berbeda. FSP harus menilai diri mereka sendiri hanya berdasarkan
standar LKD yang berlaku.



Mekanisme Pengaduan

Manual Standar Universal memiliki satu standar, tiga praktik penting, dan banyak indikator tentang

keluhan pelanggan, dan semuanya masih berlaku

4.E: Standar
Penyedia menerima dan menyelesaikan keluhan
pelanggan

4.E.1: Praktik mendasar
Penyedia memiliki mekanisme pengaduan yang 
mudah diakses oleh nasabah dan disesuaikan dengan
kebutuhan mereka.

4.E.2: Praktik mendasar
Penyedia menyelesaikan keluhan secara efisien

4.E.3: Praktik mendasar
Penyedia menggunakan informasi dari keluhan untuk
mengelola operasi dan meningkatkan kualitas produk
dan layanan.

4.E.1.1: Nasabah memiliki cara untuk menyampaikan keluhan kepada
orang lain selain petugas pinjaman/petugas produk dan atasan orang 
tersebut.

4.E.1.2: Penyedia memiliki setidaknya dua saluran pengaduan yang 
gratis dan dapat diakses oleh nasabah. 

4.E.1.3: Penyedia memberi tahu nasabah cara mengajukan keluhan.

4.E.2.1: Kebijakan keluhan penyedia mengidentifikasi tingkat
keparahan dan mengharuskan keluhan yang parah segera dirujuk ke
manajemen senior. 

4.E.2.3: Penyedia menyelesaikan keluhan nasabah dengan cepat. 

4.E.3.2: Manajemen meninjau laporan keluhan dan indikator kinerja
utama (misalnya, waktu rata-rata untuk diselesaikan, persentase
terselesaikan) dan mengambil tindakan korektif untuk menyelesaikan
masalah sistematis yang mengarah pada keluhan.



Mekanisme Pengaduan : Standar tambahan untuk konteks LKD :

FSP harus membantu pelanggan yang 
memiliki keluhan meskipun terkait
dengan masalah yang hanya dapat
diselesaikan oleh organisasi mitra.

Pada awal kemitraan, tentukan siapa yang 
akan menjadi titik kontak Anda di 
organisasi mitra, untuk membantu Anda 
menyelesaikan keluhan oleh pelanggan
Anda sendiri, tetapi yang terkait dengan
layanan yang diberikan oleh mitra.

Melatih karyawan
layanan pelanggan
tentang cara kerja
mekanisme keluhan
mitra Anda.

Melatih pegawai customer service 
tentang cara menanggapi pelanggan
yang menyampaikan keluhan terkait
layanan yang ditawarkan mitra. 
Responsnya tidak boleh pasif, seperti
“menelepon nomor telepon X untuk
mencapai layanan pengaduan Mitra 
Org”, tetapi harus aktif dalam
membantu pelanggan mencapai
penyelesaian. 

Melatih agen tentang
cara menanggapi
keluhan. [NB: 
Beberapa pelanggan
lebih suka mengeluh
ke agen.]

Mendorong pelanggan Anda untuk
datang kepada Anda dengan keluhan
tentang mitra.

Melengkapi
mekanisme
pengaduan untuk
mendaftarkan
pengaduan oleh 
agen.



P3: Apakah standar ini hanya untuk FSP tradisional yang melakukan digitalisasi, 
atau juga untuk fintech?

• Gagasan untuk standar yang disarankan sejauh ini memang berlaku untuk fintech. Ini
tidak berarti bahwa ini adalah praktik umum, tetapi praktik pengelolaan ini layak
dilakukan dan memiliki potensi untuk mengurangi bahaya. Mengikuti moto "realistis
tetapi ambisius" untuk penyusunan standar.

• Standar memberi Anda "apa", bukan "bagaimana". "Bagaimana" mungkin sangat
berbeda, berdasarkan model bisnis Anda. 

• Yang kami belum tahu adalah apakah ada praktik tambahan khusus untuk fintech, 
berdasarkan model bisnis mereka. Apa yang Anda pikirkan??



Apa saja opsi regulasi/pengawasan??

Saat ini

Kemungkinan masa depan

Keuangan Digital yang Bertanggung Jawab

Ketentuan regulasi apa saja yang 

terkait dengan LKD?

Apa saja:

- Yang dapat anda ambil

sebagai pembelajaran dari

apa yang didiskusikan

- Yang menurut Anda dapat

digabungkan dalam

regulasi, pengawasan? 



MEMPERKUAT

PRAKTIK KEUANGAN

YANG 

BERTANGGUNG

JAWAB DI INDONESIA

RENCANA AKSI/ 

TINDAK LANJUT


