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KATA PENGANTAR 
 

 

 

iskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas 
merupakan isu nyata yang masih terjadi pada berbagai sektor. 

Hal tersebut berujung pada kesejahteraan yang timpang dan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Upaya untuk 
melawannya harus dilakukan secara menyeluruh untuk mewujudkan 
pembangunan daerah yang merata dan inklusif. 

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, 
penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan 
kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh 
karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, pemenuhan dan 
perlindungan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam 
pembangunan nasional dan daerah merupakan isu yang sangat 
penting dan strategis. 

Pemerintah sendiri, dari level nasional hingga daerah telah berupaya 
memenuhi serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Upaya 
itu terwujud dalam berbagai bentuk kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan serta sejumlah program strategis. Sebagai salah 
satu provinsi termuda di Indonesia, Gorontalo juga memiliki 
komitmen kuat untuk menjadi daerah yang ramah disabilitas. 
Terutama menyadari bahwa jumlah penyandang disabilitas di 
Gorontalo yang cukup tinggi dan rata-rata berada di usia produktif.  

Untuk itu, pemerintah berusaha selalu hadir demi mengayomi dan 
mengakomodir berbagai kebutuhan penyandang disabilitas agar 
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dapat menggali potensinya serta berperan aktif dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

Bersama Yayasan Dharma Bhakti Ummu Syahidah, Provinsi Gorontalo 
telah mengadakan sejumlah pelatihan untuk mendorong produktifitas 
dan kemandirian sahabat-sahabat disabilitas, termasuk diantaranya 
pelatihan keterampilan menjahit dan kewirausahaan. Berbagai 
pelatihan tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan terbukanya 
akses keuangan yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk 
mendorong kehidupan mereka yang lebih mandiri dan sejahtera.  

Adanya buku ini saya yakini akan membantu untuk terwujudnya 
inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. Buku ini melakukan 
pendekatan yang tepat dengan menyajikan panduan holistik untuk 
mendorong keterlibatan semua elemen guna memastikan   
penyandang disabilitas bisa terfasilitasi dan terlayani pada persoalan 
sistem keuangan, baik di perbankan maupun non perbankan. 

Sebagaimana termuat dalam buku panduan ini, pemerintah juga mitra 
terkait harus terus melakukan terobosan, inovasi, dan perbaikan guna 
meningkatkan pelayanan akses keuangan yang inklusif. Secara 
bersamaan, sahabat disabilitas juga harus terus dibekali dengan 
literasi keuangan yang baik agar tidak saja memiliki kemampuan untuk 
akses keuangan tetapi juga dapat mengelola potensi finansial mereka 
dengan baik, serta terhindar dari segala bentuk penipuan.  

Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H 
 Pembina Yayasan Dharma Bhakti Ummu Syahidah 

Anggota DPR-RI periode 2019–2024 
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PRAKATA 
 

 

 

 

enyandang disabilitas dianggap lima kali lebih beresiko mengalami 
kemiskinan dari pada masyarakat lain pada umumnya dan konsep 

keuangan inklusi diyakini dapat menjadi salah satu jalan utama 
menuju pembangunan inklusif di mana penyandang disabilitas tidak 
lagi tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Di tingkatan global, 
sejumlah negara telah merumuskan panduan khusus terkait konsep 
keuangan inklusif melalui G20 Toronto Summit Tahun 2010. 
Sementara, pada level nasional, Pemerintah Indonesia juga telah 
merumuskan strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk 
mendukung inklusi keuangan. Luarannya berupa Peraturan Presiden 
(Perpres) No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan 
Inlusif (SNKI). Penyandang disabilitas pun menjadi salah satu target 
utama dari SNKI ini. 

Sebagai bentuk dukungan guna mewujudkan keuangan inklusif di 
Indonesia, proyek bertajuk “Unlock Access to Financial Institution for 
People with Disabilities in Indonesia” pun digagas pada Tahun 2020. 
Proyek ini diinisiasi oleh dua alumni The University of Melbourne, 
Australia yakni, Nurlaela Jufri dan Rahmatul Furqan, bekerja sama 
dengan Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy 
Network (AIDRAN), serta LKS Ummu Syahidah di Gorontalo selaku 
mitra lokal.  Berjalannya kegiatan pada proyek ini pun mendapat 
dukungan pendanaan dari skema hibah alumni Australia atau Alumni 
Grant Scheme (AGS). Inisiasi awal kegiatan ini berdasarkan pada 
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kenyataan bahwa 26 juta orang Indonesia hidup dengan disabilitas, 
dan dipilihnya Provinsi Gorontalo sebagai lokasi pilot project 
dikarenakan lebih dari 27,9 persen populasi disabilitas di Indonesia, 
berada di Provinsi Gorontalo, merujuk pada data terakhir dari Survei 
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (Badan Pusat Statistik) tahun 2019.  

Buku panduan holistik untuk mewujudkan inklusi keuangan bagi 
penyandang disabilitas ini pun lahir sebagai bagian dari pelaksanaan 
kegiatan proyek yang dimaksud. Sebagai landasan penyusunan buku 
ini, tim telah terlebih dahulu melaksanakan Focus Group Discussion 
(FGD) dengan jumlah peserta 30 orang. FGD melibatkan kelompok 
penyandang disabilitas yang mewakili berbagai jenis disabilitas 
berbeda untuk memastikan keragaman pendapat yang memadai. 

Secara khusus, FGD bertujuan menggali pengalaman penyandang 
disabilitas dalam mengakses layanan keuangan, pengetahuan tentang 
produk keuangan, dan sejauh mana sistem keuangan saat ini telah 
memberdayakan mereka untuk keluar dari kemiskinan. FGD terpisah 
dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan publik-swasta 
untuk membangun sistem keuangan yang inklusif dan efektif dan 
diskusi melibatkan staf dari beberapa lembaga keuangan di Provinsi 
Gorontalo sebagai lokasi pilot proyek, seperti bank konvensional, 
koperasi simpan pinjam, PT Pegadaian, Bank Sulut Go dan Bank Rakyat 
Indonesia, bank sentral, pemerintah daerah, serta entitas terkait 
lainnya seperti, perguruan tinggi, dan media. 

Buah dari FGD tersebut kemudian menghasilkan berbagai catatan 
penting, prihal berbagai tantangan yang masih menghambat 
terwujudnya keuangan inklusif di Provinsi Gorontalo secara khusus, 
dan di wilayah Indonesia lainnya secara umum. Tim kemudian 
merumuskan berbagai solusi pemecahan atas sejumlah hambatan 
tadi yang secara aplikatif tertuang pada buku pedoman ini. Secara 
umum,  buku panduan melihat Inklusi keuangan sebagai sebuah 
proses multi-dimensi yang menuntut partisipasi penuh dan aktif 
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semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Untuk itu, strategi 
harus direncanakan secara spesifik dan komprehensif. Mulai dari 
penguatan literasi keuangan pada penyandang disabilitas, penguatan 
pemahaman konsep inklusi pada Lembaga terkait yakni pemerintah 
dan lembaga keuangan, baik perbankan dan non-perbankan. Tak 
kalah pentingnya juga dukungan dari media arus utama dan publik 
sendiri, serta pemanfaatan teknologi digital.  

Pada akhirnya, buku panduan ini mendorong adanya penguatan 
komitmen dan kolaborasi yang solid antara pemangku kepentingan 
sektor publik dan swasta nasional untuk melaksanakan dan 
mengimplementasikan SNKI secara efektif dan holistik atau 
menyeluruh. Harapannya, berbagai materi yang disusun dalam buku 
ini dapat menjadi rujukan dan berkontribusi secara langsung pada 
upaya percepatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi 
penyandang disabilitas.  

Salam Inklusi, 
Tim Penyusun 
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11.1. Tujuan 

Buku panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu lembaga 
keuangan dalam memahami bagaimana berinteraksi dengan 
penyandang disabilitas sehingga dapat memperluas layanan 
keuangan. Dengan demikian upaya untuk mencapai keuangan yang 
lebih inklusif dapat terwujud guna mendorong tidak hanya 
kesejahteraan para penyandang disabilitas tetapi juga perekonomian 
secara umum.  

 

1.2. Target 

Buku panduan ini ditujukan untuk lembaga keuangan, khususnya staf 
yang berinteraksi secara langsung dengan customer, seperti account 
officer (AO), atau pun level manajemen dalam rangka menyusun 
strategi bisnis melalui peningkatan akses dan partisipasi masyarakat 
terhadap layanan keuangan. 

 

1.3 Bagaimana buku panduan ini dikembangkan? 

Buku panduan ini dikembangkan dengan melibatkan para pakar di 
bidang ekonomi, kebijakan sosial/ social policy, komunikasi, dan 
ICT/teknologi. Kontribusi pemikiran dari para pakar tersebut 
menghasilkan panduan yang holistik atau menyeluruh untuk 
mewujudkan akses keuangan yang lebih inklusif bagi para penyandang 
disabilitas. Panduan ini dikembangkan tidak hanya berlandaskan pada 
aspek teoritis, tetapi juga tentunya aplikatif, mencoba menjawab 
berbagai kendala/tantangan yang dihadapi secara nyata di lapangan. 
Untuk itu, sebelumnya, tim penyusun juga telah menghimpun data/ 
informasi di lapangan melalui pelaksanaan focus group discussion 
(FGD) yang melibatkan ragam kelompok penyandang disabilitas, 
pemerintah terkait, unsur media, serta lembaga keuangan baik 
perbankan maupun non-perbankan.  
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22.1. Apa yang dimaksud dengan disabilitas? 

Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, meskipun tidak ditemukan arti 
disabilitas, yang ada hanya arti kata Penyandang Disabilitas. Secara 
sederhana, disabilitas yang merupakan kata serapan dari Bahasa 
Inggris “disability atau disabilities” menggambarkan adanya 
ketidakmampuan atau kekurangan, baik secara fisik maupun mental 
pada seseorang, sehingga membatasi pergerakan, aktivitas bahkan 
perasaan (senses) pengidapnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
menjelaskan bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara 
individu dengan kondisi kesehatan.  

 

2.2. Apa saja ragam disabilitas? 

Ada beberapa jenis penyandang disabilitas yang sering ditemui 
seperti: 

 Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, karena 
penyakit atau kecelakaan seperti amputasi, lumpuh, stroke, 
celebral palsy (CP) dan lain sebagainya, atau 
ketidaksempuranan secara fisik sejak lahir. 

 Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena 
tinkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar 
dan down syndrome. 

 Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan 
perilaku, yang mencakup psikososial (skizofrenia, bipolar, 
depresi, kecemasan, dan lain-lain) atau permasalahan dalam 
berinteraksi sosial karena autis dan hiperaktif. 

 Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu dari fungsi 
panca indera, seperti disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara. 

 Disabilitas ganda, yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih 
ragam disabilitas.  
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  2.3. Disabilitas dan kesetaraan 

Disabilitas adalah orang yang hidup dengan keterbatasan dan 
karakteristik khusus baik fisik maupun mental. Keterbatasan yang 
dimiliki penyandang disabilitas memerlukan pelayanan khusus dalam 
memenuhi haknya sebagai manusia yang setara dengan manusia pada 
umumnya. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas sebagai salah satu 
hukum internasional yang memuat hak-hak penyandang disabilitas 
bertujuan untuk melindungi, memajukan dan menjamin persamaan 
hak dan kebebasan dasar bagi semua penyandang disabilitas, serta 
penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai 
satu kesatuan, bagian dalam masyarakat. Indonesia sebagai salah satu 
negara yang menyetujui konvensi tersebut berkomitmen untuk 
mewujudkan tujuan dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum 
dan memiliki hak asasi yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. 
Mengingat sebagian besar penyandang disabilitas berada dalam 
kerentanan, baik secara ekonomi, sosial, dan politik, maka perlu upaya 
untuk mewujudkan penyandang disabilitas yang memiliki kehidupan 
yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi. Hal ini sejalan 
dengan tujuan pembangunan yang inklusif.  

 

2.4. Apa yang dimaksud dengan keuangan inklusif? 

Bank Dunia mendefinisikan Inklusi keuangan sebagai ketersediaan 
akses bagi individu untuk memperoleh produk dan layanan keuangan 
yang berguna dan terjangkau guna memenuhi kebutuhan mereka. 
Ketersediaan akses ini ditandai dengan tidak adanya hambatan dalam 
transaksi pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi. Sehingga, 
keuangan inklusif dapat dipahamusebagai kondisi di mana semua 
orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif  terhadap berbagai 
jenis layanan keuangan, seperti fasilitas pinjaman, tabungan, asuransi, 
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ragam fasilitas pembayaran, dan investasi, yang ditawarkan atau 
disediakan oleh lembaga keuangan formal. Definisi ini secara eksplisit 
menyatakan bahwa produk dan layanan keuangan dapat diberikan 
kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan 
dan/atau berpenghasilan rendah, namun dengan biaya yang dapat 
dijangkau, berkeadilan, dan transparan, dengan dukungan peraturan. 

Diyakini, keuangan Inklusif memainkan peran penting dalam 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dampak akses layanan 
keuangan dirasakan secara menyeluruh mulai dari tingkat mikro, 
ekonomi lokal, hingga makroekonomi. Berbagai layanan keuangan 
yang berkualitas dapat berkontribusi pada kelancaran pengelolaan 
rumah tangga, baik dari aspek konsumsi, pengurangan dan 
pengelolaan risiko, membangun aset, dan menciptakan ketenangan 
pikiran yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang efektif 
untuk masa depan. 

Keuangan inklusif memberikan sejumlah manfaat, seperti: 

 Meningkatkan efisiensi ekonomi 
 Mendukung stabilitas sistem keuangan 
 Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance 

(contoh: rentenir) 
 Mendukung pendalaman pasar keuangan 
 Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan 
 Mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia 
 Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional 
 Mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga tercapai 

kesejahteraan yang merata 

Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan keuangan inklusif 
membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dengan 
pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, swasta, dan 
masyarakat. 
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22.5. Apa yang dimaksud dengan literasi keuangan? 

Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 
oleh individu terkait keuangan, baik untuk mengelola atau pun 
memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal. Otoritas Jasa 
Keuangan membagi tingkat literasi keuangan ke dalam empat bagian, 
yaitu: 

Well literate (literasi baik): memiliki pengetahuan dan keyakinan 
tentang lembaga keuangan, termasuk produk dan layanannya, fitur, 
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang melekat, serta 
keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.  

Sufficient literate (literasi cukup): memiliki pengetahuan dan 
keyakinan tentang lembaga keuangan, termasuk produk dan 
layanannya, fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang 
melekat. Less literate (literasi kurang): memiliki pengetahuan tentang 
lembaga keuangan, termasuk produk dan layanannya. 

Not literate (tidak cakap): tidak memiliki pengetahuan tentang 
lembaga keuangan, termasuk produk dan layanannya, serta tidak 
memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa 
keuangan. 

Adapun manfaat literasi keuangan, khususnya bagi masyarakat 
adalah: (1) mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan 
keuangan sesuai dengan kebutuhan, (2) mampu mengelola sumber 
daya keungan dengan baik, termasuk dalam hal perencanaan 
keuangan, dan (3) terhindar dari aktivitas investasi yang merugikan. 
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33.1  Gambaran umum aksesibilitas terhadap layanan 
keuangan bagi penyandang disabilitas 

Secara nasional, belum ada data yang detail mengenai kondisi 
aksesibilitas terhadap layanan keuangan dan literasi keuangan bagi 
penyandang disabilitas. Namun dari beberapa studi kasus 
menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memilki akses yang 
terbatas terhadap layanan keuangan, serta pemahaman mengenai 
produk dan jasa keuangan relative rendah. Beberapa faktor menjadi 
penyebabnya, seperti disinformasi dan kurangnya pengetahuan 
mengenai penyandang disabilitas dari lembaga keuangan, khususnya 
staf yang berinteraksi langsung dengan konsumen dan calon 
konsumen, serta aksesibilitas infrastruktur dan persyaratan jasa 
keuangan yang belum ramah. Hal ini yang membuat penyandang 
disabilitas terdiskriminasi dan termarjinalisasi.  

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Provinsi 
Gorontalo, melibatkan penyandang disabilitas, pemerintah dan 
swasta juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, masih banyak 
penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses ke Lembaga 
keuangan. Sebagian besar alasannya dikarenakan mereka tidak dapat 
mengakses lembaga keuangan karena tidak memenuhi persyaratan; 
kurangnya keuangan yang stabil dan kecil kemungkinannya untuk 
mendapatkan pekerjaan tetap. Selain itu, kurangnya sumber 
informasi juga menjadi penghambat penyandang disabilitas untuk 
mengakses sistem perbankan dan produk keuangan lainnya. 

Berdasarkan FGD, ditemukan juga banyak faktor yang membatasi 
akses penyandang disabilitas terhadap layanan keuangan, antara lain 
kemampuan untuk memperoleh kredit, desain produk keuangan, 
aksesibilitas fisik, stigma dan diskriminasi, serta penarikan diri. 
Terlepas dari potensi mereka, penyandang disabilitas sering kali 
dikecualikan dari penawaran kredit karena mereka dianggap tidak 
mampu menjalankan bisnis dengan baik, terutama karena stigma 
negatif bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki keterampilan 
kerja karena terbatasnya pendidikan atau pelatihan. Oleh karena itu, 
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sebagian besar lembaga keuangan enggan mempertimbangkan 
penyandang disabilitas sebagai target pelanggan mereka.  

Faktor yang membatasi akses penyandang disabilitas 
terhadap layanan keuangan, antara lain kemampuan 
untuk memperoleh kredit, desain produk keuangan, 

aksesibilitas fisik, stigma dan diskriminasi, serta 
penarikan diri. 

Pada saat yang sama, ketika individu penyandang disabilitas ditanya 
alasan utama mereka tidak memiliki rekening bank, salah satu alasan 
utama yang diberikan adalah mereka memiliki pengetahuan yang 
kurang tentang produk keuangan dan cara mengaksesnya. Sebagian 
besar penyandang disabilitas yang terlibat dalam FGD mengaku belum 
memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang memadai terhadap 
lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk fitur, 
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan. 
Beberapa penyandang disabilitas menutup mata terhadap berbagai 
layanan keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, karena 
menganggap tidak ada produk yang sesuai dengan penyandang 
disabilitas. 

Selain itu, persepsi terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok 
dengan risiko tinggi karena keterbatasannya, termasuk dalam hal 
pendapatan, aset yang dimiliki, kesempatan dalam hal mengakses 
sumber daya ekonomi membuat mereka tereksklusi dari layanan 
keuangan. Sejalan dengan ini, hasil survei yang dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) menemukan banyak penyandang disabilitas yang 
masih berpendidikan rendah (tidak tamat SD) dan hanya sekitar 50% 
dari mereka yang diserap oleh pasar tenaga kerja. Dengan demikian, 
akses maupun literasi keuangan penyandang disabilitas dapat 
dikatakan masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan untuk 
mewujudkan keuangan yang inklusif. 
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Hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam Mengakses 
Layanan Keuangan 

Faktor Hambatan Deskripsi 

Tipe Disabilitas 
 Disabilitas Fisik: Ketidakpahaman 

lingkungan sekitar mengenai kondisi fisik 
dan kesulitan mobilitas penyandang 
disabilitas membuat mereka merasa 
terpinggirkan dan tidak diterima oleh 
lingkungan. 

 Disabilitas Sensorik: Penyandang 
disabilitas dengan isu pendengaran, 
pengelihatan, dan wicara mempunyai 
hambatan dalam menangkap atau pun 
menyampaikan informasi, atau 
berkomunikasi namun dengan cara yang 
berbeda sehingga tidak dapat dimengerti 
oleh orang lain. 

 Disabilitas Intelektual: Hambatan untuk 
bepikir cepat, kompleks, atau bahkan 
bersifat abstrak membuat penyandang 
disabilitas membutuhkan lebih banyak 
waktu untuk menyerap informasi. 

Literasi 
 Pengetahuan tentang lembaga keuangan, 

termasuk produk dan jasanya masih 
minim. Banyak penyandang disabilitas 
yang tidak tahu bagaimana mengakses 
layanan keuangan dan apa saja yang bisa 
mereka manfaatkan. Hal ini berimplikasi 
pada persepsi penyandang disabilitas 
mengenai produk dan/atau jasa 
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keuangan apa yang cocok atau bisa 
dimanfaatkan oleh mereka  

 Meskipun promosi literasi keuangan dan 
inklusi keuangan cukup massif, namun 
kurang melibatkan penyandang 
disabilitas, termasuk metode 
penyampaian informasi yang seperti apa 
yang dibutuhkan oleh mereka.  

Layanan dan 
Fasilitas Fisik 

 Meskipun telah ada petunjuk teknis 
layanan keuangan untuk penyandang 
disabilitas, fasilitas fisik dan non fisik di 
lembaga keuangan selama ini masih 
banyak yang belum ramah untuk mereka. 
Keterbatasan ini umumnya pada lembaga 
keuangan yang relatif kecil atau berada di 
luar kota besar. 

 Banyak staf atau manajemen lembaga 
keuangan yang tidak paham atau belum 
memiliki perspektif disabilitas sehingga 
penyandang disabilitas merasa kesulitan 
untuk memanfaatkan layanan keuangan. 

 Pada disabilitas daksa, khususnya 
pengguna kursi roda. Penyandang 
disabilitas akan mempertimbangkan 
lokasi dan ketersediaan fasilitas, seperti 
transportasi yang ramah untuk mereka. 
Jika dirasa tidak suportif, penyandang 
disabilitas kurang termotivasi untuk 
menjalin kontak dengan lembaga 
keuangan. 
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Stigma  Masih banyak masyarakat yang 
memperlakukan tidak adil atau belum 
menerima dengan tangan terbuka 
penyandang disabilitas dengan berbagai 
alasan. Sebagai contoh kasus, skema 
pembiayaan dari lembaga keuangan 
melalui kelompok memungkinkan 
penyandang disabilitas tidak bisa 
bergabung karena tidak diterima oleh 
kelompok dengan alasan disabilitasnya. 
Artinya masih ada keengganan dari 
anggota kelompok menerima anggota 
penyandang disabilitas. Dengan 
demikian, masyarakat yang tidak suportif 
membuat penyandang disabilitas 
semakin jauh dari pemenuhan hak dalam 
mendapatkan layanan keuangan. 

 

33.2 Regulasi terkait Hak untuk Mendapatkan Layanan 
Keuangan yang Setara bagi penyandang disabilitas 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

Undang-undang ini secara eksplisit mengatur hak penyandang 
disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum, yaitu hak 
memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non 
perbankan (Pasal 9 poin e). Dari sini cukup jelas bahwa penyandang 
disabilitas berhak untuk mengakses layanan keuangan, dan tentunya 
didudkung oleh upaya peningkatan literasi keuangan. Hal yang 
berkaitan dengan kelayakan untuk mengakses produk atau layanan 
jasa keuangan tertentu, merupakan diskresi dari lembaga keuangan 
dengan kebijakan internalnya. Namun demikian, tindakan diskriminasi 
dalam kebijakan terhadap penyandang disabilitas tidak dapat 
dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang ini. 



15 
 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang 
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan 
bagi Konsumen dan/atau Masyarakat 

Peraturan ini mempromosikan inklusi keuangan, yaitu mendorong 
ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa 
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1). 
Selain itu, peraturan ini berupayak memberikan edukasi tentang 
keuangan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan 
pengambilan keputusan keuangan individu dan mengubah sikap dan 
perilaku individu dalam mengelola keuangan lebih baik guna 
mencapai kesejahteraan (Pasal 3).  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

Peraturan ini menginstruksikan perlakuan yang adil kepada konsumen 
dalam kaitannya dengan pemanfaatan produk dan jasa layananan 
keuangan.   

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31/SEOJK.07/2017 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan 
di Sektor Jasa Keuangan 

Surat edaran ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan 
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau 
Masyarakat. 

Petunjuk Teknis Operasional untuk Pelayanan Keuangan kepada 
Penyandang Disabilitas  

Petunjuk teknis ini, dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
merupakan panduan yang dapat digunakan atau diadopsi oleh Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan (PUJK) guna memberikan standardisasi 
pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas. Petunjuk teknis 
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ini meliputi desain universal (pelayanan fisik atau infrastruktur, non 
fisik, maupun dokumen), ketentuan dan persyaratan pendamping, 
standar perlindungan konsumen dan penanganan pengaduan, serta 
standar proses monitoring dan evaluasi penerapan petunjuk teknis 
operasional. 
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4. 
 
DISABILITAS DAN 
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44.1 Standar Layanan Keuangan Inklusif 

Bagaimana Standar layanan keuangan inklusif? 

Jika merujuk pada definisi keuangan inklusif, maka produk dan 
layanan keuangan dapat diberikan kepada semua lapisan masyarakat, 
tanpa membedakan latar belakang mereka, termasuk penyandang 
disabilitas (no one left behind).  

 

Indikator yang perlu diperhatikan dalam menjamin inklusivitas 

Elemen Deskripsi 

 
Lingkungan dan 
infrastruktur yang 
dapat diakses  

 
Lembaga keuangan mempunyai bangunan 
fisik dan infrastruktur yang memudahkan 
semua penyandang disabilitas untuk 
mengakses produk dan layanan keuangan 
dengan nyaman dan aman. 

Lingkungan sosial 
yang suportif 

 
Semua elemen yang ada di lembaga 
keuangan dapat memberikan dukungan dan 
membantu memenuhi kebutuhan 
penyandang disabilitas dengan Bahasa yang 
sederhana dan dimengerti tanpa ada 
diskriminasi.  
 

Fasilitas dan 
pembiayaan yang 
terjangkau 

 
Keterjangkauan untuk akses layanan 
keuangan tidak hanya diukur dari jarak, tetapi 
juga biaya yang dikeluarkan. Keuangan 
inklusif menekankan biaya yang terjangkau, 
berkeadilan, dan transparan.  
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Ketersediaan 
layanan sesuai 
kebutuhan 

 
Ketersediaan layanan dapat diartikan sebagai 
ketersediaan sumber daya, baik produk, staf, 
manajemen yang berpihak dan dapat 
memahami kebutuhan penyandang 
disabilitas.  

Pelayanan 
yang 
berkualitas 

 
Lembaga keuangan yang inklusif mempunyai 
program peningkatan kapasitas bagi sumber 
daya manusia untuk lebih memahami atau 
berperspektif disabilitas.  
 

Partisipasi 
penuh dan 
signifikan bagi 
penyandang 
disabilitas 

 
Lembaga keuangan memebrikan kesempatan 
bagi penyandang disabilitas untuk 
berkontribusi pada perbaikan layanan 
keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka. 
 

 

44.2 Mewujudkan keuangan inklusif bagi penyandang 
disabilitas 

Mendapatkan akses terhadap layanan keungan seringkali tidak mudah 
bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi 
untuk menghampus hambatan yang dihadapi, yaitu: 

 Penguatan kelembagaan untuk membangun sistem yang 
berbasis kebijakan yang inklusif 

 Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam lingkungan 
lembaga keuangan 

 Infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas 
 Kerjamasa dengan mitra terkait, khususnya komunitas 

disabilitas 
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44.3 Standar Fasilitas Perbankan yang Inklusif 

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan 
Kemudahan Bangunan Gedung, kebutuhan dan kemampuan 
penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil telah 
dipertimbangkan. Namun ada sejumlah fasilitas yang sebaiknya ada di 
lembaga keuangan, seperti: 

 Lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambing aksesibilitas. 
 Adanya guiding block atau ubin pemandu yang mengarahkan 

penyandang disabilitas dengan isu penglihatan dalam 
berjalan. 

 Adanya ramp/ bidang landai yang dilengkapi dengan handrail 
untuk jalur kursi roda. 

 Rambu-rambu atau tanda-tanda faktual dalam bentuk braille 
atau pun petunjuk berupa gambar atau tulisan. 

 Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak terpencil yang 
dilengkapi dengan pintu geser, wasteful yang tidak terlalu 
tinggi, dan tombol bantuan. 

 Ukuran pintu dan Lorong yang mamadai untuk kebutuhan 
pengguna kursi,  

 Disediakan informasi tentang produk dan jasa keuangan, 
berupa audio book, leaflet, booklet, atau dengan gambar-
gambar dan bahasa yang sederhana. 

 Disediakan informasi berupa papan informasi atau komputer 
dengan screen reader, tanda-tanda faktual dalam bentuk 
braille atau running text.  

 Menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, 
seperti jalur antrian dan dokumen untuk keperluan 
administrasi layanan yang ramah penyandang disabilitas. 

 Tersedia staf yang tanggap dalam memberikan bantuan 
mobilitas dan dilatih khusus untuk melayani penyandang 
disabilitas 
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 Bangunan ATM dengan struktur yang ramah penyandang 
disabilitas, seperti tersedia rampa dilengkapi handrail, pintu 
yang lebar dan mudah dibuka, serta ruang yang memadai 
untuk mengakomodasi mobiltas pengguna kursi roda. 

 Menyediakan mesin ATM bicara dengan instruksi spesifik dan 
dilengkapi dengan audio jack, dengan ukuran yang ramah 
penyandang disabilitas, khususnya mereka yang 
menggunakan kursi roda. 

 Kartu ATM yang dilengkapi dengan leading edge dan/atau 
fitur taktil untuk digunakan oleh penyandang disabilitas netra.  

 Layanan keuangan mobile banking dan digital yang ramah, 
termasuk laternatif fitur untuk kode rahasia verifikasi. 

 Menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan khusus 
untuk penyandang disabilitas. 
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44.4 Apa saja peran lembaga keuangan bagi penyandang 
disabilitas? 

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kebutuhan keuangan 
yang tidak jauh berbeda dengan non penyandang disabilitas. Lembaga 
keuangan dapat mewarakan produk dan jasa layanan keuangannya 
kepada penyandang disabilitas dalam upaya mencapai kesejahteraan.  

 

4.5 Apakah perlu lembaga keuangan memberikan edukasi 
keuangan kepada penyandang disabilitas? 

Edukasi keuangan sangat diperlukan oleh penyandang disabilitas 
mengingat beragamnya produk dan jasa keuanga yang ditawarkan 
oleh lembaga keuangan. Penyandang disabilitas juga memiliki 
sejumlah hambatan dalam menerima informasi yang berkaitan 
dengan lembaga keuangan dan fungsinya untuk mereka. Program 
literasi keuangan tentu menjadi penting untuk mengedukasi 
penyandang disabilitas dengan tujuan memberikan pemahaman yang 
lebih baik tentang produk dan layanan keuangan sehingga mereka 
dapat memanfaatkannya dengan baik sesuai kebutuhan, mampu 
mengelola sumber daya keuangannya dengan bijak, serta terhindar 
dari aktivitas keuangan yang merugikan.  

Penyandang disabilitas memiliki sejumlah hambatan 
dalam menerima informasi yang berkaitan dengan 

lembaga keuangan dan fungsinya untuk mereka. 
 

4.6 Peningkatan literasi keuangan bagi penyandang 
disabilitas? 

Literasi keuangan untuk penyandang disabilitas menjadi hal yang 
penting sebelum mereka memanfaatkan produk dan jasa layanan 
keuangan. Hal ini dimaksudkan agar mereka telah memahami dengan 
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baik bagaimana merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan 
layanan keuangan untuk tujuan kesejahteraan mereka. Beberapa hal 
yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam materi 
peningkatkan literasi keuangan penyandang disabilitas, meliputi: 

 Fungsi dan tugas lembaga keuangan (bank, lembaga 
pembiayaan, asuransi, pasar modal, perusaahaan investasi, 
perusahaan dana pension, dan perusahaan pegadaian). 

 Perencanaan keuangan 
 Produk-produk lembaga keuangan 
 Perlindungan konsumen (termasuk masalah waspada 

investasi) 
 Kewirausahaan 
 Tata cara penyelesaian sengketa terkait layanan keuangan 
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) 
 Keuangan syariah 
 Keuangan digital 

Terkait dengan penyampaian materi/ informasi, lembaga keuangan 
perlu memperhatikan: 

Elemen Deskripsi Standar 

Metode  Workshop, video, buku dan dokumen cetak 
lainnya (booklet, leaflet) 

Infrastruktur 
Peralatan yang ramah untuk penyandang 
disabilitas (kompatibilitas) 

Instruktur Memahami isu disabilitas, penerjemah/ahli 
jika diperlukan 

Lokasi Mudah diakses dan tidak menyulitkan 
penyandang disabilitas  

Biaya Terjangkau dan transparan. 
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44.7 Bagaimana lembaga keuangan menjangkau penyandang 
disabilitas? 

Lembaga keuangan dapat lebih menjangkau penyandang disabilitas 
dengan membangun sistem layanan keuangan yang ramah bagi 
mereka. Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI), 
dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi hambatan geografis 
(jarak) dan mendekatkan layanan keuangan kepada penyandang 
disabilitas. Program LAKU PANDAI mencakup berbagai produk 
keuangan, seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan investasi. Selain 
itu, program ini menjadi alat untuk edukasi layanan keuangan kepada 
masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun demikian, agen 
LAKU PANDAI perlu untuk memahami isu disabilitas. Sebagai 
alternatif, lembaga keuangan dapat melakukan rekrutmen agen 
penyandang disabilitas untuk lebih menjangkau kelompok 
penyandang disabilitas. 

Selanjutnya, ada beberapa komponen yang diperlukan agar lembaga 
keuangan lebih dapat menjangkau penyandang disabilitas, seperti: 

 Desain universal dan akomodasi yang ramah untuk 
penyandang disabilitas. 

 Kerjasama dengan lembaga/organisasi/ komunitas disabilitas 
untuk membangun kedekatan dan sensitivitas (sensitization). 

 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan 
tentang inklusif dan disabilitas. 

 Menyiapkan kerangka hukum yang melindungi penyandang 
disabilitas. 

 Membangun layanan dengan basis teknologi yang inklusif dan 
ramah penyandang disabilitas, termasuk mendirikan cabang 
layanan yang lebih dapat diakses dan dapat mendorong 
keterlibatan penyandang disabilitas. 

 Menyediakan layanan konsultasi keuangan untuk penyandang 
disabilitas. 
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5. 
 
LEMBAGA KEUANGAN 
MIKRO DAN INKLUSI 
KEUANGAN 
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55.1 Apa yang dimaksud dengan keuangan mikro? 

Istilah keuangan mikro merujuk pada konsep keuangan yang berfokus 
pada upaya lembaga keuangan untuk menjangkau dan melayani 
kelompok masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah Dalam 
perkembangannya, keuangan mikro adalah industri keuangan dengan 
nilai asset relatif kecil yang berupaya memberikan beragam layanan 
keuangan sehingga berdampak secara positif dan masif kepada 
masyarakat yang membutuhkan. Keuangan mikro juga dibutuhkan 
oleh mereka yang memiliki usaha mikro. Dalam hal produk, keuangan 
mikro tidak sebatas pada fasilitas pinjaman mikro, melainkan 
mencakup tabungan mikro, asuransi mikro, dan investasi mikro. 

Kehadiran keuangan mikro sejalan dengan keuangan inklusif karena 
mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak 
dapat mengakses layanan keuangan. Lembaga keuangan tradisional 
tidak memberikan layanannya karena faktor risiko yang tinggi. Sebagai 
responnya, keuangan mikro berupaya mengatasi permasalahan 
tersebut dengan melakukan penyesuaian terhadap praktik lembaga 
keuangan tradisional. Selain itu, keuangan mikro tumbuh signifikan 
seiring dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang 
berfokus pada isu kesetaraan, seperti gender, atau pun pengurangan 
kemiskinan dan ketimpangan (poverty/ inequality). 

 

5.2 Apakah keuangan mikro dapat menjadi jembatan untuk 
menjangkau penyandang disabilitas? 

Mengingat posisi penyandang disabilitas yang rentan, baik secara 
sosial, ekonomi, dan politik, maka keuangan mikro dapat menjadi  
jembatan untuk penyandang disabilitas memperoleh hak atas layanan 
keuangan.  
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55.3 Model keuangan mikro yang inklusif bagi penyandang 
disabilitas 

Peran Lembaga keuangan mikro signifikan untuk mewujudkan 
keuangan inklusif, khususnya menjangkau penyandang disabilitas. Hal 
ini mempertimbangkan kondisi penyandang disabilitas yang rentan. 
Meskpiun demikian, lembaga keuangan mikro dapat menjalin 
Kerjasama dengan lembaga keuangan lain, seperti perbankan, terkait 
dengan peningkatan kapasitas layanan. Selain itu, kerjasama dengan 
komunitas atau organisasi yang mengadvokasi penyandang disabilitas 
perlu untuk dibangun dalam upaya memperluas jangkauan (outreach).  

Secara umum ada tiga jenis skim keuangan mikro, seperti self-helping 
schemes, institutional schemes, dan “ad-hoc” microcredit. Dari ketiga 
jenis ini, self-helping schemes dan institutional schemes lebih 
menawarkan manfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, 
khususnya untuk mendukung penyandang disabilitas.  

 

 Self-helping scheme (community-based) 

Ada dua model yang dapat diadopsi, yaitu:  

 ROSCAs (rotating savings and credit assocations)  

Pada model ini, sesama penyandang disabilitas atau penyandang 
disabilitas dan non penyandang disabilitas membentuk kelompok, 
normalnya 15-30 orang, kemudian mengumpulkan uang secara rutin 
(mingguan atau bulanan), yang selanjutnya uang yang dikumpulkan 
tersebut diberikan kepada anggota sebagai “hadiah”. Proses ini terus 
berlanjut hingga semua anggota menerima sebelum memulai putaran 
berikutnya yang baru.  
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 ASCAs (accumulating savings and credit association) 

Seperti ROSCAs, uang yang dikumpulkan diberikan dalam bentuk 
pinjaman, normalnya dengan bunga, kepada beberapa anggota 
berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakati sebelumnya.  

Model keuangan mikro tradisional ini telah lama dipraktikan dan 
memiliki daya tarik kepada kelompok marjinal. Namun, salah satu 
yang menajadi isu adalah transparansi dari anggota. Terlepas dari ini, 
modernisasi self-helping scheme, dalam bentuk dukungan dari 
lembaga keuangan atau donor diyakini lebih berdampak positif karena 
kelompok cenderung akan melakukan peningkatan atau perbaikan 
kapasitas tata kelola (governance).  

 

 Institutional scheme (institutional-based) 

Skim ini menekankan bahwa keuangan mikro sebaiknya dikelola oleh 
sebuah lembaga yang memiliki keahlian dalam hal keuangan (tata 
kelola perbankan) dan focus pada keberlanjutan, atau biasa dikenal 
lembaga keuangan mikro. Lembaga ini menawarkan lebih banyak 
produk keuangan mikro, seperti pinjaman, tabungan, transfer uang, 
asuransi, dan sebagainya.  

Mengingat skim ini dibentuk seperti industri perbankan, namun 
ditujukkan untuk kelompok yang tidak dilayani oleh lembaga 
keuangan tradisional, seperti orang miskin atau orang dengan 
penghasilan rendah, termasuk juga kelompok penyandang disabilitas, 
maka dua hal yang menjadi penting adalah bunga yang berkelanjutan 
(sustainable interest rates) dan tingkat pembayaran pinjaman yang 
tinggi (high repayment rates).   
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Model Ekosistem Keuangan Mikro untuk Penyandang disabilitas 
Sumber: Elaborasi dari Ledgerwood (2013) 

 

Dari kedua jenis tersebut, penting untuk melibatkan organisasi 
dan/atau komunitas penyandang disabilitas karena mereka tentunya 
memiliki lebih banyak pengetahuan dan dapat memberikan masukan, 
khususnya untuk institutional scheme. Selain itu, kombinasi dari kedua 
skim dapat lebih mempromosikan akses dan partisipasi penyandang 
disabilitas terhadap layanan keuangan karena memungkinkan adanya 
aktivitas keuangan kolektif, seperti akses pinjaman berkelompok. 
Gambar di atas merupakan gambaran model ekosistem keuangan 
mikro yang dapat melayani penyandang disabilitas. 
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SDM LEMBAGA 
KEUANGAN YANG 
INKLUSIF 
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66.1 Pendamping bagi penyandang disabilitas 

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang 
dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk 
mendampingi penyandang disabilitas dalam memenuhi 
kebutuhannya. Terkait dengan akses terhadap layanan keuangan, 
Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah ketentuan untuk 
pendamping. Ada empat kategori pendamping bagi konsumen/ calon 
konsumen dengan disabilitas, meliputi: 

 Pendamping yang disediakan oleh PUJK 
 Pendamping yang Terdaftar 
 Pendamping yang Tidak Terdaftar 
 Pendamping Khusus 

Keberadaan pendamping bisa saja tidak diperlukan apabila 
konsumen/ calon konsumen dengan disabilitas dapat mengambil 
keputusan secara mandiri dengan kriteria: (i) memiliki identitas yang 
jelas, (ii) cakap secara hukum, dan (iii) memiliki kemampuan 
intelektual yang memadai untuk membuat keputusan secara mandiri.  

 

6.2 Penerjemah: Siapa? 

Penyandang disabilitas dengan isu pendengaran maupun intelektual 
membutuhkan penerjemah. Sebagai pendamping, penerjemah akan 
membantu penyandang disabilitas dalam menyampaikan informasi 
atau pesan sehingga memudahkan komunikasi natara penyandang 
disabilitas dan lembaga keuangan.  

 

6.3 Ahli bagi penyandang disabilitas 

Keberadaan ahli, seperti psikiater, psikolog, dokter syaraf, dan ahli 
sensorik motorik yang memahami dan mengerti disabilitas sangat 
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penting untuk beberapa kasus yang berkaitan dengan penyediaan 
layanan keuangan.  

 

66.4 Etika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas 

Berkomunikasi dengan penyandang disabilitas perlu kehati-hatian. 
Beberapa penyandang disabilitas bisa saja lebih sensitif atau bahkan 
ada yang open-minded atau bersikap tak acuh karena sejumlah faktor, 
seperti diskriminasi dan pengalaman masa lalu yang tidak 
mengenakan. Dalam berkomunikasi, perlu untuk diingat bahwa kata-
kata seringkali memiliki kekuatan yang signifikan, baik mempengaruhi 
secara positif atau negatif. Terkait ini, ada beberapa tips dasar ketika 
berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, seperti:  

 Biasakan untuk bertanya sebelum membantu. Hal ini 
mengingat bahwa ada tipe penyandang disabilitas yang 
terbiasa mandiri sehingga mereka ingin untuk dapat 
diperlakukan seperti yang lainnya dan tawarkan bantuan jika 
mereka memang membutuhkan. 

 Bersikap lebih sensitif perihal kontak fisik. Beberapa 
penyandang disabilitas bergantung pada bagian tubuh 
tertentu untuk keseimbangan dan menghindari sentuhan fisik 
karena tidak nyaman. Selain itu, bagi mereka, peralatan atau 
pun perlengkapan termasuk bagian dari ruang pribadi mereka.  

 Berpikir sebelum bertindak. Alangkah baiknya untuk 
berkomunikasi secara langsung dengan penyandang disabilitas 
tanpa melalui penampingnya, namun pertimbangkan ruang 
privasi mereka dan menghindari pembahasan mengenai 
disabilitas jika tidak diinginkan.  

 Respon dengan ramah. Ketika penyandang disabilitas 
meminta bantuan atau lainnya, ini menandakan mereka telah 
merasa nyaman. Oleh karena itu, respon dengan baik sehingga 
mereka akan lebih bahagia dan produktif.  
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66.5 Keterampilan yang dibutuhkan untuk melayani 
penyandang disabilitas 

Ada beragam jenis penyandang disabilitas dan masing-masing 
memiliki karakter yang berbeda, termasuk bagaimana 
memperlakukan mereka dengan baik. Berikut adalah tips berinteraksi 
dengan penyandang disabilitas dalam rangka memberikan pelayanan 
keuangan sesuai dengan jenis disabilitasnya. 

 

Jenis Disabilitas Strategi Pelayanan 

Penyandang disabilitas 
sensorik 

 

 Mengidentifikasi diri 
(menjelaskan diri siapa). 

 Biasakan bertanya jika 
penyandang disabilitas 
meminta bantuan dan 
dengarkan baik-baik 
instruksinya. 

 Siapkan diri jika tawaran 
untuk membantu ditolak. 

 Jika ingin memandu, biarkan 
penyandang disabilitas yang 
memegang tangan yang akan 
membentunya terlebih 
dahulu. 

 Pastikan staf yang berada di 
depan (front office) telah 
diberikan pemahaman, 
termasuk bagaimana cara 
menyapa dan membantu 
penyandang disabilitas. 

 Berikan ruang untuk 
penyandang disabilitas 
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 Perhatikan pencahayaan 
ruangan yang dapat 
menganggu penyandang 
disabilitas. 

Penyandang disabilitas 
dengan gangguan bicara dan 
mendengar 

 

 

 
 Berbicara langsung dengan 

penyandang disabilitas bukan 
kepada yang menemaninya, 
termasuk penerjemah. 

 Upayakan berbicara dengan 
jelas dan tidak cepat, namun 
santun. 

 Jika tidak paham dengan apa 
yang disampaikan oleh 
penyandang disabilitas, 
sebaiknya meminta mereka 
untuk mengatakan ulang atau 
tawarkan alternatif bantuan 
alat tulis. 

 Pastikan staf yang berada di 
depan (front office) telah 
diberikan pemahaman, 
termasuk bagaimana cara 
menyapa dan membantu 
penyandang disabilitas. 

 Berikan ruang untuk 
penyandang disabilitas. 
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Penyandang disabilitas 
dengan gangguan mental 

 

 Berikan penjelasan yang 
mudah dipahami, termasuk 
dalam bentuk tulisan jika 
diperlukan. 

 Tanyakan kepada penyandang 
disabilitas terkait preferensi 
dalam menerima informasi. 

 Berikan mereka lebih banyak 
waktu dan fleksibilitas. 

 

Penyandang disabilitas fisik 

 

 Biasakan untuk bertanya 
sebelum membantu. 

 Posisikan diri berada level 
yang sama dengan 
penyandang disabilitas ketika 
berbicara. 

 Jangan pernah berasumsi 
mereka memiliki disabilitas 
intelektual. 

 Meminta izin sebelum 
melakukan kontak fisik, 
termasuk memegang 
peralatan mereka dan 
membantu mendorong kursi 
roda. 
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66.6 Sumber daya manusia lembaga keuangan yang 
bersperspektif disabilitas 

Ada sejumlah hal yang perlu untuk diperhatikan untuk membangun 
sumber daya manusia yang berperspektif disabilitas, seperti: 

 Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas. 
 Dapat memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang 

disabilitas. 
 Mengidentifikasi dan menyadari bahwa posisi penyandang 

disabilitas lebih rentan. 
 Jika penyandang disabilitas memiliki hasil penilaiain terhadap 

profil dan kebutuhannya secara rinci, maka perlu untuk 
mempertimbangkannya untuk kebutuhan layanan keuangan. 

 Memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh 
pendamping. 

 Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah 
atau juru bahasa jika diperlukan.  
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7. 
 
AKSES 
KEUANGAN  
DIGITAL 
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77.1 Digital Keuangan 

Teknologi informasi memungkinkan penggunaan berbagai sarana 
komunikasi - suara, teks, dan gerakan - untuk  mengakses informasi 
dan terlibat dengan orang lain, dan karenanya dapat membantu 
mengatasi hambatan lama komunikasi dan interaksi. Teknologi 
informasi bertujuan memudahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-
hari, tak terkecuali bagi  penyandang   disabilitas.   Kaum   disabilitas   
yang   sehari-harinya   memiliki   keterbatasan   dalam berkomunikasi,   
berinteraksi,   mengakses   informasi,   dan   berpartisipasi   dalam   
aktivitas   sipil,    dapat memanfaatkan penggunaan teknologi digital 
untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Hal ini dikarenakan 
pemanfaatan   teknologi   memungkinkan   beragam   bentuk   
komunikasi   dengan   menggunakan   berbagai media seperti suara, 
teks, dan gestur sehingga mengurangi hambatan bagi kaum 
disabilitas. Namun, saat ini belum semua layanan berbasis teknologi 
ramah bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, sesi ini berisi panduan 
bagi mitra/stakeholders untuk dapat menyiapkan layanan keuangan 
digital yang dapat diakses oleh individu dengan berbagai katagori 
disabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana teknologi informasi dapat membantu: Individu 
dapat menggunakan bentuk komunikasi yang sesuai untuk 
mereka, kombinasi suara, teks, video—untuk memahami dan 
memberikan timbal balik informasi dalam interaksi tatap muka 
atau jarak jauh. 

Hambatan utama untuk inklusi: Ketika komunikasi tertulis atau 
verbal tradisional adalah satu-satunya bentuk komunikasi yang 
tersedia sehingga tidak sepenuhnya bisa diakses oleh individu 
dengan disabilitas tertentu 
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Penggunaan teknologi dalam penyampaian layanan/produk keuangan 
melalui perbankan dan Lembaga keuangan mikro digembar-
gemborkan karena potensinya untuk menjangkau banyak orang, 
termasuk kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas. Selama 
ini, sebagian besar penyandang disabilitas belum dapat mengakses 
keuangan pada Lembaga perbankan ataupun non perbankan secara 
mandiri dikarenakan kendala fisik dalam mengakses lembaga dan 
layanan keuangan dan persepsi yang salah tentang ketidakmampuan 
mereka menangani keuangan pribadi.  

Selama ini, sebagian besar layanan keuangan juga berbasis kertas 
sebelum adopsi teknologi perbankan. Sekarang lebih mudah untuk 
menawarkan layanan kepada orang-orang di seluruh spektrum 
disabilitas dengan adanya kehadiran internet banking hingga mobile 
banking. Perbankan internet saat ini juga sudah dapat diakses melalui 
aplikasi digital dan portal web yang memungkinkan penyandang 
disabilitas untuk mengoperasikan keuangannya tanpa harus selalu 
melakukan kunjungan fisik ke cabang Bank. Lembaga keuangan juga 
dimungkinkan untuk menawarkan berbagai cara guna menghubungi 
pelanggan termasuk melalui email, sistem IVR, SMS, telepon, dan 
konferensi video.  

Perbankan internet saat ini juga sudah dapat diakses 
melalui aplikasi digital dan portal web yang 

memungkinkan penyandang disabilitas untuk 
mengoperasikan keuangannya tanpa harus selalu 

melakukan kunjungan fisik ke cabang Bank. 

Namun, kemajuan teknologi ini pun tak serta-merta bisa langsung 
menghapus hambatan akses keuangan bagi penyandang disabilitas. 
Dari hasil focus group discussion (FGD) yang dilakukan untuk 
penyunan buku pedoman ini, ditemukan fakta bawa digitalisasi 
layanan keuangan sampai kini belum membawa angin segar bagi 
pebaikan akses keuangan untuk penyandang disabilitas.  Digitalisasi 
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tentu mengharuskan konsumen memiliki pengetahuan tentang 
sumber daya digital, sementara sebagian besar penyandang disabilitas 
masih memiliki literasi digital yang rendah.  

Banyak penyandang disabilitas yang belum terbiasa menggunakan 
layanan keuangan berbasis digital. Dan sejauh ini, belum ada upaya 
khusus dari lembaga keuangan untuk mengedukasi atau memberikan 
informasi tentang layanan keuangan digital bagi penyandang 
disabilitas. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan saat ini ialah 
bagaimana teknologi keuangan digital tersebut benar-benar bisa 
terakses dengan baik oleh penyandang disabilitas. 

 

77.2 Akses Keuangan Digital untuk Penyandang Disabilitas 

Secara praktis, aksesibilitas digital merupakan upaya agar 
konten/layanan yang diberikan/disediakan melalui perangkat 
teknologi dapat diakses oleh setiap orang. Peningkatan akses digital 
berarti upaya untuk menghilangkan berbagai hambatan yang bisa 
terjadi saat mengakses konten/layanan melalui perangkat teknologi 
tersebut. Terdapat berbagai teknik untuk menghilangkan hambatan 
dalam melakukan akses digital seperti penggunaan assistive device 
seperti fitur pembaca layar, teks alternatif, dan fitur lainnya yang 
secara umum memuat empat prinsip dasar yakni; perceivable (dapat 
melihat/ menerima), Operable (dapat dioperasikan), understandable 
(dapat dimengerti), and robust (paten/bertahan). Sehingga, ketika 
menginginkan adanya akses digital pada produk/layanan keuangan 
yang inklusif dan dapat diakses secara baik oleh penyandang 
disabilitas, tentunya juga harus merujuk pada keempat prinsip yang 
dimaksud. 
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Perceivable  

Dapatkah pengguna melihat informasi produk/layanan keuangan yang 
ditawarkan? Bagi banyak orang, aspek visual merupakan elemen utama 
tetapi bukan berarti aspek audio dan aspek tekstur menjadi terabaikan. 
Layanan digital yang disiapkan seharusnya memberikan pilihan untuk 
penggunaan  tiga mode yakni - visual, auditori, dan peraba - untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna individu. 

Operable 

Dapatkah pengguna berinteraksi dengan informasi yang diberikan? Secara 
tradisional, pengguna telah berinteraksi dengan informasi elektronik 
menggunakan mouse dan keyboard. Namun, teknologi bantu atau assistive 
technology tetap dibutuhkan untuk memungkinkan penggunaan perangkat 
oleh individu yang memiliki keterbatasan dalam memakai perangkat 
teknologi tradisional. 

Understandable  

Dapatkan pengguna mengerti informasi yang diberikan? Perlu dipastikan 
bahwa informasi yang disampaikan disampaikan dalam Bahasa yang efektif 
dan jelas, dengan instruksi yang jelas dan potensi error yang sudah 
terantisipasi.  

Robust  

Apakah presentasi konten benar-benar berfungsi seperti yang 
diinginkan/direncanakan, di perangkat apa pun yang dipilih pengguna? 
Apakah dapat bertahan untuk waktu yang lama? 

 

77.3 Hambatan Akses Keuangan Digital 

Empat prinsip aksesibilitas—dapat dilihat/diterima, dapat 
dioperasikan, dapat dipahami, paten— sekaligus menunjukkan 
adanya potensi hambatan yang sangat mungkin dihadapi penyandang 
disabilitas saat mengakses informasi atau menggunakan 
layanan/produk keuangan. Hambatan ini dikelompokkan dalam lima 
kategori besar kecacatan: pendengaran, kognitif dan neurologis, fisik, 
bicara, dan visual. 
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Berdasarkan empat prinsip untuk meningkatkan aksesibilitas, penyesuaian 
yang perlu dilakukan untuk menghapus hambatan terhadap akses keuangan 
digital bagi penyandang disabilitas diantaranya: 

Perceivable  

• Menyediakan keterangan dan alternatif multimedia. 

• Buat konten yang dapat disajikan dengan cara yang berbeda, termasuk 
dengan teknologi bantu, tanpa kehilangan makna. 

• Memudahkan pengguna untuk melihat dan mendengar konten. 

Operable  

• Berikan waktu yang cukup bagi pengguna untuk membaca dan 
menggunakan konten. 

• Bantu pengguna menavigasi dan menemukan konten. 

Understandable 

• Membuat konten mudah dibaca dan dipahami 

 Membuat konten muncul dan beroperasi dengan cara yang dapat 
diprediksi. 

• Membantu pengguna menghindari dan memperbaiki kesalahan. 

Robust  

• Maksimalkan kompatibilitas dengan alat pengguna saat ini dan yang 
akan datang. 

 

CCatatan:  

Setiap kategori disabilitas memiliki tipe dan tingkat keparahan 
yang berbeda. Seorang individu juga bisa mengalami lebih dari 
satu disabilitas. 
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Secara aplikatif, tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana 
hambatan terhadap akses digital bisa dialami oleh penyandang 
disabilitas, serta contoh solusi yang bisa mengatasinya. Informasi 
pada tabel di bawah ini dapat menjadi panduan bagi layanan jasa 
keuangan perbankan ataupun non-perbankan untuk membangun 
interaksi yang efektif dengan penyandang disabilitas melalui 
laman/ portal digital. 

 

Katagori 
Disabilitas 

Hambatan Akses 
Digital 

Alternatif Solusi 

Gangguan 
Penglihatan, 
termasuk 
kebutaan total 
dan  
penglihatan 
lemah 

o Membaca dokumen 
dalam format teks 

o Menavigasi tanda 
dalam teks 

o Penyandang 
disabilitas ini tidak 
bisa mengakses 
informasi jika: 

 Teks, gambar, 
dan tata letak 
halaman yang 
tidak dapat 
diubah 
ukurannya, atau 
yang kehilangan 
informasi saat 
diubah 
ukurannya 
 Konten video 
yang tidak 
memiliki 
alternatif audio  
 Mekanisme 
navigasi dan 

o Mengubah 
kecerahan layar, 
warna, dan kontras 

o Berikan alternatif 
teks untuk semua 
konten non-teks, 
seperti gambar, 
kontrol 

o Izinkan teks 
diperbesar tanpa 
terpotong atau 
dikaburkan 
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fungsi halaman 
yang tidak 
konsisten, tidak 
terduga, dan 
terlalu rumit 
 Situs web yang 
tidak mendukung 
penggunaan 
kombinasi warna 
khusus 

Tuli dan sulit 
mendengar 

o Tidak bisa 
mengakses 
informasi berbasis 
suasa  

o Penyandang 
disabilitas ini tidak 
bisa mengakses 
informasi jika: 
• Konten audio 
yang tidak 
menyediakan teks 
atau transkrip 

• Pemutar media 
yang tidak 
mengizinkan teks, 
atau pemutar 
yang tidak 
mengizinkan 
kontrol volume 

• Setiap interaksi 
yang 
membutuhkan 
seseorang untuk 
berbicara 

o Teks tertutup dan 
terbuka, subtitle 
untuk konten video 

o SMS/pesan teks 
o Perangkat 

Telekomunikasi 
untuk 
Tuli (TTY/TDD) yan 
memungkinkan 
teks pesan melalui 
saluran telepon 

o Gunakan 
peringatan 
getaran/teks untuk 
menggantikan 
peringatan audio 

o Beri keleluasan 
pengguna untuk 
mengatur volume, 
menghentikan atau 
memutar pesan 
suara 
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Gangguan 
bicara/ bisu 

Tidak bisa 
berkomunikasi dengan 
mengeluarkan suara 

o SMS, pesan teks 
o Output suara yang 

disintesis, teks ke 
fungsi bicara 

o Berikan alternatif 
berbasis teks untuk 
interaksi suara 
• Menyediakan 

perintah 
keyboard sebagai 
alternatif untuk 
aplikasi yang 
dioperasikan 
dengan suara 

•  Berikan opsi 
email atau 
obrolan selain 
nomor telepon 
sebagai titik 
kontak 

Disabilitas fisik  
Informasi digital tidak 
akan aksesibel bagi 
penyandang disabilitas 
ini jika: 
• Batas waktu yang 
tidak mencukupi untuk 
menyelesaikan 
aktifitas digital, seperti 
mengisi formular 
secara online 
• Tautan dan kontrol 
yang terlalu 
berdekatan atau 
memiliki target klik 
kecil 

o Sistem pengenalan 
suara 

o Keyboard virtual 
yang diadaptasi  

o Joystick dan mouse 
yang diadaptasi 

o Penggunaan sensor 
tatapan mata dan 
gerak tubuh untuk 
perangkat control 

o Perpanjangan 
(idealnya tidak ada) 
batas waktu untuk 
berinteraksi dengan 
halaman digital 
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 o Area besar yang 
dapat diklik 

o Desain yang 
meminimalkan 
jumlah klik yang 
diperlukan untuk 
mendapatkan 
informasi 

Disabilitas 
kognitif 

o Sulit memahami, 
mengingat, atau 
mengikuti instruksi. 

o Sulit memahami 
informasi 

o tekstual 
o Kesulitan dalam 

berkomunikasi atau 
o mengungkapkan 

pikiran dan gagasan 
o Informasi digital 

tidak akan aksesibel 
bagi penyandang 
disabilitas ini jika: 
 Navigasi digital 

terlalu kompleks  
 Teks panjang 

tanpa gambar, 
grafik, atau 
ilustrasi lain 
untuk 
memperkuat 
konteks 

 Konten yang 
bergerak, 
berkedip, yang 
tidak dapat 

o Alat bantu organisasi 
dan memori seperti 
kalender online, 
pencatatan, 
peringatan 

o Penggunaan 
multimedia untuk 
membantu 
pemahaman 
misalnya, video, 
grafik Tulis dengan 
cara yang ringkas, 
lugas, dan mudah 
dipahami--termasuk 
grafik dan ilustrasi 
jika bermanfaat. 

o Label tautan, kontrol 
halaman, dan 
formulir secara 
konsisten sehingga 
fungsinya selalu 
terlihat 

o Menyediakan 
berbagai cara untuk 
menavigasi situs, 
seperti kotak telusur 
atau peta situs 
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dijeda atau 
dimatikan 

 Audio latar 
belakang yang 
tidak dapat 
dimatikan 

 Desain halaman 
visual yang tidak 
dapat diadaptasi 
menggunakan 
lembar gaya 
khusus 

o Berikan opsi untuk 
mematikan atau 
menyembunyikan 
konten yang berkedip 
atau mengganggu 
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8. 
 
STRATEGI KOMUNIKASI 
YANG INKLUSIF 
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88.1 Komunikasi Inklusif 

Untuk berkomunikasi dengan cara yang inklusif pada penyandang 
disabilitas, kita harus menghargai bahwa penyandang disabilitas 
adalah bagian dari keragaman manusia. Dalam berkomunikasi, alihkan 
fokus kepada sosok individunya, bukan kekurangan yang mereka 
miliki. Ketimpangan akses keuangan yang terjadi saat ini, seringkali 
bukan disebabkan oleh disabilitas yang dimiliki seseorang, tetapi 
ketidakmampuan masyarakat/ Lembaga keuangan untuk 
menghilangkan hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas. Untuk 
itu, diperlukan model komunikasi yang inklusif untuk menempatkan 
penyandang disabilitas sebagai pusat utama, bukan kelemahannya,  
serta mengakui nilai-nilai dan hak penyandang disabilitas sebagai 
bagian dari masyarakat.  

Membangun komunikasi yang inklusif membutuhkan perencanaan 
yang baik. Perencanaan tersebut termasuk mengalokasikan dana 
untuk juru bahasa isyarat, teks video, alat bantu dengar, atau 
menyediakan media cetak dalam format alternatif termasuk cetakan 
besar atau di flash drive.  

Sesi ini menjadi panduan bagi praktisi komunikasi seperti, jurnalis, 
praktisi kehumasan, bagian pemasaran, pelayan publik dan 
masyarakat umum dalam membangun komunikasi yang efektif 
dengan penyandang disabilitas untuk mewujudkan lingkungan yang 
lebih inklusif, khususnya dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan 
bagi penyandang disabilitas. 

Diperlukan model komunikasi yang inklusif untuk 
menempatkan penyandang disabilitas sebagai pusat 

utama, serta mengakui nilai-nilai dan hak 
penyandang disabilitas  
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88.2 Melawan Stereotypes pada Penyandang Disabilitas 

Berkembangnya berbagai stereotypes negatif di kalangan masyarakat 
prihal keberandaan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama 
untuk mewujudkan keuangan inklusif. Berbagai Stereotypes tersebut 
menggambarkan penyandang disabilitas sebagai sosok yang tidak 
mampu dan memiliki hidup yang kurang bernilai, sehingga dianggap 
tidak perlu dilibatkan secara aktif pada sector keuangan dan dianggap 
tidak bisa mengatur keuangan mereka secara mandiri. Stereotypes 
negatif tersebut juga pada akhirnya membuat penyandang disabilitas 
semakin menarik diri dari lingkungan mereka, termasuk menarik diri 
dari lembaga keuangan. Secara bersamaan, stereotypes itu juga 
membuat Lembaga keuangan baik perbankan maupun non-
perbankan akhirnya tidak terlalu tertarik/ tak termotivasi untuk 
menjangkau kostumer penyandang disabilitas. Upaya untuk 
merancang strategi pemasaran dan pelayanan yang lebih inklusif bagi 
penyandang disabilitas pun menjadi minim.  

Untuk itu, dibutuhkan upaya bersama untuk tidak melanggengkan 
stereotypes  negatif terhadap penyandang disabilitas, dengan cara 
menghindari penggambaran penyandang disabilitas sebagai sosok 
yang: 

 
 Tidak mampu dan menjadi beban bagi orang lain. 

Stereotip ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas rentan, 
menjadi beban masyarakat, keluarga dan teman, dan 
membutuhkan perlindungan karena dianggap tidak dapat 
membuat keputusan, bekerja atau belajar. 

 
 Menjalani kehidupan yang kurang bernilai atau berkualitas. 
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Stereotip ini mengandaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki 
kualitas hidup yang lebih rendah karena: kecacatan mereka dan 
sebagai akibatnya hidup mereka tidak layak untuk dijalani. 

 
 

 Kurang beruntung dari manusia pada umumnya 

Stereotip ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak 
memiliki perasaan dan emosi yang sama dengan manusia dan tidak 
memiliki martabat manusia yang sama. Atas dasar ini, mereka 
mungkin tidak manusiawi dan diobjektifikasi. Sikap-sikap ini  sering 
menjadi akar dari praktik-praktik kasar seperti membelenggu, 
eksperimen medis, dan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan 
lainnya, termasuk saat mereka berupaya mendapatkan pelayanan 
keuangan.  

 
 Berbahaya. 

Penyandang disabilitas seringkali dianggap berbahaya bagi diri 
mereka sendiri dan orang lain. Ini persepsi sering menjadi 
pembenaran untuk penegakan hukum kesehatan mental, 
perawatan medis paksa dan perampasan kebebasan. 

 
 Luar biasa atau superheroic. 

Penyandang disabilitas dianggap menjalani kehidupan yang sulit 
dan oleh karena itu setiap kesuksesan yang mereka dicapai adalah 
karena keberanian dan kekuatan mereka. Ini sering disebut sebagai 
fenomena “superhero”, seseorang yang berperan sebagai inspirasi 
dan peran model bagi penyandang disabilitas dan lainnya. 
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88.3 Menciptakan Konten yang Inklusif 

Melalui konten yang inklusif, stereotypes  negatif terhadap 
penyandang disabilitas dapat dihapuskan.  Narasi yang afirmatif dan 
berorientasi pada solusi perlu dibangun ketika ingin menceritakan 
kehidupan penyandang disabilitas serta berbagai hambatan yang 
mereka hadapi. Narasi ini bisa saja dibangun oleh pemerintah dan 
non-pemerintah, maupun masyarakat melalui platforms pribadi 
mereka seperti media sosial. Tak ketinggalan, yang paling besar 
pengaruhnya adalah narasi yang diciptakan oleh media arus utama 
untuk menentang berbagai stereotypes  negatif yang ada saat ini.  

Narasi pada konten yang inklusif haruslah afirmatif dan berorientasi 
pada solusi. Cerita yang berpusat pada penyandang disabilitas harus 
seimbang dan afirmatif, serta perlu menunjukkan peran penyandang 
disabilitas yang aktif, bukan pasif. Sebagai Langkah awal, perlu pula 
mengenali keragaman dan pengalaman para penyandang disabilitas, 
sehingga semuanya terepresentasikan. Saat menulis cerita tentang 
penyandang disabilitas, praktik terbaik adalah dengan 
mengkonsultasikan kembali narasi kepada mereka, dan 
mengikutsertakan mereka dalam membangun narasi. Pastikan bahwa 
cerita menunjukkan pengalaman hidup orang-orang penyandang 
disabilitas dari sudut pandang mereka. 

Ketika menggambarkan penyandang disabilitas, mereka tidak perlu 
dibedakan dengan masyarakat umum dikarenakan semua orang bisa 
mandiri, produktif dan bersosialisasi, menjalani hidup mereka sebaik 
mungkin. Seperti orang lain, mereka memiliki kepribadian dan 
keterampilan sosial yang berbeda. Cerita seharusnya menggambarkan 
mereka dalam peran sehari-hari mereka, sebagai profesional atau 
mahasiswa atau pekerja pabrik, dan dalam setiap fase kehidupan, 
sebagai anak-anak, dewasa muda, orang tua, dan anggota masyarakat 
yang menua.  
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Narasi pada konten yang inklusif haruslah afirmatif 
dan berorientasi pada solusi. Cerita yang berpusat 

pada penyandang disabilitas harus seimbang dan 
afirmatif, serta perlu menunjukkan peran 

penyandang disabilitas yang aktif, bukan pasif. 
 

88.4 Publikasi pada beragam channel/media 

Sesuaikan media denga jenis disabilitas yang dimiliki. Pilih media 
dengan hati-hati. Saat berkomunikasi, pilihlah media yang akan 
digunakan dengan hati-hati. Apakah akan dapat diakses oleh semua 
orang? Apakah itu akan mengecualikan siapa pun? Apakah itu yang 
terbaik? Seringkali, lebih dari satu jenis media diperlukan untuk 
menjangkau populasi yang lebih luas. Isi pesan dan target audiens  
harus bersama-sama menentukan media yang dipilih.  

• Meskipun banyak orang dapat mendengar pesan yang 
dikomunikasikan melalui radio dan mikrofon, namun media ini 
tentu mengecualikan orang-orang yang tuli dan mungkin tidak 
menjangkau orang-orang dengan cacat intelektual. Pamflet 
dengan pesan utama, ditulis dalam bahasa sederhana atau 
dengan gambar, dapat menjangkau audiens ini dengan lebih 
baik. 

•  SMS melalui ponsel dapat diakses oleh penyandang tunarungu 
dan sulit mendengar, tetapi pesan tersebut mungkin tidak 
menjangkau orang-orang yang buta. Gunakan teks yang disertai 
dengan rekaman audio, atau berkomunikasi secara tatap muka. 

• Ilustrasi atau animasi dapat secara kreatif menangkap 
keragaman penyandang disabilitas. Namun, mereka perlu 
menggambarkan penyandang disabilitas secara akurat. Selalu 
pastikan bahwa representasi visual penyandang disabilitas 
dapat diterima. Kesalahan yang banyak terjadi adalah 



57 
 

disabilitas sering kali hanya digambarkan/diilustrasikan dengan 
kursi roda yang sebenarnya hanya mewakili satu jenis disabilitas 
tertentu. Padahal, banyak ragam disabilitas lainya yang selama 
ini jarang terepresentasikan di ruang publik. 

 

Konten Inklusif Yang Perlu Dihindari 

Narasi yang afirmatif dan 
berorientasi pada solusi 

Jangan menggambarkan orang 
dengan 
 disabilitas sebagai: 

- Individu rentan dan 
menjadi beban bagi 
orang lain. 

- Menjalani kehidupan 
yang kurang bernilai atau 
berkualitas. 

- Tidak manusiawi. 
- Sosok berbahaya. 
- Luar biasa atau 

superheroic 

Mengungkapkan keragaman 
dari penyandang disabilitas 

Jangan hanya berfokus pada 
disabilitas yang dimiliki individu 
kecuali memang relevan dengan 
narasi yang ingin dibangun 

Pilih media yang dapat diakses 
oleh semua ragam disabilitas. 

Lebih baik menggunakan lebih 
dari satu jenis media. 
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88.5 Konten yang Aksesibel 

Membuat konten yang dapat dengan mudah diakses membutuhkan 
strategi. Mulailah dengan desain yang bagus. Dengan 
mempertimbangkan aksesibilitas dari awal. Desain yang bagus secara 
sederhana masuk akal dan bermanfaat untuk setiap orang. 
Penggunaan font atau huruf lebih besar, pengaturan tulisan rata kiri 
agar lebih mudah dibaca; menghindari layout konten yang rumit dan 
terlalu padat, hingga penggunaan struktur tulisan yang jelas pada 
konten online ataupun dokumen cetak agar informasi lebih mudah 
diterima. Berikut adalah panduan untuk membangun narasi secarra 
visual dan tertulis. 

Visual Tertulis 

Gunakan foto dan gambar yang 
menunjukkan keragaman dari 

disabilitas 

Gunakan istilah yang sesuai dan 
layak ketika menggambarkan 
disabilitas 

Fokus pada individunya, bukan 
pada alat bantu yang mereka 

gunakan 

Hindari membangun narasi 
penyandang disabilitas sebagai 
kelompok yang pasif dan tak 
berdaya 

Tunjukkan keseharian dari 
penyandang disabilitas, serta 

ragam peran yang mereka 
lakukan 

Gunakan format tulis yang 
mudah dibaca 

Visual perlu mendukung 
kesetaraan 

Gunakan bahasa yang 
sederhana dan ringkas 

Hindari filter atau efek 
pencahayaan yang gelap dan 

memberikan kesan 
keterpurukan dan 
ketidakberdayaan 
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Elemen Strategi 

Informasi Gunakan model konten yang beragam 
Sertakan kesimpulan singkat 
Atur konten dengan logika terstruktur 

Hyperlinks Gunakan hyperlinks, hindari URL strings 

Huruf Gunakan sans serif fonts, seperti Arial atau 
Calibri 

Justifikasi dan Spasi Jangan gunakan teks rata kanan atau rata 
tepi, gunakan rata kiri 
Berikan spasi yang memadai 

Warna dan Ukuran 
Huruf 

Jangan hanya mengandalkan perbedaan 
warna untuk mengkomunikasikan 
informasi  
Gunakan kontras warna yang kuat 
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LITERASI KEUANGAN BAGI 
PENYANDANG DISABILITAS 
 

Modul Training of Trainer (ToT) 
 

 

 

 

 

 

esi ini khusus ditujukkan bagi pelatih dan penyandang disabilitas 
sebagai peserta ajar untuk mengembangkan kepercayaan diri, 

pengetahuan, dan keterampilan finansial mereka. 

Untuk pelatih, panduan ini memiliki materi yang beragam untuk 
digunakan dalam mendukung pengembangan kemampuan literasi 
keuangan bagi penyandang disabilitas. Sebagai pelatih, kami 
berasumsi bahwa Anda memiliki pemahaman yang baik tentang cara 
menggunakan materi pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, dan kepercayaan diri peserta ajar Anda. Kami juga 
berasumsi, Anda akan menggunakan materi tambahan yang relevan 
untuk para peserta ajar. Untuk penyandang disabilitas sebagai peserta 
ajar, panduan ini dapat digunakan untuk panduan belajar selama 
kegiatan pelatihan atau belajar secara mandiri. 

S  
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9. 
 
DASAR – DASAR 
LITERASI KEUANGAN  
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99.1 Siapa yang harus membaca panduan ini? 

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan 
menggunakan berbagai macam keterampilan keuangan, termasuk 
manajemen keuangan, budgeting, dan investasi secara efektif. 
Semakin rendah literasi keuangan seseorang, maka semakin besar 
pula resiko mereka menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, dasar 
literasi keuangan yang kuat akan membantu mendukung terwujudnya 
berbagai macam tujuan dalam hidup. Misalnya seperti tabungan 
pendidikan, tabungan keuangan, hingga menjalankan usaha sendiri. 

Ketika Anda terliterasi secara keuangan, Anda akan bisa   
mengalokasikan pendapatan pada banyak tujuan yang dimiliki secara 
berlanjut. Sehingga Anda tidak hanya bisa mengelola pengeluaran, 
tetapi juga membangun tabungan, melunasi utang-utang, dan juga 
memenuhi dana darurat juga. 

 

9.2 Definisi literasi keuangan 

Ada banyak definisi literasi keuangan yang bisa ditemukan. Menurut 
Gerakan Literasi Nasional dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengertian dan 
kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan 
resiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan efektif dalam 
konteks keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan, baik 
individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan 
masyarakat. 

 

9.3 Tingkat literasi keuangan 

Terdapat berbagai tingkatan dalam literasi keuangan untuk menilai 
seberapa baik literasi keuangan yang dikuasai oleh seseorang. Berikut 
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ini adalah 4 tingkatan literasi keuangan berdasarkan yang dikeluarkan 
oleh OJK. 

 Well Literate 

Apabila ada seseorang yang berada pada tingkatan ini, maka orang 
tersebut berarti mempunyai pengetahuan dan juga keyakinan terkait 
lembaga jasa keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah 
mengenal akan produk dan jasa keuangan di dalamnya. 

Jadi, orang tersebut paham betul akan fitur, manfaat, risiko, hak dan 
kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Mereka juga mempunyai 
kemampuan yang baik dalam memanfaatkan produk serta jasa 
keuangan. 

 Sufficient Literate 

Dalam tingkatan ini, seseorang mempunyai pengetahuan dan juga 
keyakinan terkait lembaga jasa keuangan dan produk dari jasa 
keuangan. Selain itu, orang tersebut juga sudah mengenal fitur, 
manfaat, risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

 Less Literate 

Mereka yang berada pada tingkatan ini memiliki pengetahuan terkait 
lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan saja, tidak 
lebih. 

 Not Literate 

Mereka yang tergolong pada tingkatan ini dinilai tidak mempunyai 
pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap lembaga jasa 
keuangan dan produk serta jasa keuangan. 
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99.4 Tolak ukur tingkat literasi keuangan 

Tidak semua orang memiliki tingkat literasi keuangan yang sama. 
Untuk dapat terliterasi secara keuangan, seseorang harus 
membangun pengetahuan dan pemahaman melalui berbagai cara. 
Baik itu melalui buku, seminar, video, atau artikel-artikel yang 
berkaitan dengan keuangan. Untuk dapat menentukan sejauh mana 
kemampuan literasi keuangan seseorang, ada 5 komponen pengukur 
yang dapat digunakan: 

 Memahami berapa banyak penghasilan yang didapatkan, 
termasuk penghasilan tetap, pendapatan lain (investasi atau 
pekerjaan sampingan), dan pajak yang harus dibayar. 

 Memahami bagaimana cara menabung dan berinvestasi, 
termasuk membangun dana darurat dan menyisihkan uang 
untuk tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. 

 Memahami bagaimana cara melindungi uang melalui asuransi 
dan tahu cara menghindari penipuan. 

 Memahami bagaimana mengelola pengeluaran dengan 
bijaksana melalui budgeting dan membandingkan harga saat 
berbelanja. 

 Memahami bagaimana cara meminjam uang dengan bunga 
serendah mungkin, dan bagaimana membangun kredit yang 
baik dengan kebiasaan pembayaran cicilan tepat waktu. 

Beberapa contoh tindakan nyata dari tolak ukur di atas antara lain 
adalah: 

 Memahami bagaimana meninjau kembali budget pribadi 
secara rutin untuk bisa memangkas pengeluaran yang tidak 
perlu dan meningkatkan jumlah tabungan atau investasi. 

 Memahami bagaimana mengecek laporan kredit secara 
berkala untuk mengecek jika ada kesalahan. 
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99.5 Manfaat literasi keuangan 

Manfaat utama dari literasi finansial adalah menumbuhkan kesadaran 
pada masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. 
Keterampilan seperti cara mengelola uang secara efektif, 
pembentukan anggaran yang baik, mengendalikan tabungan dan 
pinjaman, serta investasi adalah manfaat dari literasi keuangan. 
Namun, manfaat literasi keuangan itu sangat beragam dan tergantung 
pada keadaan ekonomi masing-masing individu. Berikut ini adalah 
beberapa manfaat kesadaran finansial: 

 Perencanaan tabungan untuk masa pensiun 
 Mengatur anggaran yang seimbang 
 Menata pendanaan untuk membeli rumah 
 Pengetahuan mengenai asuransi untuk berbagai kebutuhan 
 Mengawasi pengeluaran agar tidak membludak 
 Pengetahuan mengenai investasi dan cara mengelolanya 
 Tabungan kendaraan yang lebih tertata 
 Pengelolaan dana untuk jenjang pendidikan 
 Pengelolaan utang dan pinjaman agar tetap stabil  
 Penggunaan jasa kredit yang tidak berlebihan 
 Pembayaran pajak untuk aset dan penghasilan 

Kesadaran finansial mempengaruhi masyarakat pada semua umur dan 
semua tingkat sosial. Kurangnya literasi finansial telah menyebabkan 
banyak orang untuk menjadi korban pinjaman kredit, modus 
penipuan, dan pinjaman dengan bunga tinggi yang menumpuk. Hal ini 
berpotensi untuk mencoreng nama baik seseorang, sejarah 
peminjaman uang yang buruk, kebangkrutan, dan penyitaan aset. 
Minimnya kesadaran finansial juga menjadi alasan di balik banyak 
keluarga dan bisnis yang habis dililit utang dalam jumlah besar. Hal 
seperti ini mudah untuk dihindari bila masyarakat mulai memiliki 
keterampilan literasi keuangan dan membuat keputusan berdasarkan 
pengetahuan tersebut. 
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99.6 Mengapa literasi finansial itu penting? 

Orang-orang yang berliterasi secara finansial dapat mengelola 
keuangan dengan percaya diri, yang artinya mereka dapat 
mengalokasikan pendapatan secara efektif sesuai dengan tujuan 
finansial dan membatasi serta melunasi semua hutang mereka. Lalu, 
apa saja alasan yang membuat literasi finansial menjadi penting bagi 
setiap orang? 

o Memahami cara budgeting 

Untuk bisa mendapatkan kondisi finansial yang sehat dan seimbang, 
Anda harus bisa memahami berapa banyak penghasilan yang Anda 
dapatkan setiap bulannya dan bagaimana cara mendistribusikan 
pendapatan secara efektif. Tujuannya adalah agar Anda dapat 
membiayai semua pengeluaran, menyimpang cukup uang, dan 
membayar lunas semua hutang. 

Begitu Anda memiliki budget pribadi, langkah selanjutnya yang harus 
dilakukan adalah mencatat setiap pengeluaran secara rinci dan secara 
rutin meninjau kembali budget yang telah dibuat. Ada banyak metode 
budgeting yang bisa dipilih, sehingga Anda bisa menyesuaikannya 
dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing. 

o Memahami dan mampu mengelola utang 

Ketika Anda terliterasi secara finansial, Anda akan tahu pentingnya 
mencari bunga serendah mungkin saat Anda mengajukan utang. Anda 
juga akan paham bahwa melunasi tagihan kartu kredit setiap bulan 
adalah sesuatu yang sangat penting jika Anda tidak ingin membayar 
denda dan bunga yang lebih besar. 

Jika Anda sudah terlanjur memiliki utang, literasi finansial dapat 
membantu Anda untuk memilih metode terbaik untuk melunasinya, 
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baik itu menggunakan uang yang Anda miliki atau dengan 
menggunakan bantuan dari produk-produk finansial yang ada. 

o Mengetahui cara kerja dana darurat 

Salah satu cara terbaik untuk mencegah hutang agar tidak terus 
menumpuk adalah dengan membangun dana darurat, yaitu akun 
tabungan yang bisa Anda gunakan saat pengeluaran tidak terduga 
muncul. Seseorang yang terliterasi secara finansial akan tahu berapa 
banyak uang yang harus disisihkan untuk dana darurat – idealnya 
adalah jumlah yang setara dengan pengeluaran selama 3 sampai 6 
bulan – dan terus meningkatkan jumlahnya bila perlu. 

o Memiliki rencana pensiun yang matang 

Selagi Anda membangun dana darurat, secara bersamaan Anda juga 
harus mulai mengumpulkan dana pensiun secara perlahan sebagai 
tujuan jangka panjang. Begitu Anda menjadi seseorang yang terliterasi 
secara finansial, Anda dapat menghitung berapa banyak yang harus 
disisihkan dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai kedua tujuan 
tersebut. 
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PERENCANAAN 
KEUANGAN 
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110.1 Perencanaan keuangan 

Perencanaan keuangan, menurut Certified Financial Planner, Financial 
Planning Standards Board Indonesia adalah suatu proses untuk 
mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan 
secara terencana. Tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai oleh 
seseorang tersebut antara lain dapat berupa : menikah, memiliki 
rumah sendiri, memiliki kendaraan pribadi, menunaikan ibadah haji, 
kesiapan biaya pendidikan anak, serta tersedianya dana pensiun di 
hari tua. 

Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya 
“arah dan arti” keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan 
keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan 
keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi 
keuangan dirinya. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai 
bagian dari suatu keseluruhan, seseorang dapat mempertimbangkan 
efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. 
Dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa 
lebih aman karena tujuan-tujuannya berada di jalur yang tepat. 
Perencanaan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk bisa 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan di masa kini dan masa 
depan. 

Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa 
mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan 

yang dibuat berdampak ke area lain dari 
keseluruhan situasi keuangan dirinya. 

Pada akhirnya nanti, seseorang berharap bisa mencapai tujuan akhir 
dari perencanaan keuangan yaitu kebebasan finansial (financial 
freedom), yang dapat diartikan : bebas dari hutang, tersedianya arus 
penghasilan dari investasi yang telah dilakukannya, serta terlindungi 
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secara finansial dari risiko apapun yang mungkin terjadi. Dalam 
menyusun perencanaan keuangan, seseorang akan dipengaruhi oleh 
kondisi yang sedang dialaminya sehingga dengan demikian 
perencanaan keuangan akan bersifat spesifik. Perencanaan keuangan 
juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bersifat 
dinamis. Pada suatu saat, rencana tersebut dapat memerlukan 
penyesuaian. Berikut merupakan beberapa kondisi atau kejadian yang 
dapat mempengaruhi perencanaan keuangan seseorang : 

 Status perkawinannya (belum menikah atau sudah menikah) 
 Kondisi pekerjaan (sudah memiliki pekerjaan tetap atau 

belum) 
 Usianya (umur yang semakin bertambah) 
 Kondisi keluarganya (jumlah anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan) 
 Kondisi perekonomian nasional (kemudahan dalam mencari 

pekerjaan dan penghasilan) 
 Tingkat pendidikannya (tingkat pendidikan mempengaruhi 

penghasilan), serta 
 Kondisi kesehatannya (mempengaruhi biaya dan 

kelangsungan dari pendapatan). 

Perubahan pada salah satu atau beberapa kondisi di atas dapat 
mempengaruhi perencanaan keuangan yang sudah dibuat seseorang 
atau keluarga. Sehingga seringkali perencanaan keuangan seseorang 
harus disusun kembali (bersifat dinamis). 

 

110.2 Aspek Perencanaan Keuangan 

Secara umum, perencanaan keuangan dibagi menjadi enam aspek, 
yakni arus kas, asuransi, pensiun, dan investasi. Artinya, agar 
keuangan kamu tertata rapi dan dapat mencapai tujuan yang telah 
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kamu susun, maka kamu perlu mengelola keuangan dari keenam 
aspek tersebut. Berikut langkah-langkah yang dapat kamu lakukan. 

 

110.3 Perencanaan arus kas 

Perencanaan keuangan seseorang dapat dimulai dari menghitung arus 
kas dan kekayaan bersih. Ini penting untuk mengetahui kondisi 
keuanganmu. Jika kondisi keuangan sudah diketahui, baru kamu bisa 
menghitung kebutuhan dan tujuan keuangan. Arus kas merupakan 
bagian dari laporan keuangan pribadi yang menunjukkan pendapatan 
dan pengeluaran. Dalam melakukan perencanaan arus kas, hal 
pertama yang perlu kamu lakukan adalah melakukan pencatatan 
pengeluaran dan pemasukan dengan tujuan untuk mengetahui dari 
mana saja sumber pemasukan dan ke mana saja uang dibelanjakan. 

Laporan arus kas akan menunjukkan cara kamu mengelola 
pendapatan dan pengeluaran. Jika pengeluaran kamu lebih sedikit 
daripada pendapatan, maka ada sisa pendapatan dapat kamu 
gunakan untuk menabung dan berinvestasi.  

Uang yang kamu tempatkan pada tabungan dan investasi nantinya 
akan membentuk kekayaan bersih atau aset. Kekayaan bersih adalah 
total dari seluruh aset dikurangi seluruh kewajiban atau utang yang 
dimiliki seseorang. Jika kamu bisa mengelolanya dengan baik, maka 
kekayaan bersih ini akan meningkatkan nilai kekayaan bersih dan 
memberi ruang untuk membeli aset secara kredit. 
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110.4 Pendapatan 

Apa saja yang termasuk pendapatan? 

 Gaji bulanan 
 Bonus tahunan 
 Tunjangan hari raya (THR) 
 Insentif lainnya 

 

10.5 Pengeluaran 

Apa saja yang termasuk pengeluaran? 

 Pengeluaran primer: belanja bulanan, biaya listrik, air, dan gas, 
zakat dan lainnya 

 Pengeluaran kewajiban: premi asuransi kesehatan, premi 
asuransi jiwa, cicilan utang, gaji karyawan, uang pendidikan 
anak, perpanjangan PBB dan STNK, dan lainnya 

 Pengeluaran sekunder: biaya langganan katering diet mayo, 
biaya pilates, biaya langganan music/movie streaming, biaya 
nongkrong, biaya akhir pekan, dan lainnya 

 Tabungan atau investasi: dana darurat, tabungan menikah, 
tabungan liburan keluarga, tabungan beli rumah atau mobil, 
investasi dana pensiun, investasi dana pendidikan anak, dan 
sebagainya. 

 

10.6 Budgeting 

Manfaat terbesar yang bisa Anda peroleh dari budgeting adalah 
kemampuan untuk menganalisa dan mengubah kebiasaan Anda 
dalam menghabiskan uang. Dengan demikian, Anda-lah yang akan 
mengendalikan uang Anda, bukan sebaliknya. Kembangkan kebiasaan 
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baik untuk menabung, menghindari krisis keuangan, dan menjaga 
pikiran agar tetap tenang. 

Langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk memulai budgeting 
adalah: 

 Catat pengeluaran bulanan secara rutin 
 Identifikasi pengeluaran tetap dan tidak tetap 
 Buat rangkuman pendapatan dan pengeluaran selama 3 

bulan terakhir 
 Pelajari pengeluaran tidak tetap dan putuskan mana yang 

bisa dipangkas 
 Tentukan besarnya uang untuk ditabung 
 Mulai atur budget 

 

110.7 Utang 

Setelah selesai membuat laporan arus kas dan budgeting, langkah 
berikutnya yang perlu kamu lakukan dalam menyusun perencanaan 
arus kas adalah membuat laporan kekayaan bersih, yakni gambaran 
mengenai kondisi keuangan kamu saat ini dan bagaimana cara kamu 
mengelola aset selama ini. Untuk memeriksanya, kamu bisa menulis 
daftar utang dan aset. 

Apa saja yang termasuk utang? 

 Utang jangka pendek: utang dengan tenor (jangka waktu) di 
bawah 1 tahun 

 Utang jangka panjang: utang dengan tenor 1 tahun ke atas 

Anda harus memiliki strategi manajemen pengelolaan utang yang 
tepat. Caranya menggunakan utang untuk hal produktif, tidak gali 
lubang baru atau menambah utang baru, berhemat atau memangkas 
pengeluaran yang tidak mendesak sehingga Anda dapat menyisihkan 
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lebih banyak uang untuk membayar utang. Biar cepat lunas. Cara lain, 
meningkatkan penghasilan, salah satunya dengan bekerja sampingan. 

Apa saja yang termasuk aset? 

 Aset lancar: uang di rekening tabungan, deposito 
 Aset pribadi: properti, mobil 
 Investasi atau tabungan: saham, reksa dana, tabungan 

berjangka 

Saat menyusun laporan kekayaan bersih, kondisi keuanganmu akan 
tampak. Karena idealnya, jumlah utang seseorang tidak melebihi 30% 
dari aset. Meski demikian, bukan berarti jika kamu tidak punya utang, 
maka kondisi keuanganmu aman. Karena, jika kamu tidak mengelola 
aset dengan tepat, maka ini akan menimbulkan masalah di masa 
depan. 

 

110.8 Tabungan 

Tabungan adalah komponen penting dalam budgeting yang baik. Jika 
Anda memiliki tabungan, maka Anda bisa terhindar dari 
menghabiskan semua uang yang diperoleh untuk membiayai semua 
pengeluaran bulanan Anda. Uang yang ada di tabungan akan 
membantu Anda membiayai kondisi darurat dan tidak terduga. 

Hal yang tidak kalah penting adalah memasang target menabung 
secara rutin. Tetapkan berapa persen uang yang harus Anda tabung 
setiap bulan setelah membiayai semua pengeluaran tetap, baru 
setelah itu gunakan uang yang tersisa untuk membiayai pengeluaran 
tidak tetap. Mengembangkan kebiasaan menabung yang baik akan 
membantu Anda memanfaatkan waktu, usia, dan sumber-sumber 
keuangan yang dimiliki saat ini. 
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110.9 Dana Darurat 

Dana darurat merupakan dana yang sengaja dipersiapkan untuk 
disimpan sebagai bentuk antisipasi dan dapat digunakan ketika 
peristiwa atau keadaan darurat yang tidak diantisipasi atau tidak 
diharapkan terjadi. Dana darurat bertujuan untuk membiayai 
kebutuhan yang tidak terprediksi atau ketika keadaan mendesak 
terjadi. Dana darurat juga menciptakan rasa aman kepada pemiliknya 
apabila dihadapkan dengan keadaan terburuk. 

Besaran nominal dana darurat setiap individu berbeda-beda. 
Perbedaan nominal dana darurat dapat terjadi karena adanya 
perbedaan profesi, jumlah penghasilan kebutuhan, dan gaya hidup. 
Tidak ada perhitungan angka dan persentase pasti untuk menentukan 
besarnya dana darurat. Besaran minimal dana darurat yang harus 
dipersiapkan idealnya adalah 6-12 kali lipat pengeluaran per bulan 
dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu, yang 
dapat dicermati pada rincian di bawah ini. 

 

10.10 Perencanaan Asuransi 

Kebutuhan akan asuransi berangkat dari kenyataan bahwa setiap 
orang menghadapi berbagai risiko. Asuransi adalah salah satu cara 
mengelola risiko dari pengeluaran yang besar akibat jatuh sakit atau 
terkena kerugian, atau potensi kehilangan penghasilan akibat terjadi 
risiko kematian. Ada beberapa jenis asuransi yang perlu kamu 
pertimbangkan untuk mengelola risiko.  

o Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa adalah bentuk pengelolaan risiko melalui perusahaan 
asuransi yang diberikan kepada tertanggung dari risiko meninggal 
dunia. Jika kamu punya asuransi jiwa, maka ketika kamu wafat, 
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keluarga akan memperoleh uang pertanggungan (UP) yang didapat 
atas terjadinya risiko meninggal dunia dan dapat digunakan sebagai 
pengganti penghasilan. 

o Asuransi Kesehatan 

Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang memberikan 
manfaat penggantian biaya pengobatan jika kamu jatuh sakit. Dengan 
memiliki asuransi kesehatan, maka kamu terhindar dari risiko 
bangkrut akibat biaya pengobatan yang besar. Mekanisme 
penggantian biaya pengobatan pada asuransi kesehatan ada 
bermacam-macam, yakni reimbursement (penggantian), cashless 
(non-tunai), dan cash plan (santunan tunai harian).  

o Asuransi Umum 

Jika kamu memiliki aset berupa properti, mobil, atau usaha, maka 
kamu pun dapat mempertimbangkan untuk melindungi aset tersebut 
dengan asuransi umum apabila dianggap memiliki nilai ekonomi yang 
signifikan. Asuransi umum akan memberikan ganti rugi jika harta 
bendamu mengalami kerusakan akibat kecelakaan, kebakaran, 
bencana alam, atau hal tak terduga lainnya. 

 

110.11 Perencanaan Pensiun 

Memiliki dana pensiun akan membantumu hidup sejahtera di masa 
tua. Dana pensiun akan mencegah kamu tergantung secara finansial 
pada anak. Dengan demikian, anak dapat terhindar dari status sebagai 
sandwich generation, yakni generasi yang terjepit untuk memenuhi 
kebutuhan finansial generasi anak dan generasi orangtua. 
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Untuk mengetahui jumlah dana pensiun yang kamu butuhkan, ada 
dua langkah yang perlu kamu lakukan: 

o Periksa gaya hidupmu 

Ini penting untuk mengetahui berapa jumlah biaya bulanan yang kamu 
butuhkan saat pensiun nanti, jika kamu menjalankan gaya hidup 
sekarang. 

o Jangka waktu 

Ini penting untuk mengetahui berapa lama waktu yang kamu miliki 
untuk mengumpulkan dana. Usia pensiun rata-rata yang berlaku di 
Indonesia ialah 55 tahun. Sementara, angka harapan hidup orang 
Indonesia bisa mencapai 70-75 tahun, mengingat kualitas layanan 
kesehatan yang semakin meningkat. Artinya, seseorang perlu 
memenuhi kebutuhan hidup selama masa pensiun 15-20 tahun 
sebelum akhirnya tutup usia. 

 

110.12 Perencanaan Investasi 

Investasi merupakan cara untuk mengembangkan dana agar nilainya 
tidak tergerus laju inflasi. Dana yang berkembang optimal dalam 
jangka panjang diharapkan dapat mendatangkan penghasilan kembali 
atau dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan keuangan lainnya. 
Sebelum mulai berinvestasi, ada tiga hal yang mesti kamu rinci: 

Tujuan investasi: misalnya untuk dana pendidikan anak, wisata religi, 
membeli rumah, modal usaha, dan sebagainya. 

Jangka waktu: bagilah tujuan-tujuan investasi tersebut pada tiga 
rentang waktu, yakni jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka 
menengah (1-3 tahun), dan jangka panjang (di atas 3 tahun). 
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Profil risiko: moderat, konservatif, agresif. 

Jika kamu sudah merinci ketiga hal di atas, sekarang saatnya kamu 
mengetahui berapa jumlah dana yang perlu kamu sisihkan setiap 
bulan untuk investasi agar masa depanmu sejahtera. Ingat untuk 
selalu menggunakan layanan investasi yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan.  
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111.1 Apa itu Fintech? 

Fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti 
teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech adalah inovasi 
teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga 
transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. 

 

11.2 Perkembangan Fintech di Indonesia 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya 
perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan 
fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai tahun 2006, 
tetapi sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang 
ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka 
kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. 
Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan 
begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. 

Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech 
syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas 
dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah 
Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Hadirnya 
digitalisasi layanan keuangan dalam wujud fintech sejatinya  
membawa angin segar bagi perbaikan akses keuangan untuk 
penyandang disabilitas. Namun, kenyataan di lapangan, banyak 
kendala yang menghambat penyandang disabilitas dalam 
memanfaatkan fintech. Salah satu alasan utama, karena banyak 
penyandang disabilitas selaku konsumen perbankan yang masih 
memiliki pengetahuan  minim prihal penggunaan perangkat digital.   
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111.3 Dasar hukum fintech di Indonesia 

Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui  
penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar 
hukum fintech adalah sebagai berikut: 

 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai 
Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital. 

 Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur 
segala hal terkait Uang Elektronik. 

 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 menetapkan 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.  

Secara umum fintech diatur oleh peraturan OJK (POJK) Nomor 
77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).  Namun, ada 3 POJK lagi yang 
mengatur soal fintech ini, yakni  

 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 
Digital di Sektor Jasa Keuangan,  

 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perusahaan Pembiayaan,  

 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Layanan Urun Dana Melalui 
Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity 
Crowdfunding).  

Dengan regulasi atau payung hukum tersebut, baik perusahaan 
fintech maupun pengguna lebih terjamin keamanan dan 
kenyamanannya dalam bertransaksi keuangan.  

 

11.4 Manfaat Fintech di Indonesia 

Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. 
Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. 
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o Transaksi Keuangan Jadi Lebih Mudah 

Poin pertama manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi 
lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak 
perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya 
melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. 
Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. 

o Akses Pendanaan Lebih Baik 

Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga 
menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan 
semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan 
pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. 

o Taraf Hidup Masyarakat Meningkat 

Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat 
sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan 
lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna 
membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf 
hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. 

o Mendukung Inklusi Keuangan 

Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi 
keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah 
keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, 
iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah 
menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi 
keuangan pun makin meningkat. 

o Mempercepat Perputaran Ekonomi 

Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. 
Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus 
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perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech 
membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga 
rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. 

 

111.5 Jenis - Jenis Fintech di Indonesia 

Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai 
inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan 
menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis jenis fintech 
yang berkembang belakangan ini. 

o Peer-to-peer Lending 

Jenis pertama fintech adalah peer-to-peer lending. jasa keuangan 
yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau 
memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para 
pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. 

Namun, Anda tetap harus waspada terhadap fintech ilegal seperti 
pinjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. 
Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal. Daftar fintech OJK 
yang resmi bisa Anda simak di laman resmi OJK. 

o Crowdfunding 

Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform 
mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur 
dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak 
hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga 
diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor 
dan pelaku bisnis. 
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o E-Wallet 

Jenis fintech yang berikutnya adalah dompet digital, atau disebut juga 
dengan e-wallet. Produk fintech satu ini berperan menyediakan 
tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan 
produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah 
pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-
aplikasi lain, seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. 

o Micro Finance 

Micro finance merupakan layanan perusahaan fintech yang 
membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang 
kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan 
finansial. 

o Payment Gateway 

Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi 
pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment 
gateway ini yakni paypal. 

o Investasi 

Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan 
secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi 
online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. 

o Bank Digital 

Jenis fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% 
transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening 
sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile-
banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan 
dengan bank offline sedangkan bank digital 100% transaksinya 
elektronik. 
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111.6 Fintech Legal Vs Ilegal 

Kehadiran fintech membuka peluang bagi masyarakat agar dapat lebih 
mudah dalam mengakses berbagai layanan keuangan dengan efisien. 
Soalnya, layanan fintech dapat diakses hanya dengan memanfaatkan 
internet. 

Agar perkembangan perusahaan fintech di Indonesia dapat berjalan 
dengan semestinya, OJK selaku lembaga jasa keuangan mengharuskan 
seluruh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran untuk 
mendapatkan izin operasional. 

Perusahaan fintech yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan AFPI 
diharuskan untuk mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku. Jika 
diketahui melakukan pelanggaran, OJK memiliki wewenang untuk 
memberikan sanksi hingga mencabut izin operasional perusahaan 
tersebut. 

Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kian bermunculan perusahaan 
fintech abal-abal alias fintech ilegal yang sangat meresahkan 
masyarakat. Pasalnya fintech ilegal kerap memberikan biaya yang 
sangat tinggi serta sistem penagihan yang tidak baik, mulai dari 
melontarkan kalimat kasar dan mengancam hingga menyebarkan data 
peminjam. Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat agar lebih bijak 
dan selektif memilih perusahaan fintech sebelum memutuskan untuk 
meminjam uang. 

OJK lantas memberikan perbedaan antara fintech legal dan ilegal, 
sebagai berikut: 
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No Perbedaan Fintech Illegal Fintech Legal 

1 Bunga dan 
Denda 

Bunga dan denda 
sangat besar serta 
tidak transparan 

Diwajibkan 
memberikan 
informasi mengenai 
bunga dan denda 
maksimal yang 
dibebankan kepada 
peminjam. 
 
AFPI mengatur biaya 
pinjaman maksimal 
0,8 persen per hari 
dan total seluruh 
biaya termasuk 
denda adalah 100 
persen dari nilai 
pokok pinjaman 

2 Regulator/ 
Pengawas 

Tidak ada regulator 
khusus yang 
bertugas 
mengawasi 
kegiatannya 

Terdaftar OJK dan 
berada dalam 
pengawasan lembaga 
tersebut yang sangat 
memperhatikan 
aspek perlindungan 
konsumen 

3 Cara Penagihan Melakukan 
penagihan dengan 
cara kasar, 
cenderung 
mengancam, tidak 
manusiawi, dan 
bertentangan 
dengan hukum 

Wajib mengikuti 
sertifikasi tenaga 
penagih yang 
dilakukan oleh AFPI 
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4 Kepatuhan 
Peraturan 

Melakukan 
kegiatan tanpa 
tunduk pada 
peraturan, baik 
POJK maupun 
peraturan 
perundang-
undangan lain yang 
berlaku  

Wajib tunduk pada 
peraturan, baik POJK 
maupun peraturan 
perundang-undangan 
yang berlaku 

5 Lokasi 
Kantor/Domisili 

Tidak memiliki 
alamat kantor yang 
jelas dan bisa jadi 
berada di luar 
negeri untuk 
menghindari aparat 
hukum 

Memiliki alamat 
kantor yang jelas, 
disurvei OJK dan 
dapat dengan mudah 
ditemui melalui 
penelusuran di 
Google 

6 Syarat Pinjam 
Meminjam 

Cenderung sangat 
mudah, tanpa 
menanyakan 
keperluan 
pinjaman 

Perlu mengetahui 
tujuan pinjaman 
serta membutuhkan 
dokumen-dokumen 
untuk melakukan 
credit scoring 

7 Asosiasi Tidak memiliki 
asosiasi dan tidak 
dapat menjadi 
anggota Asosiasi 
Fintech Pendanaan 
Bersama Indonesia 
(AFPI)  

Wajib menjadi 
anggota AFPI 
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12. 
 
ELECTRONIC BANKING 
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112.1 Apa itu e-Banking 

Perkembangan perbankan saat ini memberikan dan menawarkan 
kemudahan bagi nasabah melalui layanan operasional yang sangat 
beragam, termasuk layanan electronic banking (e-banking). 

Layanan e-banking saat ini dimiliki oleh hampir semua bank umum 
yang ada. Layanan itu di antaranya meliputi SMS Banking, Mobile 
Banking hingga Internet Banking. Masing-masing fitur dan metode 
transaksi layanan Electronic Banking pun memiliki perbedaan. 

 

12.2 SMS Banking 

o Pengertian dan fitur SMS Banking  

SMS banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung 
melalui telepon selular/handphone dengan menggunakan media SMS 
alias Short Message Service. Fitur SMS Banking antara lain layanan 
informasi mulai dari saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, 
hingga suku bunga. Selain itu, SMS Banking juga menyediakan layanan 
transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan. Sejumlah tagihan 
yang bisa dibayarkan di antaranya bayar listrik, air, pajak, kartu kredit, 
asuransi, dan internet, hingga pembelian seperti pulsa atau tiket, serta 
berbagai fitur lainnya.  

o Cara menggunakan SMS Banking yang baik dan benar  

Untuk dapat menggunakan SMS Banking, nasabah harus 
mendaftarkan diri dan mendaftarkan nomor ponsel terlebih dahulu ke 
bank serta mendapatkan password. Kemudian, nasabah dapat 
bertransaksi dengan cara mengetik SMS sesuai dengan format SMS 
yang telah ditentukan.  
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o Yang perlu dilakukan 

Format SMS berbeda-beda berdasarkan format yang telah ditentukan 
oleh masing-masing bank. Contohnya, untuk melakukan transfer, 
nasabah dapat mengetik “Transfer”.  

 

112.3 Mobile Banking 

Mobile Banking atau sering disebut M-Banking merupakan layanan 
yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan 
melalui ponsel atau smartphone. Layanan Mobile Banking dapat 
digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia pada 
Subscriber Identity Module (SIM) Card, Unstructured Suplementary 
Service Data (USSD), atau 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 
seperti saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan 
lokasi cabang/ATM terdekat. M-Banking juga menyajikan fitur layanan 
transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, 
kartu kredit, asuransi, internet), pembelian (pulsa, tiket), dan berbagai 
fitur lainnya.  

o Cara aman menggunakan M-Banking  

Untuk menggunakan Mobile Banking, nasabah harus mendaftarkan 
diri terlebih dahulu ke bank untuk mendapatkan password. Nasabah 
dapat memanfaatkan layanan Mobile Banking dengan cara mengakses 
menu yang telah tersedia pada SIM Card atau aplikasi yang terinstal di 
ponsel. “pabila nasabah menggunakan Mobile Banking melalui menu 
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yang telah tersedia pada SIM Card, nasabah dapat memilih menu 
sesuai kebutuhan kemudian nasabah akan diminta untuk 
menginputkan PIN SMS Banking saat menjalankan transaksi. 
Sedangkan apabila nasabah menggunakan Mobile Banking melalui 
aplikasi yang terinstal di ponsel, nasabah harus mengunduh dan 
menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu 

 

112.4 Internet banking 

Definisi Internet Banking adalah layanan untuk melakukan transaksi 
perbankan melalui jaringan internet. Ini merupakan kegiatan 
perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media 
untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya 
melalui website milik bank.“Kegiatan ini menggunakan jaringan 
internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan 
bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat 
menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau 
smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung 
antara perangkat nasabah dengan sistem bank.  

o Fitur layanan Internet Banking  

Fitur yang tersedia antara lain informasi umum rekening 
tabungan/giro, rekening deposito, kartu kredit, informasi mutasi 
rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar 
bank. Selanjutnya ada pula layanan pembelian pulsa, pembelian tiket, 
penempatan deposito, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, 
dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, 
asuransi, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya.  
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o Cara memakai layanan Internet Banking 

 Untuk menggunakan Internet Banking, nasabah harus memiliki user 
id, password, media token atau One Time Password (OTP), dan 
jaringan internet. User id, password, dan media token dapat diperoleh 
dengan mendaftarkan diri ke bank. Saat menggunakan Internet 
Banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah 
website internet banking milik bank. Kemudian, nasabah akan diminta 
untuk memasukkan user id dan password pada halaman muka atau 
login. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta 
untuk memasukkan sandi OTP yang diperoleh dari media token atau 
SMS. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah 
keluar/log out dari halaman Internet Banking. Bank mengirimkan 
notifikasi melalui e-mail sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil. 
Notifikasi e-mail ini juga sebagai pengendalian agar nasabah 
mengetahui jika akun internet banking-nya digunakan oleh orang lain. 
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13. 
 
HINDARI POTENSI 
PENIPUAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

113.1  Phishing 

Phishing adalah salah satu bentuk penipuan yakni penipu berusaha 
memperoleh informasi atau data sensitif, seperti nama lengkap, 
password, dan informasi kartu kredit atau debit melalui media 
elektronik dengan menyamar sebagai lembaga terpercaya. Jenis 
penipuan phising biasa dijumpai dalam bentuk e-mail, pesan teks, 
atau telepon. Mengenai modus ini, penipu mengirimkan e-mail 
kepada calon korban dengan mengatasnamakan lembaga terpercaya. 
Pelaku memancing korban untuk menekan link yang tercantum di 
dalam e-mail. 

Kemudian calon korban diarahkan untuk mengklik sebuah tautan link 
yang mengarahkan mereka untuk membuka halaman website pelaku. 
Pada laman palsu tersebut, alamat URL tidak sesuai dengan milik bank 
resmi. Setelah calon korban dijebak pada halaman palsu, mereka 
diminta untuk mengisi beberapa data pribadi. Di mana akhirnya data 
tersebut akan terkirim secara otomatis kepada pelaku kejahatan dan 
berakibat pembobolan akun rekening bank. 

 

13.2  Impersonation 

Impersonation dalam dunia cybercrime adalah jenis penipuan dengan 
pelaku mengaku sebagai pihak bank yang berpura-pura menawarkan 
sesuatu kepada korban untuk memperoleh informasi pribadi. Hal 
umum yang sering terjadi korban dialihkan untuk mengunjungi situs 
website palsu. Kemudian pelaku yang mengaku sebagai pihak bank 
meminta korban untuk mengisi data pribadi pada halaman website. 
Sehingga pelaku penipuan bank dapat mengetahui informasi bersifat 
pribadi, lalu diolah agar oknum dapat mengakses rekening korban dan 
menarik sejumlah uang. 
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113.3  Vishing 

Vishing adalah singkatan dari voice phishing. Merupakan jenis 
penipuan mengatasnamakan bank melalui telepon. Pelaku 
memanfaatkan teknologi social engineering melalui telepon agar 
dapat mengakses informasi dan keuangan pribadi. Sama halnya 
dengan phishing dan smishing, pelaku akan mengelabui korban 
dengan memperoleh hadiah. Tak hanya itu, penipu bisa mengancam 
korban untuk memberikan data pribadi. Jenis penipuan dengan 
vishing biasanya akan menyasar pada penipuan pembuatan kartu 
kredit, penipuan payment card, penipuan pulsa, penipuan dalam 
transfer, dan sejenisnya  

 

13.4 Smishing 

Smishing juga disebut sebagai SMS penipuan. Penipuan bank lewat 
SMS yang sering dijumpai adalah penipuan SMS banking. Berbekal 
nomor handphone calon korban, pelaku penipuan akan mengirimkan 
SMS atas nama lembaga terpercaya. 

Pesan yang dikirimkan biasanya berisi tautan link agar korban terarah 
ke dalam informasi palsu berupa nomor call center palsu. Pelaku 
biasanya menggunakan naskah tertentu untuk meyakinkan calon 
korbannya, seperti terpilih sebagai pemenang dalam undian 
berhadiah. 

 

13.4 Cara menghindari modus penipuan 

Beberapa hal yang harus dilakukan antara lain dengan tidak 
memberitahu informasi pribadi kepada siapapun. Jika ada yang 
meminta informasi pribadi selain dari lembaga bank terpercaya, 
hindari untuk menginformasikannya. 
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Beberapa data pribadi bersifat rahasia yang wajib dilindungi antara 
lain User ID, password PIN, MPIN, nomor kartu kredit, passcode, PIN, 
password (ATM, Kartu Kredit), kode One Time Password (OTP), kode 
kupon yang diterima melalui nomor handphone (jika pelaku mengaku 
mengirim kode tersebut dengan nomor tidak dikenal), dan nama 
orang tua (biasanya nama ibu kandung). 

Selain itu, juga diimbau untuk memperbarui data pribadi secara 
berkala kepada bank, tidak menggunakan WiFi tempat umum ketika 
bertransaksi online, mengaktifkan fitur two factor authentication, 
serta memblokir nomor telepon tidak dikenal dan terkesan 
mencurigakan. 
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14. 
 
FITUR AKSESIBILITAS 

UNTUK PERANGKAT 
DIGITAL 
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114.1 Apa itu fitur Aksebilitas  

Kemampuan dalam mengakses perangat digital juga sering kali 
menjadi penghambat untuk melakukan akses keuangan. Ragam 
disabilitas yang dimiliki bisa menjadi hambatan dalam menggunakan 
perangkat digital. Salah satu fitur yang dapat membantu adalah fitur 
aksesibilitas yang saat ini sudah tersedia baik pada perangkat berbasis 
android maupun IOS. Fitur aksesibilitas sendiri adalah menu di layar 
dengan ukuran besar yang berfungsi mengontrol perangkat Android 
Anda. Anda dapat mengontrol gestur, tombol fisik, navigasi, dan 
lainnya. Dari menu tersebut, Anda dapat: 

o Mengambil screenshot 
o Mengunci layar Anda 
o Membuka Asisten Google 
o Membuka Setelan Cepat dan Notifikasi 
o Menaikkan atau menurunkan volume 
o Menaikkan atau menurunkan kecerahan 

Langkah 1: Aktifkan Menu Aksesibilitas 

o Di perangkat, buka aplikasi Setelan.  
o Ketuk Aksesibilitas kemudianMenu Aksesibilitas. 
o Aktifkan pintasan Menu Aksesibilitas. 
o Untuk menyetujui izin, ketuk Oke. 
o Untuk mengubah pintasan, ketuk Pintasan Menu Aksesibilitas. 

Pelajari pintasan aksesibilitas. 

Langkah 2: Gunakan Menu Aksesibilitas 

Untuk membuka Menu Aksesibilitas, gunakan pintasan Menu 
Aksesibilitas: 

o Geser ke atas dengan dua jari, atau dengan tiga jari jika 
TalkBack aktif. 
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o Ketuk Aksesibilitas Aksesibilitas atau tombol aksesibilitas 
mengambang. 

o Pada menu, pilih salah satu opsi. 
o Untuk menemukan opsi menu lainnya, nuka layar berikutnya 

atau layar sebelumnya. 

 

114.2 Menggunakan pembaca layar dengan TalkBack 

Untuk berinteraksi dengan perangkat melalui masukan lisan dan 
sentuhan, Anda dapat mengaktifkan pembaca layar TalkBack.  
TalkBack mendeskripsikan tindakan serta memberikan 
pemberitahuan dan notifikasi. Anda dapat menggunakan keyboard 
braille TalkBack untuk memasukkan braille 6 titik di layar. Saat ini 
hanya mendukung Braille Unified English. 

 

14.3 Mengubah tampilan 

o Ukuran layar dan ukuran font: Untuk mengubah ukuran item 
di layar, sesuaikan ukuran layar atau ukuran font. 

o Pembesaran: Untuk memperbesar sementara tampilan layar 
(zoom), gunakan pembesaran. 

o Opsi kontras dan warna: Untuk menyesuaikan kontras atau 
warna, gunakan teks kontras tinggi, tema gelap, inversi warna, 
atau koreksi warna. 

o Klik untuk Diucapkan: Jika Anda ingin masukan lisan pada 
waktu tertentu, Anda dapat mengaktifkan Klik untuk 
Diucapkan. Pilih item di layar, atau arahkan kamera pada 
sesuatu untuk dibacakan atau dijelaskan dengan keras. 
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114.4 Kontrol interaksi 

o Lookout menggunakan computer vision untuk memberi 
informasi kepada para penyandang gangguan penglihatan 
atau tunanetra mengenai keadaan sekitar mereka.  

o Voice Access memungkinkan Anda mengontrol perangkat 
dengan perintah lisan. Gunakan suara Anda untuk membuka 
aplikasi, menavigasi, dan mengedit teks.  

o Tombol Akses memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan 
perangkat Android menggunakan satu atau beberapa tombol 
tanpa menggunakan layar sentuh. Anda dapat menggunakan 
tombol atau keyboard untuk mengontrol perangkat.  

o Kotak Perintah memungkinkan Anda menggunakan tombol 
yang dapat disesuaikan untuk tindakan rutinitas di layar utama 
Android. 

o Waktu untuk mengambil tindakan memungkinkan Anda 
memilih durasi penampilan pesan yang meminta Anda untuk 
mengambil tindakan.  

 

14.5 Menggunakan penampil braille 

BrailleBack memungkinkan Anda menghubungkan penampil braille 
yang dapat diperbarui ke perangkat dengan Bluetooth. BrailleBack 
berfungsi dengan TalkBack untuk gabungan pengalaman ucapan dan 
braille. Tindakan ini memungkinkan Anda mengedit teks dan 
berinteraksi dengan perangkat. 

Teks 

Anda dapat memilih preferensi caption (bahasa, teks, dan gaya) untuk 
perangkat Anda. Teks Otomatis memungkinkan Anda mengolah 
ucapan menjadi teks secara otomatis di perangkat.  
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    Transkripsi Instan memungkinkan Anda menangkap ucapan dan 
suara, lalu mendapatinya sebagai teks di layar. Notifikasi Suara 
membantu Anda mengetahui apa yang terjadi di rumah, seperti saat 
alarm asap atau bel pintu berbunyi. Pesan Real-Time (RTT) 
memungkinkan Anda menggunakan teks untuk berkomunikasi selama 
melakukan panggilan telepon dengan RTT. 

Audio 

Amplifier Suara memungkinkan Anda menggunakan headphone 
berkabel atau Bluetooth untuk memfilter, meningkatkan, serta 
memperkuat suara di sekitar atau di perangkat Android Anda.     
Dukungan alat bantu dengar memungkinkan Anda menyambungkan 
alat bantu dengar dengan perangkat Android untuk mendengar lebih 
jelas. 
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PENUTUP 
 

 

 

 

enyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga 
negara, termasuk hak untuk diperlukan secara adil dan 

berkedudukan sama di depan hukum. Dalam hal ini, penyandang 
disabilitas memiliki hak untuk dapat mengakses layanan keuangan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, dalam 
kenyataannya, penyandang disabilitas masih tereksklusi oleh lembaga 
keuangan karena dianggap berisiko tinggi untuk dilayani, khususnya 
untuk produk keuangan berupa pinjaman. Di sisi lain, pemahaman 
tentang produk dan jasa keuangan penyandang disabilitas masih 
minim sehingga mereka tidak mengetahui atau pun memahami 
bagaimana dan manfaat apa yang akan diterima apabila mereka 
mengakses lembaga keuangan. Untuk itu, edukasi tentang lembaga 
keuangan, termasuk peran dan produk yang ditawarkan, dan kerangka 
hukum penting untuk diberikan kepada penyandang disabilitas 
sehingga mereka dapat merencanakan, mengelola, dan melindungi 
keuangan mereka.  

Lebih lanjut, keuangan inklusif menitikberatkan pada upaya lembaga 
keuangan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa 
memperhatikan latar belakangnya, termasuk penyandang disabilitas. 
Mewujudkan keuangan yang inklusif untuk penyandang disabilitas 
membutuhkan sejumlah prasyarat dan dukungan, baik dalam hal 
regulasi, sistem, maupun infrastruktur. Selain itu, keuangan mikro 
dapat menjadi jembatan sekaligus instrumen yang dapat menjangkau 

P 
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penyandang disabilitas untuk dapat mengakses layanan keuangan 
mengingat keberadaannya yang lebih ramah kepada kelompok 
marjinal. Namun demikian, menciptakan layanan keuangan yang 
ramah untuk penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian 
lebih sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang tertinggal (no 
one left behind).  

Buku panduan ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan, 
dalam menciptakan ekosistem keuangan inklusif dengan melibatkan 
penyandang disabilitas di dalamnya, serta mampu menciptakan bisnis 
lembaga keuangan yang berkelanjutan. 
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