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FAQ ATAS SE OJK TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM 

RANGKA PEMASARAN PRODUK DAN/ATAU LAYANAN JASA KEUANGAN 

 

NO. Q & A 

1. Q Apa latar belakang dikeluarkan Surat Edaran Tentang Penyampaian 
Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa 
Keuangan ? 

  A Surat Edaran (SE) OJK ini diterbitkan sebagai peraturan 
pelaksanaan dari ketentuan penyampaian informasi mengenai 
produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak 
menyesatkan. Diharapkan dengan dikeluarkannya SE OJK ini 
dapat menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) 
dalam  menyampaikan informasi produk dan/atau layanan yang 
lebih baik dan tertib. Surat Edaran ini mengatur penyampaian 
informasi dengan berbagai sarana misalnya melalui iklan, 
perjanjian, sarana komunikasi pribadi, ringkasan informasi 
mengenai produk dan/atau layanan, dan komunikasi Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumennya. 

2. Q Apa saja hal-hal yang diatur dalam SE OJK ini ? 

  A. Hal – hal yang diatur dalam SE OJK ini adalah : 

1) Itikad baik Konsumen. 

2) Pokok – pokok pengaturan mengenai informasi produk 
dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak 
menyesatkan. 

3) Ketentuan mengenai informasi yang dimuat dalam iklan di 
Media antara lain mengenai bahasa, janji pengembalian uang, 
kesaksian Konsumen dan anjuran, ketersediaan hadiah, 
proses yang sesuai prosedur dan penawaran yang tidak 
menyesatkan, kinerja masa lalu dan proyeksi kinerja, dan 
penggunaan data riset. 

4) Layanan Informasi PUJK dapat diakses oleh Konsumen 

melalui surat, email, telepon, faximile, dan website. 

5) Penyusunan ringkasan informasi mengenai produk dan/atau 
layanan. 

6) Pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUJK. 

3. Q Bagaimana PUJK memastikan itikad baik Konsumen? 

  A Berdasarkan Surat Edaran PUJK dapat : 

1) Meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara Konsumen 
dan PUJK; 

2) Meminta Konsumen mentaati ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

3) Menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi 
Konsumen dengan fakta yang sebenarnya; 

Misalnya identitas Konsumen yang sesuai dengan tempat 
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tinggal Konsumen, apabila diperlukan melakukan survei yang 
memadai dan melakukan wawancara dengan Konsumen untuk 
meneliti dan meyakini kebenaran informasi yang terdapat 
dalam dokumen yang disampaikan oleh Konsumen. 

4) Meminta Konsumen menandatangani Surat Pernyataan yang 
menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang 
diberikan kepada PUJK adalah yang sebenar-benarnya. 

4. Q Apakah PUJK dapat memastikan itikad baik Konsumen dengan tidak 
menggunakan hal-hal yang telah disebutkan di dalam Surat Edaran? 

  A PUJK dapat menggunakan cara lain yang tidak termuat di dalam 
Surat Edaran untuk memastikan itikad baik Konsumen sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan - undangan 
yang berlaku. 

5. Q Mohon dijelaskan terkait dengan pemahaman dan implementasi Pasal 
19 POJK No.1/2013 yang berbunyi “Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepda 
konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi 
tanpa persetujuan Konsumen” 

  A Latar belakang 

1. Kode etik dan/atau tatacara penawaran yang memperhatikan 
privacy dari konsumen dan/atau masyarakat 

2. PUJK hanya dapat menawarkan produk dan/atau layanan 

yang dikeluarkan oleh PUJK dimaksud baik yang dilakukan 
sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. 

3. Menggunakan data konsumen dan/atau masyarakat secara 

bertanggung jawab sesuai dengan persetujuan yang telah 
diberikan sebelumnya (terkait dengan Pasal 31 POJK 
No.1/2013) 

Contoh Implementasi 

1. Dalam berhubungan dengan Konsumen khususnya melalui 
sarana pribadi dalam bentuk antara lain telephone, sms atau 
email harus memperhatikan : 
a. Penyebutan nama PUJK serta pernyataan sudah menjadi 

nasabah/pemegang polis/peserta yang terdaftar di PUJK 
dimaksud 

b. Diawal menyampaikan permohonan ijin untuk dapat 

menawarkan produk dan/atau layanan jasa keuangan 
c. Khususnya penawaran melalui telephone wajib 

memperhatikan kewajaran waktu menghubungi Konsumen 

kecuali telah melalui perjanjian terlebih dahulu dengan 
konsumen/atau masyarakat. 

d. Penawaran yang disertai dengan permintaan persetujuan 

Konsumen dan/atau masyarakat wajib  direkam dan 
disimpan oleh PUJK dalam kurun waktu selama 
pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut. 

2. Data Konsumen dan/atau masyarakat harus didapatkan oleh 
PUJK setelah melalui persetujuan bahwa Konsumen dan/atau 
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masyarakat bersedia menerima penawaran menggunakan 

sarana pribadi seperti telephone, sms atau email. 

3. PUJK hanya dapat menawarkan produk dan/atau layanan 
yang dikeluarkan oleh PUJK dimaksud. Sebagai contoh 

penabung Bank A dapat ditawarkan produk kartu kredit yang 
diterbitkan oleh Bank A tanpa terlebih dahulu meminta 
persetujuan untuk dilakukan penawaran. Hal ini tidak berlaku 

jika penabung Bank A akan ditawarkan produk asuransi dari 
perusahaan Asuransi C, maka yang dapat menghubungi 
adalah tenaga pemasaran dari perusahaan Asuransi C. 

4. Kontak dengan Konsumen yang bersifat layanan dan promosi 
atas produk dan/atau layanan yang telah dimiliki konsumen 
seperti contohnya notifikasi penggunaan kartu debit, 

penawaran promosi merchant kartu kredit, produk co-branding 
atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya dapat 
dilakukan tanpa memerlukan persetujuan konsumen terlebih 

dahulu. Namun demikian tetap memperhatikan tatacara dan 
etika berkomunikasi yang baik dengan konsumen. 

5. Konsumen dan/atau masyarakat dapat menerima penawaran 

tanpa persetujuan sebelumnya jika menggunakan sarana 
Location Based Advertising (LBA) yang digunakan di tempat 
umum/publik seperti pusat perdagangan, airport dan stasiun 

termasuk gedung perkantoran PUJK sepanjang memenuhi 
beberapa aspek sebagai berikut : 

a. Coverage area terbatas hanya mencakup tempat 
umum/publik 

b. Penggunaan hanya dalam bentuk SMS dengan 
menyebutkan lokasi dan nama PUJK yang menggunakan 
LBA 

6. Dilarang mencamtumkan sebagai klausula baku yang 
memberikan hak kepada PUJK untuk melakukan penawaran 
untuk kepentingan komersial lainnya yang tidak berhubungan 

dengan produk dan/atau layanan yang dikeluarkan oleh 
PUJK. Namun demikian PUJK dapat memberikan pilihan 
kesediaan atau tidak untuk menerima penawaran baik untuk 

produk dan/atau layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan 
lain yang masih dalam group perusahaan dari PUJK 
dimaksud.   

6. Q Apakah dalam Iklan yang menyatakan “selama persediaan masih ada”, 
harus menyebutkan berapa jumlahnya secara spesifik? 

  A Ya, persediaan hadiah harus disebutkan secara spesifik dalam 
iklan.  

7. Q Pada iklan seringkali mencantumkan proses cepat, apakah setelah 
ketentuan ini berlaku penggunaan kata tersebut tidak diperbolehkan 
untuk dicantumkan ? 
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  A Pencantuman proses cepat tetap diperbolehkan selama proses 
persetujuan tetap memperhatikan prosedur yang harus 
dilakukan. 

8. Q Apakah laporan realisasi peluncuran produk dan/atau layanan baru 
atau perubahannya harus disampaikan kepada OJK? Dan berapa lama 
batas waktu penyampaian laporan? 

  A PUJK wajib menyampaikan laporan realisasi peluncuran produk 
dan/atau layanan baru atau perubahannya kepada OJK, dengan 
pengaturan sebagai berikut : 

1) Produk dan/atau layanan yang memerlukan izin dari OJK, 
wajib disampaikan 7 hari kerja setelah mendapatkan izin.  

2) Produk dan/atau layanan yang tidak memerlukan izin dari 
OJK, wajib disampaikan 7 hari kerja setelah realisasi produk baru 
atau perubahan. 

9. Q Apakah dalam hal melakukan penawaran kepada Konsumen dan/atau 
masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi perlu mendapatkan 
persetujuan Konsumen? 

  A Penawaran kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui 
sarana komunikasi pribadi wajib mendapat persetujuan dari 
Konsumen. Persetujuan Konsumen dapat dilakukan baik lisan 
maupun tertulis.  

10. Q Apa yang dimaksud dengan sarana komunikasi pribadi? 

  A Yang dimaksud sarana komunikasi pribadi adalah sarana 
komunikasi pribadi terdiri dari Short Message System (sms), 
Telephone, dan email yang dimiliki oleh Konsumen. 

11. Q Apakah persetujuan untuk melakukan penawaran produk dan/atau 
layanan jasa keuangan melalui sarana komunikasi pribadi kepada 
Konsumen dapat dimintakan persetujuan tertulis bersamaan dalam 
penandatangan perjanjian produk dan/atau layanan? 

  A Persetujuan untuk melakukan penawaran produk dan/atau 
layanan jasa keuangan kepada Konsumen dapat dimintakan 
persetujuan tertulis kepada Konsumen.  

12. Q Bagaimana cara melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa 
keuangan melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen? 

  A Sebelum melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa 
keuangan marketing dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib 
untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Konsumen 
“apakah Konsumen bersedia untuk ditawarkan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Jika 
bersedia maka marketing baru dapat menawarkan produk 
dan/atau layanan jasa keuangan. 

13. Q Bagaimana penawaran melalui sarana komunikasi pribadi melalui 
telpon? 

  A 1. PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara; 

2. PUJK dapat menyajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat 
yang ditandatangani oleh Konsumen apabila diperlukan 
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sebagai alat bukti di pengadilan dan/atau diperlukan oleh 
Bidang Pengawas; 

3. Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen 
yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan 
dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani 
oleh Konsumen. 

14. Q Apakah penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana 
komunikasi pribadi berupa telepon perlu dilengkapi dengan persetujuan 
Konsumen? 

  A Ya penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan wajib 
mendapatkan persetujuan Konsumen. Persetujuan Konsumen 
dapat dilakukan berupa persetujuan lisan dan/atau tertulis.  

15. Q Apakah penawaran produk dan/atau layanan melalui telemarketing 
yang bekerjasama dengan pihak ketiga diperbolehkan ? 

 

 

 

 A Penawaran produk dan/atau layanan melalui telemarketing  
bekerjasama dengan pihak ketiga diperbolehkan sepanjang 
terdapat kontrak kerja sama untuk memastikan bahwa data yang 
digunakan diyakini  telah mendapat persetujuan dari Konsumen 
serta terdapat pernyataan bahwa data dimaksud tidak bisa dibagi 
dengan pihak lain. 

16. Q Bagaimana pengaturan untuk penawaran produk dan/atau layanan 
yang dilakukan  bekerjasama dengan freelance telemarketing ? 

  A Dalam hal melakukan penawaran produk dan/atau layanan jasa 
keuangan PUJK wajib menggunakan pihak ketiga yang bekerja 
untuk kepentingannya sehingga PUJK tidak boleh menggunakan 
freelance marketing dalam melakukan penawaran produk 
dan/atau layanan jasa keuangannya. 

17. Q Apakah PUJK dapat menggantikan persetujuan tertulis Konsumen 
untuk melakukan tukar menukar data dan/atau informasi dengan 
pembicaraan melalui sarana telepon yang dapat direkam (voice 
recorder)? 

  A Tidak dapat. Persetujuan tukar menukar data dan/atau informasi 
harus secara tertulis. 

18. Q Apakah penggunaan tanda asterisk (*) pada Iklan di Media tidak 
diperbolehkan? 

  A Penggunaan tanda asterisk (*) pada Iklan di Media diperbolehkan 
sepanjang dalam iklan terdapat penjelasan lebih rinci sehingga 
tidak menyesatkan Konsumen dan/atau masyarakat yang 
membacanya.  

19. Q Pada sektor perasuransian, banyak penggunaan istilah yang tidak 
mempunyai padanan kata yang tepat. Bagaimanakah penerapannya? 

  A Penggunaan istilah yang tidak mempunyai padanan kata yang 
tepat pada sektor perasuransian, masih diperkenankan. Namun, 
harus tetap dijelaskan kembali dalam bentuk dokumen 
tambahan. 

20. Q Apakah penggunaan kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, 
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“satu-satunya”, ”top”, kata berawalan “ter”, atau kata yang dapat 
dipersamakan dengan itu dilarang dalam Iklan? 

  A Penggunaan kata superlatif harus mencantumkan bukti atau 
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya bank yang 
terbesar di Indonesia berdasarkan survey oleh PT ABC pada tahun 
2013. 

21. Q Dalam hal penawaran dengan menggunakan data riset, apakah data 
yang digunakan harus dikeluarkan oleh lembaga tertentu seperti dari 
BPS atau dapat pula data riset yang dikeluarkan oleh PUJK sendiri 
(dalam artian PUJK yang mengolah sendiri data riset tersebut) ? 

  A Data riset dapat berasal dari berbagai sumber, namun demikian 
harus jelas disebutkan lembaga atau instansi yang melakukan 
riset. 

22. Q PUJK wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk 
dan/atau layanan. Apakah diperbolehkan ringkasan informasi produk 
dalam bentuk brosur dan leaflet yang telah memenuhi unsur-unsur 
pada Bab VI angka 4? 

  A Ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan bukan 
merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen  
penawaran seperti brosur dan leaflet. 

23. Q Sehubungan dengan berlakunya SE mengenai penyampaian informasi 
dalam rangka pemasaran yang bertanggung jawab yang akan efektif 
berlaku 6 Agustus 2014, apakah PUJK masih dapat menggunakan 
brosur dan marketing collateral lainnya yang masih belum disesuaikan 
dengan ketentuan OJK dimaksud ? Apakah ada batas waktu untuk 
penggunaannya ? 

  A Ketentuan yang diatur baik dalam POJK No.1/2013 maupun 
ketentuan pelaksanaannya (SE) akan berlaku efektif sejak 6 
Agustus 2014. Persiapan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan sejak diterbitkannya POJK No.1/2013 pada bulan 
Juli 2013, baik yang telah selesai disesuaikan, sedang dalam 
proses maupun yang masih dalam perencanaan dengan tenggat 
waktu penyelesaiannya wajib disampaikan kepada pengawas 
masing-masing industri. 

PUJK masih dapat menggunakan marketing collateral yang sudah 
tercetak sebelum tanggal 6 Agustus 2014. Namun demikian 
pembuatan, pencetakan, pemuatan marketing collateral yang 
dilakukan setelah 6 Agustus 2014 wajib memenuhi pengaturan 
dalam POJK No.1/2013 dan peraturan pelaksanaannya. 

Contoh implementasi  

• Terhitung sejak 6 Agustus 2014, PUJK masih dapat 
menggunakan brosur dan/atau marketing collateral lainnya 
yang sudah dicetak sebelumnya sampai dengan habis dan 
PUJK mengatur secara internal batas waktu pemakaiannya. 

• Pembuatan brosur dan/atau marketing collateral lain sejak 
6 Agustus 2014 sudah harus memenuhi ketentuan POJK 
No.1/2013 dan peraturan pelaksanaannya. 



7 

 

• Pemuatan iklan seperti misalnya di media cetak, 
online/internet, televisi, radio dan outdoor advertising sejak 
6 Agustus 2014 sudah harus memenuhi ketentuan POJK 
No.1/2013 dan peraturan pelaksanaannya. 

24. Q Seberapa rinci transparansi biaya yang dilakukan oleh PUJK? 

  A Perincian biaya yang telah dilakukan pengaturan di Bidang 
Pengawasan, maka mengikuti ketentuan peraturan tersebut. 
Namun, jika belum diatur oleh Bidang Pengawasan, maka 
mengikuti aturan sebagai berikut: 

1) Perincian biaya yang tercantum pada Perjanjian, maka 
mencantumkan jenis biaya, nominal jenis biaya, dan total 
biaya yang harus dikenakan oleh Konsumen; 

2) Perincian biaya yang tercantum pada ringkasan biaya, maka 
mencantumkan jenis biaya dan total biaya yang harus 
dikenakan oleh Konsumen. 

25. Q Apakah terdapat pembatasan atas perbuatan yang dilakukan pihak 
ketiga oleh PUJK ? 

  A Batasan tanggungjawab PUJK terhadap tindakan yang dilakukan 
oleh pihak ketiga adalah sebesar ruang lingkup penugasan 
kepada pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama 
antara PUJK dengan Pihak Ketiga. 

26. Q Bagaimana ketentuan yang mengatur bagi industrinya dan POJK nomor 
1 Tahun 2013 mengatur hal yang sama namun ketentuan bagi 
industrinya lebih cepat masa perubahannya, lebih lengkap format 
laporannya, dan lebih lengkap rinciannya? 

  A Dalam hal terdapat peraturan pelaksanaan yang telah berlaku 
bagi industrinya dan peraturan tersebut dari sisi waktu, 
kelengkapan format laporan, dan lebih terperinci dari POJK 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di sektor 
Jasa Keuangan maka ketentuan yang berlaku adalah peraturan 
bagi industri. Sedangkan dalam hal ketentuan peraturan bagi 
industrinya lebih dulu diterbitkan, atau tidak lengkap dan tidak 
terperinci atau tidak mengatur maka ketentuan yang berlaku 
adalah POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
Konsumen di sektor Jasa Keuangan. 

27. Q Dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa setiap promosi 
produk dan/atau layanan harus mencantumkan pernyataan bahwa 

PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apakah 
dimungkinkan pernyataan tersebut diserahkan kepada masing-masing 
PUJK? Dan bagaimana mengenai format dan bentuk penulisannya ? 

  A Pencantuman pernyataan tersebut untuk menginformasikan 
bahwa PUJK termasuk produk dan/atau layanan yang ditawarkan 
telah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini 
untuk membedakan penawaran dari perusahaan lain yang 
menawarkan seperti produk keuangan dari lembaga/perusahaan 
yang tidak menjadi kewenangan pengawasan OJK.  

Format yang wajib dinyatakan secara tertulis : 
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“…...(nama PUJK)…….. terdaftar dan diawasi oleh Otortitas Jasa 
Keuangan”. Yang ditempatkan secara proporsional dan mudah 
dibaca.  

 

28. Q Kapan kewajiban PUJK menyampaikan informasi melalui website mulai 
berlaku? 

  A PUJK wajib menyampaikan informasi melalui website, dilakukan 
paling lambat 31 Desember 2015. 

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

  A Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2014. 

30. Q Apakah dalam rangka mematuhi Pasal 20 Ayat   1 huruf b POJK 1 
tersebut diatas, dimana Perseroan bermaksud untuk mencantumkan 
logo Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran, promosi produk, 
dan/atau layanannya diperlukan suatu izin khusus dari Otoritas Jasa 
Keuangan ? Dan apabila diperlukan bagaimanakah prosedur 
pengurusan izinnya ? 
 

  A Tidak diperlukan kembali izin dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
(PUJK) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap penawaran 
penawaran, promosi produk, dan/atau layanan PUJK, sejak mulai 
berlaku efektifnya POJK Nomor 1 /POJK.07/2013 pada tanggal 6 
Agustus 2014. Pencantuman pernyataan tersebut untuk 
menginformasikan bahwa PUJK termasuk produk dan/atau 
layanan yang ditawarkan telah mendapatkan izin dari Otoritas 
Jasa Keuangan. Hal ini untuk membedakan penawaran dari 
perusahaan lain yang menawarkan seperti produk keuangan dari 
lembaga/perusahaan yang tidak menjadi kewenangan 
pengawasan OJK. 

 


