
FAQ ATAS SE OJK TENTANG PELAKSANAAN EDUKASI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN KEPADA KONSUMEN

DAN/ATAU MASYARAKAT

NO. Q & A
1. Q Apakah yang dimaksud dengan Literasi Keuangan?

A Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk
meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan
Konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu
mengelola keuangan dengan lebih baik.

2. Q Apa latar belakang dikeluarkannya ketentuan ini?

A Masih banyaknya Konsumen dan/atau masyarakat yang less
literate atau not literate sehingga diperlukan peningkatan Literasi
Keuangan sebagai salah satu cara meningkatkan pengetahuan,
keyakinan, dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat
agar Konsumen dan/atau masyarakat dapat menentukan produk
dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,
memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak
dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan
yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Q Apa tujuan peningkatan literasi keuangan?

A Tujuan peningkatan Literasi Keuangan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate
atau not literate menjadi well literate; dan

2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.

4. Q Apa saja cakupan dalam ketentuan ini?

A Secara garis besar, ketentuan ini mengatur cakupan rencana
edukasi, pelaksanaan edukasi, penyusunan, penyampaian, dan
perubahan rencana edukasi laporan pelaksanaan edukasi,
ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

5. Q Siapa saja yang diwajibkan melakukan edukasi literasi keuangan?

A Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyelenggarakan
edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada
konsumen dan /atau masyarakat yang terdiri dari Bank Umum,
Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi,
Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai
dan Perusahaan Penjaminan baik yang melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

6. Q Apa saja prinsip pelaksanaan edukasi?

A a. Inklusif

Yang dimaksud dengan inklusif adalah literasi keuangan harus
mencakup semua golongan masyarakat.



b. Sistematis dan terukur

Yang dimaksud dengan sistematis dan terukur  adalah literasi
keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami,
sederhana dan pencapaiannya dapat diukur.

c. Kemudahan akses

Yang dimaksud kemudahan akses layanan dan informasi
keuangan tersebar luas di wilayah Indonesia dan mudah
diakses.

d. Kolaborasi

Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah melibatkan seluruh
pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam
mengimplementasikan literasi keuangan.

7. Q Bagaimana cara mengukur dampak pelaksanaan edukasi terhadap
masyarakat?

A Pengukuran dampak kegiatan dapat dilakukan antara lain dengan
cara melakukan survei pemahaman terhadap penyampaian
edukasi yang sudah dilakukan dan penggunaan utilitasa produk
dan/atau layanan Lembaga Jasa Keuangan.

8. Q Apakah kegiatan pemberian bantuan sosial (charity) dapat
dikategorikan sebagai kegiatan edukasi?

A Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat
charity, dapat merupakan pelaksanaan edukasi apabila kegiatan
tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan
monitoring secara berkala.

9. Q Kapan PUJK mulai menyampaikan rencana edukasi?

A PUJK wajib menyampaikan rencana edukasi untuk pertama
kalinya paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2014 yang
mencakup pelaksanaan edukasi yang dimulai sejak tanggal
1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

10. Q Bagaimana pelaksanaan edukasi bagi PUJK yang secara financial
tidak dapat dilakukan secara mandiri?

A Pelaksanaan edukasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat
disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK. Penyelenggaraan
rencana edukasi dapat dilakukan secara sendiri maupun secara
bersama-sama.

11. Q Kapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

A Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2014.


