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Disclaimer:

Dalam cerita ini terdapat penyederhanaan prosedur layanan jasa keuangan dengan 
tujuan untuk mempermudah pemberian pemahaman kepada masyarakat

Prosedur layanan jasa keuangan dapat berbeda antara penyelenggara jasa keuangan 
satu dengan lainnya
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Pengantar
Layanan finansial adalah hal yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, 
dan kemajuan teknologi digital kini memungkinkan penyedia layanan 
finansial untuk menghadirkan layanan tersebut secara lebih informal, fleksibel, 
dan efisien.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital tersebut, lnovasi Keuangan Digital 
bertumbuh pesat jumlah dan macamnya. Kini kita dapat memilih layanan 
Inovasi Keuangan DIgital yang beragam dan sesuai kebutuhan. 

Tetapi kemudian muncul risiko lain, yaitu kurangnya pengetahuan dapat 
membawa kita kepada keputusan pemilihan produk yang salah, tidak sesuai 
kebutuhan, dan bahkan malah merugikan diri kita.

Karena itu OJK memberikan informasi edukasi mengenai produk-produk 
Inovasi Keuangan Digital, agar kita dapat memahami lebih baik dan dapat 

dengan bijak memilih produk, harga, dan skema Inovasi 
Keuangan Digital yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan kita.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

Jakarta, Mei 2020
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PROFIL
usia 24th. Sarjana. 

Seorang asisten manajer,
di jakarta. Ini adalah 
pekerjaan ke-2 Finn.Anak

Rantau

JATI DIRI
Merantau dari Sumatra 

sejak 1,5 tahun dan 
menyukai 

lingkungan 
barunya di Jakarta 

GAYA HIDUP
Anak kost. Makan di 

restaurant setiap
weekend saat hangout 

ama temen.

Harus
keren
dong!

GADGET
Masih kredit 
iphone 7 beli 

second, masih 
kredit 1 tahun.

Yang penting 
punya mobil

KENDARAAN
Punya mobil.Beli yang 

bekas, 1000cc aja.

Belum
Terlalu Kenal 
Produk & Jasa 

Keuangan 
karena 

Dianggap 
Ribet

Halo,
Saya Finn!

Lulusan S1
Teknik Kimia

Ga suka
baca berita,

sukanya main
game
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dan,
Saya Nity!

PROFIL
usia 25 th. Sarjana. 

Manajer di daerah Kuningan, 
Jakarta. 

ANAK 
JAKARTA
Orang tua di 

Jakarta, namun kos 
di dekat kantor 

Bawa
Bekal

GAYA HIDUP
Bawa bekal dari 
rumah, namun 

sesekali makan siang 
dan ngafe bersama 

teman-teman

Lulusan S1 
Finance

GADGET
Hp Android
beli lunas. 

memanfaatkan 
promo

Punya
Asuransi& 
Investasi

KENDARAAN
Punya kendaraan 

pribadi yang di
asuransikan sesuai 

kebutuhannya 

Fintech
abis!
serba
digital

Suka
baca berita 

perkembangan 
keuangan dan 

teknologi



WATT?!

Pagi hari saat Finn sedang tugas di luar kota 
ia membaca berita mengejutkan

Finn membayangkan 
yang terburuk...

Finn panik karena
dia belum sempat 
mengasuransikan 

mobilnya, langsung 
terbayang berapa 

kerugian yang harus ia 
tanggung untuk 
perbaikan mobil 

tersebut..

Ibu Kota
Banjir!

Ohh...Mobilku gimana inii?! 
Semoga gak apa-apa!! Duh, gak 
punya asuransi pula..

Finn membayangkan 
yang terburuk...

Aduh, Banjir!
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Untung ada
Nity, sahabat
baik Finn.

Hai,
Finn!

Finn, langsung curhat ke Nity, mengenai berita ibukota, dan 
keresahan mengenai mobilnya yang mungkin terkena banjir...

Mobilnya 
gak di 

asuransiin, 
Fin?

Enggak,
males cari dan
bandingin satu-

satu gitu. 
Lagian kan 

mahal.

Finn, sekarang
jaman digital,
semua serba

gampang.
Keuangan juga

pake yang 
digital donk!

Maksud kamu
seperti belanja 

online, taksi
online, dan
ojol gitu?

Inovasi Keuangan Digital
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Inovasi Keuangan Digital

Iya, produk 
keuangan juga

sekarang banyak
yang digital. Jadi gak

lagi repot urus ini 
itu, harus pergi ke 
kantor, ke cabang,

atau ketemu
agen

Iya...
I-K-D

INOVASI
KEUANGAN
DIGITAL

Nah, kamu sering
dengar istilah 
Fintech gak?

Sekarang
layanan keuangan 

punya inovasi-
inovasi digital yang

memudahkan kita
mendapatkan akses
layanan tersebut!
Itu yang namanya

IKD

Ohh, kalo
Fintech aku

sering dengar!
Jadi IKD itu

Fintech?

IKD?
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Inovasi Keuangan Digital

IKD
cari produk...

Betul! Fintech itu ya emang IKD, dan
layanannya ada macam-macan.

Pembayaran dengan e-wallet
yang sering ada cashback-nya

itu juga termasuk jenis IKD, lho!

CASH
BACK
20%

%

Ohh!
Nah, sekarang
kamu mau cari

produk asuransi 
kan? Coba pake

aplikasi IKD
aggregator ini

deh! aggregator,
apaan itu,

Nit?

seperti platform yang
ngumpulin berbagai hotel atau
tiket penerbangan gitu, tapi ini

khusus untuk produk layanan
keuangan, jadi gampang cari

asuransi yang sesuai!
Modal jari aja!

Kita coba
aja bareng, yuk!

Aku ajarin

PAY

SAVE

50%

24/7



IKD Aggregator

ASURANSI

INVESTASI

PEMBIAYAAN

KARTU KREDIT

IKD Aggregator

ASURANSI KENDARAAN

ASURANSI KESEHATAN

ASURANSI PROPERTI

ASURANSI PERJALANAN

Apakah harga yang
ditawarkan sesuai 

dengan kemampuan 
kita dan pantas 

untuk produk yang di 
dapatkan, bandingkan 

dengan kompetitor.

HARGA
Pastikan skema yang 

di tawarkan wajar, etis, 
semua biaya transparan, 

kemudahan transaksi, 
gak ribet, dan tidak 

berlebihan.

SKEMA

Contohnya aplikasi ini, 
Finn. Sebelum mulai, 
cek dulu apakah sudah 
berlisensi OJK ya.

Nah, pas kamu buka 
aplikasinya, dia akan kasih 
pilihan produk-produk 
keuangan.

Karena sekarang yang 
kamu perlukan asuransi, 
kita klik asuransi ya. Lalu 
kita pilih asuransi mobil.

01. PRODUK

Pastikan sesuai dengan 
kebutuhan, ada lisensi 
OJK, cek juga reputasi

perusahaan.

PRODUK

Produk - Skema - Harga & IKD Aggregator

Gini cara pilih-nya…
Ingat selalu panduan OJK

Produk – Skema – Harga

08



Produk - Skema - Harga & IKD Aggregator

IKD Aggregator

ASURANSI
MOBIL

Merk kendaraan

Tahun pembuatan

Model kendaraan

Tipe kendaraan

Mudah banget, kok.
Kamu tinggal ikuti aja 
langkah-langkah yang 
ada di layar. Isi data 
pembelian kamu, seperti 
merk mobil, dan tahun 
pembuatan. Data-data ini 
bisa membantu sistem 
aggregator mencarikan 
berbagai produk asuransi 
yang cocok buat kamu. 
Jadi kita nggak asal
pilih produk.

Aku coba 
langsung 
isi deh,

Nit!

Gak kalah penting, kamu harus cek harga 
premi asuransinya. Pilih yang harga 
preminya sesuai kemampuan kamu ya. 

03. HARGA

02. SKEMA
Selanjutnya, kamu perhatikan skema 
pertanggungannya.

Seperti ini, ada All Risk dan Total Lost 
Only. Untuk All Risk, biasanya harga premi 
akan lebih mahal karena menanggung 
segala macam risiko yang bisa terjadi ke 
mobil kita.

Untuk kamu, berarti cek skema asuransi 
yang menanggung kejadian banjir

IKD Aggregator
Produk untukmu

Asuransi All Risk 
Menanggung semua resiko 
yang berkaitan dengan 
kendaraan Anda

Menanggung semua resiko 
yang berkaitan dengan 
kendaraan Anda

Asuransi C

Asuransi B TLO

+ Huru-Hara
+ Banjir
Add-on

IKD Aggregator
Produk untukmu

Rp 600.000/ tahun

Rp 4.000.000/ tahun

Menanggung semua resiko 
yang berkaitan dengan 
kendaraan Anda

+ Perlindungan banjir

Asuransi B TLO 

Total Lost Only

Asuransi C TLO 

Total Lost Only

Asuransi All Risk 

Tuh, langsung muncul kan, 
berbagai produk asuransi yang 
sesuai untuk mobil kamu!
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IKD Aggregator

, 

B Total Lost Only 
 

banjir
+ 

+ Perlindungan 

banjir

A

B

C

All Risk 
Perlindungan 

Lengkap untuk 

semua resiko 

Total Lost Only

All Risk 
Perlindungan 

Lengkap untuk 

semua resiko 

Daftar pencarian

          Wah,
    kok tagihannya
mahal bingits!

Ok, aku 
cobain pilih 
salah satu  

ya, Nit!

Lho, kok,
banjir gak
di-cover?!

Atau malah nggak 
meliputi yang
kamu butuhkan..

Ini mah gampang 
banget yaa! aku 
pikir asuransi 
ribet dan mahal. 
tapi pakai IKD 
jadi nemu yang 
sesuai banget 
untuk kebutuhan 
dan kantongku...

Total Lost Only B nih 
pas banget! Gak 
mencakup semua risiko 
sih, tapi bisa add-on 
perlindungan mobil 
kebanjiran dan harga 
preminya masih 
terjangkau buat aku.
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Pilih produk yang sesuai ya! 
Pelajari juga syarat dan 
ketentuannya! Supaya 
klaimnya bisa dibayar

Juga jangan 
sampai jadi 
kemahalan



IKD Aggregator

, 
 

Iya dong! Gak cuma 
asuransi dan tabungan, 
investasi juga bisa, nanti 
aku ajarin pake IKD lain ya!

Makasih ya Nit! Ini 
pialangnya lagi nelpon, 
katanya bisa bayar pake 
e-wallet. Keren!

Finn akhirnya menemukan produk asuransi yang 
sesuai untuknya. ia langsung dihubungi oleh pialang 
asuransi untuk proses lebih lanjut.

Pasti banget!
Coba aku pakai
dari dulu. Layanan
IKD aggregator
ini aja sangat
memudahkan
mencari produk
keuangan buat aku. 
Makasih ya Nit!

Sama-sama Finn!
Kedepannya juga 
jangan lupa Produk, 
Skema, dan Harga 
waktu memilih 
produk keuangan. 
Jangan lupa untuk 
selalu memilih 
Lembaga Jasa 
Keuangan dan IKD 
yang diawasi oleh 
OJK, biar kamu 
nggak salah pilih!
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Kamu sudah mempelajari cara memilih layanan jasa 
keuangan dengan menggunakan panduan

kriteria OJK Produk-Skema-Harga

Selalu gunakan kriteria Produk- Skema-Harga sebagai dasar 
panduan untuk memilih layanan jasa keuangan, sehingga kamu 

memperoleh layanan yang lebih praktis, dan dapat 
memanfaatkan IKD secara maksimal!

Untuk daftar lembaga jasa keuangan dan IKD yang di awasi OJK 
dapat dilihat di www.ojk.go.id

Ingin tahu lebih lanjut mengenai IKD?
Lihat juga video dan games-nya di

www.ojk.go.id/gesit

Temukan informasi mengenai Inovasi Keuangan Digital lainnya,
di seri edukasi IKD selanjutnya ya.





Sumber Informasi
Keuangan Digital 
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