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PETUNJUK PENGISIAN  

LAPORAN REALISASI KEGIATAN INKLUSI KEUANGAN 

 

 

Petunjuk pengisian ini menjelaskan penyusunan laporan realisasi kegiatan 

dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, sebagai berikut:  

1. format laporan realisasi kegiatan (Tabel 1); dan 

2. format pemenuhan prinsip kegiatan dalam laporan realisasi kegiatan (Tabel 

2).  
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN 

INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)  

… (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan) 

 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

1.  Ruang 

Lingkup 

Kegiatan 

:  Perluasan Akses 

 Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2.  Nama 

Kegiatan 

: … 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 

aktivitas dalam kegiatan) 

 

3.  Bentuk 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

: Perluasan Akses 

 Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 

masyarakat: … (sebutkan) 

 Penambahan saluran distribusi produk dan/atau 

layanan jasa keuangan: … (sebutkan) 

 Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan 

khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

 Penciptaan skema: … (sebutkan) 

 Pengembangan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori 

 Baru: ... (sebutkan) 

 Lanjutan  

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4.  Sasaran  :  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 

 Profesional 

 Karyawan 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas  

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 

terluar  

 Komunitas: … (sebutkan) 

 Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori 

 Baru 

 Lanjutan  

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5.  Target 

Pengguna 

: ... pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

 

6.  Jadwal : Dimulai ... selesai …. 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan) 

 

7.  Wilayah : 
Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Kalimantan Tengah 

 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 
 

Kota/Kabupaten 

…  

(diisi apabila ada) 
 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 
 

Kategori 

 Baru  

 Lanjutan  

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8.  Parameter : Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 

masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 

berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 Penambahan jumlah rekening 

tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun 

 Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 

debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang sejenis, namun juga 

menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat 

mengukur dan menganalisis produk dan/atau 

layanan jasa keuangan yang dapat mendorong 

peningkatan frekuensi pemanfaatan produk 

dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal 

dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai 

dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang 

ingin dicapai 

 Lainnya: … (sebutkan) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9.  Bentuk 

Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 

bentuk pemantauan) 

 Lapangan  

 Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

 Bulanan 

 Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10.  Evaluasi 

 

:  Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 

 Memperhatikan data dan laporan dari periode-

periode sebelumnya  

 Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 

dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 

Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 

ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

11.  Hasil 

Pemantauan 

dan/atau 

Evaluasi  

: 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 

dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Setelah  

 Jumlah jaringan 

kantor  

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

 Jumlah kerja sama 

dengan pihak lain 

 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

 Penambahan 

infrastruktur yang 

… … 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

dapat mendukung 

perluasan akses 

keuangan masyarakat 

(diisi dengan 

jumlah) 

(diisi dengan 

jumlah) 

 Penambahan 

saluran distribusi 

produk dan/atau 

layanan jasa 

keuangan 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

 Lainnya: … 

(sebutkan) 

 

… 

(diisi dengan 

jumlah/ 

persentase) 

… 

(diisi dengan 

jumlah/ 

persentase)  

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah 

 Jumlah jenis 

produk dan/atau 

layanan jasa 

keuangan yang 

tersedia sesuai 

dengan kebutuhan 

dan kemampuan 

masyarakat pada 

berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

… 

(diisi dengan 

jumlah) 

 Lainnya: … 

(sebutkan) 

…  

(diisi dengan 

jumlah/ 

persentase) 

…  

(diisi dengan 

jumlah/ 

persentase) 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah 

 Penambahan 

rekening 

tabungan/kredit/ 

pembiayaan/ 

efek/dana pensiun 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

 Penambahan 

jumlah transaksi 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

 Penambahan 

jumlah polis asuransi 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Penambahan 

jumlah sertifikat 

penjaminan 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

 Penambahan 

jumlah pasangan 

usaha dan/atau 

debitur modal ventura 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

 Penambahan 

transaksi gadai 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

 Lainnya: … 

(sebutkan) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah 

 Peningkatan 

jumlah Konsumen 

yang tidak hanya 

menggunakan produk 

dan/atau layanan 

jasa keuangan yang 

sejenis, namun juga 

menggunakan produk 

dan/atau layanan 

jasa keuangan lainnya  

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

…  

(diisi dengan 

jumlah) 

 Peningkatan 

kemampuan 

Konsumen yang dapat 

mengukur dan 

menganalisis produk 

dan/atau layanan 

jasa keuangan yang 

dapat mendorong 

peningkatan frekuensi 

pemanfaatan produk 

dan/atau layanan 

jasa keuangan serta 

dalam hal dibutuhkan 

mampu 

memanfaatkan 

layanan pengaduan/ 

penyelesaian sengketa 

yang sesuai dengan 

kebutuhan 

… 

(diisi dengan 

kondisi) 

… 

(diisi dengan 

kondisi) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

pengelolaan keuangan 

yang ingin dicapai 

 Lainnya: … 

(sebutkan) 

 

 

… 

(diisi dengan 

jumlah/ 

kondisi) 

… 

(diisi dengan 

jumlah/ 

kondisi) 

   Hasil Evaluasi 

… 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 

dikaitkan dengan peluang dan tantangan 

pelaksanaan kegiatan) 

 

12.  Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 

berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1. … (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2. … (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1. … (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2. … (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 

perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 

Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 
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Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 

9 dan/atau 10  

2. Terjangkau Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat Sasaran Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan Otomatis terisi apabila PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 

angka 3 secara lengkap, 4, dan 7  
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CONTOH PENGISIAN LAPORAN YANG SESUAI DENGAN SEOJK 

 

Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT Bank A 

 

A. Bank Umum 

 

Bank A melakukan kerja sama Host to Host (H2H) dengan Perusahaan XYZ 
untuk layanan tarik tunai menggunakan mesin Electronic Data Capture 

(EDC). 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

1. Ruang 

Lingkup 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

: ✓ Perluasan Akses 

 Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 

Kegiatan 

: Kerja sama perdana Host to Host dengan 

Perusahaan XYZ 

(diisi dengan nama kegiatan yang 
menggambarkan aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

: Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

✓ penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 penambahan infrastruktur berbentuk 
fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau 
bentuk lainnya: … (sebutkan) 

✓ penambahan saluran distribusi: … 

(sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 
berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan 
jasa keuangan: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

✓ Baru: selama jangka waktu yang diatur 

dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) (sebutkan) 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4. Sasaran 

Kegiatan 

:  Pekerja informal 

 Petani 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 

 Profesional 

 Karyawan 

 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 
terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

✓ Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5. Target 
Pengguna 

: Jumlah 70.000 pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

Dengan 
100.000 

transaksi 

6. Jadwal : Dimulai Januari 2018 selesai Desember 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan 
pelaksanaan) 

 

7. Wilayah : Provinsi 

✓ Aceh 

✓ Bali 

✓ Banten 

✓ Bengkulu 

✓ Gorontalo 

✓ DKI Jakarta 

✓ Jambi 

✓ Jawa Barat 

✓ Jawa Tengah 

✓ Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

 



-14- 
 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

✓ Kepulauan Bangka Belitung 

✓ Kepulauan Riau 

✓ Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

✓ Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

✓ Sumatera Barat 

✓ Sumatera Selatan 

✓ Sumatera Utara 

✓ DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 

 

Kota/Kabupaten 

Seluruh jaringan PT XYZ di provinsi-provinsi 
tersebut 

(diisi apabila ada) 

 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 

  

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, 
produk dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 

✓ Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

✓ Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 
berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Penambahan jumlah rekening tabungan/ 

kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

✓ Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha 
dan/atau debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk 
dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan 

dan kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 
hanya menggunakan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang sejenis, namun juga 
menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang 
dapat mengukur dan menganalisis produk 

dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat 
mendorong peningkatan frekuensi 

pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 
pengelolaan keuangan yang ingin dicapai 

termasuk dalam hal dibutuhkan mampu 
memanfaatkan layanan 
pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 

Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

 Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

 Bulanan 

✓ Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

10. Evaluasi :  Memperhatikan data administratif seperti 
laporan kegiatan dan dokumentasi 

pelaksanaan 

 Memperhatikan data dan laporan dari 
periode-periode sebelumnya  

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan 

perencanaan dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 
Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 
ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

11. Hasil 
Pemantauan 
dan/atau 

Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, 
produk dan/atau layanan jasa keuangan  

 

 Sebelum Setelah  

 Penambahan 
jaringan kantor  

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

✓ Penambahan 

kerja sama dengan 

pihak lain 

 

0 

(diisi 
dengan 

jumlah) 

1 

(diisi 
dengan 

jumlah) 

 Penambahan 
infrastruktur yang 
dapat mendukung 

perluasan akses 
keuangan 

masyarakat 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

✓ Penambahan 

saluran distribusi 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan 

0 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

1 

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Jumlah jenis 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan yang 

tersedia sesuai 
dengan kebutuhan 
dan kemampuan 

masyarakat pada 
berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Penambahan 
rekening 
tabungan/kredit/ 

pembiayaan/ 
efek/dana pensiun 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

✓ Penambahan 

jumlah transaksi 

40.000 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

100.000 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

jumlah polis 
asuransi 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

jumlah sertifikat 
penjaminan 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
jumlah pasangan 

usaha dan/atau 
debitur modal 
ventura 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Penambahan 

transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk 
dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan 
dan kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah  

 Peningkatan 

jumlah Konsumen 
yang tidak hanya 

menggunakan 
produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan yang 
sejenis, namun juga 
menggunakan 

produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan lainnya  

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Peningkatan 

kemampuan 
Konsumen yang 
dapat mengukur dan 

menganalisis produk 
dan/atau layanan 
jasa keuangan yang 

dapat mendorong 
peningkatan 

frekuensi 
pemanfaatan produk 
dan/atau layanan 

jasa keuangan serta 
dalam hal 

dibutuhkan mampu 
memanfaatkan 
layanan pengaduan/ 

penyelesaian 
sengketa yang sesuai 
dengan kebutuhan 

pengelolaan 
keuangan yang ingin 

dicapai 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 
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Hasil Evaluasi 

Terdapat peningkatan jumlah transaksi dari 
yang sebelumnya 40.000 transaksi menjadi 
100.000 transaksi yang disebabkan 

penempatan mesin EDC di berbagai lokasi yang 
cukup strategis. 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan : ✓ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 

berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1. PT.XYZ sebagai pihak yang 
mengimplementasikan sistem host to host  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2. … (nama pihak 2)    

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

✓ Bekerja sama dengan pihak lain:  

1. PT ABC 

Mengidentifikasi sistem Host to Host yang 

diperlukan  

2. … (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mexzngisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 
Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 
angka 3 secara lengkap, 4, dan 7 
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT BPR B 

 

B. Bank Perkreditan Rakyat  

 

 BPR B meningkatkan akses layanan keuangan melalui penambahan 

jaringan kantor kas di lokasi pasar tradisional. 

No. Komponen    Keterangan 

1. Ruang 
Lingkup 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

: ✓Perluasan Akses 

 Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 
Kegiatan  

: Pembukaan Kantor Kas 

(diisi dengan nama kegiatan yang 
menggambarkan aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 
pelaksanaan 

kegiatan 

: Perluasan Akses 

✓ penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat: … (sebutkan) 

 Penambahan saluran distribusi produk 
dan/atau layanan jasa keuangan: … 
(sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 
berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

 Baru: … (sebutkan) 

✓ Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4. Sasaran  :  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 

 Profesional 

 Karyawan 

✓ Pedagang 
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 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 

terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

 Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5. Target 

Pengguna 

: Jumlah 800 pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

Terealisasi 

sebanyak 
800 

nasabah 

6. Jadwal : Dimulai Januari 2018 selesai Maret 2018 
(Pelaksanaan) 

Dimulai  April 2018 selesai Desember 2018 
(Pemantauan) 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan 
pelaksanaan) 

 

7. Wilayah : Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 
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 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

✓ Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 
 

Kota/Kabupaten 

Maluku Tengah 

(diisi apabila ada) 
 

Wilayah Lainnya 
… 

(diisi apabila ada) 
 

Kategori  
 Baru 

✓ Lanjutan  

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, 
produk dan/atau layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 
mendukung perluasan akses keuangan 

masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 



-23- 
 

No. Komponen    Keterangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 
berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jumlah rekening tabungan/ 

kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

✓ Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha 

dan/atau debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk 

dan layanan jasa keuangan sesuai 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat 

✓ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan yang sejenis, namun 
juga menggunakan produk dan/atau layanan 
jasa keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang 
dapat mengukur dan menganalisis produk 

dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat 
mendorong peningkatan frekuensi 
pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 
pengelolaan keuangan yang ingin dicapai 

termasuk dalam hal dibutuhkan mampu 
memanfaatkan layanan 
pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 
Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

 Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

 Bulanan 

 Triwulanan 

 



-24- 
 

No. Komponen    Keterangan 

✓ Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

10. Evaluasi : ✓ Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi 

pelaksanaan 

 Memperhatikan data dan laporan dari 
periode-periode sebelumnya  

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan 

perencanaan dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai 

kesesuaian antara kegiatan dalam rangka 
meningkatkan Inklusi Keuangan dengan 
sasaran yang telah ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

11.  Hasil 
Pemantauan 

dan/atau 
Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, 
produk dan/atau layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Setelah  

✓ Penambahan 

jaringan kantor  

4 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

5 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Jumlah kerja 
sama dengan pihak 

lain 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
infrastruktur yang 

dapat mendukung 
perluasan akses 
keuangan 

masyarakat 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

saluran distribusi 
produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
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 Sebelum Sesudah  

 Jumlah jenis 

produk dan/atau 
layanan jasa 
keuangan yang 

tersedia sesuai 
dengan kebutuhan 

dan kemampuan 
masyarakat pada 
berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

✓ Penambahan 

jumlah rekening 
tabungan/kredit/ 
pembiayaan/ 

efek/dana pensiun 

200 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

250 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

✓ Penambahan 

jumlah transaksi 

 

800 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

1200 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
jumlah polis 

asuransi 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
jumlah sertifikat 
penjaminan 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

jumlah pasangan 
usaha dan/atau 

debitur modal 
ventura 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk 
dan layanan jasa keuangan sesuai 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat 
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 Sebelum Sesudah  

✓ Peningkatan 

jumlah Konsumen 
yang tidak hanya 

menggunakan 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan yang 
sejenis, namun juga 

menggunakan 
produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan lainnya  

50 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

120 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Peningkatan 

kemampuan 
Konsumen yang 

dapat mengukur dan 
menganalisis produk 
dan/atau layanan 

jasa keuangan yang 
dapat mendorong 
peningkatan 

frekuensi 
pemanfaatan produk 

dan/atau layanan 
jasa keuangan serta 
dalam hal 

dibutuhkan mampu 
memanfaatkan 

layanan 
pengaduan/penyeles
aian sengketa yang 

sesuai dengan 
kebutuhan 
pengelolaan 

keuangan yang ingin 
dicapai 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

 

Hasil Evaluasi 

Terdapat peningkatan jumlah transaksi dan 

nasabah sebagai implikasi dari penambahan 
jaringan kantor kas. 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 
berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1. … (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  
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2. … (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1. … (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2. … (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 
Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT C 

 

C. Perantara Pedagang Efek  

 

PT C menambah basis investor melalui penyediaan akses transaksi secara 
online. 

No Komponen  Realisasi Keterangan 

1. Ruang 
Lingkup 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

: ✓Perluasan Akses 

 Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 
Kegiatan 

: Pengembangan Sistem Online Trading 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 
aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 
pelaksanaan 

kegiatan 

: Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

✓ Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat: pengembangan sistem untuk 

melakukan online trading (sebutkan) 

✓ Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan: aplikasi online 
trading (sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 
berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori 

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4. Sasaran  :  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 

 Profesional 

 Karyawan 
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 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 

terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

 Masyarakat umum 

✓Lainnya: nasabah baru dan existing 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5. Target 
Pengguna 

: Jumlah 200 pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

Sesuai 
dengan 
rencana 

6. Jadwal : Dimulai September 2018 selesai Desember 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan 
pelaksanaan) 

 

7. Wilayah : Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 
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 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

✓ Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 
 

Kota/Kabupaten 

… 

(diisi apabila ada) 
 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 
 

Kategori 

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

✓ Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

✓ Lainnya: ketersebaran pengguna online trading 
 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 

berbagai saluran distribusi 
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 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jumlah rekening tabungan/ 

kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

✓ Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 
debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 
hanya menggunakan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang sejenis, namun juga 
menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan lainnya 

✓ Peningkatan kemampuan Konsumen yang 

dapat mengukur dan menganalisis produk 
dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat 
mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan 

produk dan/atau layanan jasa keuangan yang 
sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan 

yang ingin dicapai termasuk dalam hal 
dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan 
pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 
Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

 Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

✓ Bulanan 

 Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10. Evaluasi : ✓ Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 
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✓ Memperhatikan data dan laporan dari periode-

periode sebelumnya  

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 
dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 
Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 
ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

11. Hasil 
Pemantauan 

dan/atau 
Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Setelah  

 Jumlah jaringan 
kantor  

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

 Jumlah kerja 
sama dengan pihak 

lain 

 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

✓ Penambahan 

infrastruktur yang 

dapat mendukung 
perluasan akses 
keuangan 

masyarakat 

0 

(diisi dengan 
jumlah) 

1 

(diisi dengan 
jumlah) 

✓Penambahan 

saluran distribusi 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan  

1 

(diisi dengan 
jumlah) 

2 

(diisi dengan 
jumlah) 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

… 

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase)  

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Jumlah jenis 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan yang 
tersedia sesuai 

dengan kebutuhan 
dan kemampuan 

masyarakat pada 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 
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berbagai saluran 
distribusi 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase) 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

✓ Penambahan 

jumlah rekening 
tabungan/ kredit/ 
pembiayaan/ efek/ 

dana pensiun 

800 

(diisi dengan 
jumlah) 

1300 

(diisi dengan 
jumlah) 

✓ Penambahan 

jumlah transaksi 

 

1600 

(diisi dengan 
jumlah) 

2600 

(diisi dengan 
jumlah) 

 Penambahan 
jumlah polis 

asuransi 

 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 Penambahan 
jumlah sertifikat 
penjaminan 

 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 Penambahan 

jumlah pasangan 
usaha dan/atau 
debitur modal 

ventura 

 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 Penambahan 
transaksi gadai 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah  

 Peningkatan 

jumlah Konsumen 
yang tidak hanya 
menggunakan 

produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan yang 
sejenis, namun 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 
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juga menggunakan 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan lainnya  

✓ Peningkatan 

kemampuan 

Konsumen yang 
dapat mengukur 
dan menganalisis 

produk dan/atau 
layanan jasa 
keuangan yang 

dapat mendorong 
peningkatan 

frekuensi 
pemanfaatan 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan serta 

dalam hal 
dibutuhkan 
mampu 

memanfaatkan 
layanan 
pengaduan/ 

penyelesaian 
sengketa yang 

sesuai dengan 
kebutuhan 
pengelolaan 

keuangan yang 
ingin dicapai 

Sebelumnya 
tidak 
memakai 
online trading 

(diisi dengan 
kondisi) 

Memakai 
online trading 

(diisi dengan 
kondisi) 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

 

… 

(diisi dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

Hasil Evaluasi 

Terdapat peningkatan jumlah transaksi dan 
nasabah yang signifikan yang disebabkan adanya 

penambahan saluran distribusi dalam bentuk 
online trading 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 
berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1… (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

✓ Bekerja sama dengan pihak lain:  

1. PT DEF 
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   pihak penyedia aplikasi 

2. PT HIJ 

    penyedia jaringan komunikasi  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 
Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT D 

 

D. Manajer Investasi  

 

PT D menerbitkan produk Efek Beragun Aset (EBA). 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

1. Ruang 

Lingkup 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

:  Perluasan Akses 

✓Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 

Kegiatan  

 Penerbitan produk Efek Beragun Aset (EBA) 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 
aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 
pelaksanaan 
kegiatan 

 Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 
mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat: … (sebutkan) 

 Penambahan saluran distribusi produk dan/atau 
layanan jasa keuangan: … (sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan 
khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

✓ pengembangan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan: menerbitkan produk Efek Beragunan 
Aset (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 
 

Kategori  

✓ Baru: bulan Juli setiap tahun (sebutkan) 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4. Sasaran 

Kegiatan 

  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 
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✓ Profesional 

 Karyawan 

 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 
terluar  

 Komunitas: … (sebutkan) 

 Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori 

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5. Target 
Pengguna 

 Jumlah 1.000 pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

Sesuai 
rencana 

6. Jadwal  Dimulai Januari 2018 selesai Juni 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan) 

 

7. Wilayah  Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

✓ DKI Jakarta 

 Jambi 

✓ Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

Pelaksanaan 
kegiatan 
terbatas 

pada 
Jakarta, 

Bogor, dan 
Tangerang 
karena 

keterbatasan 
agen penjual 

di kota 
lainnya 
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 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 
 

Kota/Kabupaten 

 Jakarta 

 Bogor 

 Tangerang 

(diisi apabila ada) 
 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 
 

Kategori  

✓ Baru 

 Berkelanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8. Parameter   Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 
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 Penambahan jaringan kantor 

✓ Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 
mendukung perluasan akses keuangan masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jenis produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 
berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jumlah rekening tabungan/ kredit/ 

pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

 Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 
debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

✓ Peningkatan kemampuan Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang sejenis, namun juga 
menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan lainnya 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang dapat 
mengukur dan menganalisis produk dan/atau 

layanan jasa keuangan yang dapat mendorong 
peningkatan frekuensi pemanfaatan produk 

dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai 
dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang 
ingin dicapai termasuk dalam hal dibutuhkan 

mampu memanfaatkan layanan 
pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

(dapat diisi lebih dari satu) 
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9. Bentuk 
Pemantauan  

 Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan bentuk 
pemantauan) 

 Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

 Bulanan 

✓ Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10. Evaluasi 

 

  Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 

 Memperhatikan data dan laporan dari periode-
periode sebelumnya  

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 

dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 
antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 

Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 
ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

11. Hasil 
Pemantauan 

dan/atau 
Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 

    Sebelum Sesudah  

    Jumlah jaringan 
kantor  

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

   ✓ Jumlah kerja sama 

dengan pihak lain 

1 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

3 

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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    Penambahan 
infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan 
akses keuangan 
masyarakat 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Penambahan saluran 
distribusi produk 

dan/atau layanan jasa 
keuangan 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Lainnya: … (sebutkan) … 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

   Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 

    Sebelum Sesudah  

    Jumlah jenis produk 

dan/atau layanan jasa 
keuangan yang tersedia 
sesuai dengan 

kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 
pada berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

    Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

   Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

    Sebelum Sesudah  

   ✓ Penambahan rekening 

tabungan/kredit/ 
pembiayaan/ efek/dana 
pensiun 

400 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

1400 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Penambahan jumlah 
transaksi 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Penambahan jumlah 

polis asuransi 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 



-42- 
 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

    Penambahan jumlah 
sertifikat penjaminan 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Penambahan jumlah 

pasangan usaha 
dan/atau debitur modal 

ventura 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Penambahan 

transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

    Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

   Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 

    Sebelum Sesudah  

    Peningkatan jumlah 

Konsumen yang tidak 
hanya menggunakan 

produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 
yang sejenis, namun 

juga menggunakan 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
lainnya  

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

   ✓ Peningkatan 

kemampuan Konsumen 

yang dapat mengukur 
dan menganalisis 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
yang dapat mendorong 
peningkatan frekuensi 

pemanfaatan produk 
dan/atau layanan jasa 

keuangan serta dalam 
hal dibutuhkan mampu 
memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian 
sengketa yang sesuai 
dengan kebutuhan  

Sebelumnya 
belum 
pernah 
berinvestasi 
di EBA 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

Saat ini 
telah 
memiliki 
instrumen 
investasi 
EBA 

(diisi 
dengan 
kondisi) 
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   pengelolaan keuangan 
yang ingin dicapai 

   

    Lainnya: … (sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

 

   Hasil Evaluasi 

Penjualan instrumen investasi EBA tercapai sesuai 

rencana 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang dikaitkan 
dengan peluang dan tantangan pelaksanaan 
kegiatan) 

 

12. Keterangan  ✓ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 

berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1. PT D 

Melakukan penjualan Efek Beragun Aset (EBA)  

2. Bank XYZ  

Bertindak selaku penyedia jaminan (KPR) 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1. … (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2. … (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 
Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT E 

 

E. Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

 

PT E meningkatkan penjualan produk dana pensiun, melalui penambahan 

1.500 peserta baru, dari yang saat ini berjumlah 700 peserta. 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

1. Ruang 
Lingkup 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

:  Perluasan Akses 

✓Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 
Kegiatan  

: Penawaran skema Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 
aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 

pelaksanaan 
kegiatan 

: Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat: … (sebutkan) 

 Penambahan saluran distribusi produk 
dan/atau layanan jasa keuangan: … (sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 
berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan: … (sebutkan) 

✓ Lainnya: pemasaran produk existing (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

 Baru: ... (sebutkan) 

✓ Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4. Sasaran 
Kegiatan 

:  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 
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 Institusi pendidikan 

 Profesional 

✓ Karyawan 

 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 

terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

 Masyarakat umum 

 Lainnya: …(sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 
 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5. Target 
Pengguna 

: Jumlah 1.500 peserta 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

 

6. Jadwal : Dimulai dari Januari 2018 selesai Desember 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan 
pelaksanaan) 

 

7. Wilayah : Provinsi 

 Aceh 

✓ Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

✓ Jawa Timur 
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 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

✓ Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

✓ Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

✓ Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 

 

Kota/Kabupaten 

 Surabaya 

 Sidoarjo 

 Gresik 

 Balikpapan 

 Berau 

 Makassar 

 Bone 

 Medan 

 (diisi apabila ada) 

 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 
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Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan  

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 

berbagai saluran distribusi 
 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jumlah rekening tabungan/ 

kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 
 Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 
 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 
debitur modal ventura 
 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang sejenis, namun juga 

menggunakan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang 

dapat mengukur dan menganalisis produk 
dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat  
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mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan 
produk dan/atau layanan jasa keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan 
yang ingin dicapai termasuk dalam hal 
dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 
Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

 Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

✓ Bulanan 

 Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10. Evaluasi 

 

: ✓ Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 

✓ Memperhatikan data dan laporan dari periode-

periode sebelumnya  

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 
dan realisasi kegiatan 

✓ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 

Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 
ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

11. Hasil 

Pemantauan 
dan/atau 
Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 

   Sebelum Setelah 
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 Penambahan 
jaringan kantor  

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

kerja sama dengan 
pihak lain 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

infrastruktur yang 
dapat mendukung 
perluasan akses 

keuangan 
masyarakat 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
saluran distribusi 

produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Jumlah jenis 
produk dan/atau 

layanan jasa 
keuangan yang 

tersedia sesuai 
dengan kebutuhan 
dan kemampuan 

masyarakat pada 
berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
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 Sebelum Sesudah  

✓ Penambahan 

rekening 
tabungan/kredit/ 

pembiayaan/ 
efek/dana pensiun 

700 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

1500 

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
jumlah transaksi 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

jumlah polis 
asuransi 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

jumlah sertifikat 
penjaminan 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
jumlah pasangan 

usaha dan/atau 
debitur modal 
ventura 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah  

 Peningkatan 
jumlah Konsumen 
yang tidak hanya 

menggunakan 
produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan yang 
sejenis, namun juga 

menggunakan  

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi dengan 
jumlah) 
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produk dan/atau 
layanan jasa 

keuangan lainnya 

   

 Peningkatan 
kemampuan 

Konsumen yang 
dapat mengukur dan 

menganalisis produk 
dan/atau layanan 
jasa keuangan yang 

dapat mendorong 
peningkatan 

frekuensi 
pemanfaatan produk 
dan/atau layanan 

jasa keuangan serta 
dalam hal 
dibutuhkan mampu 

memanfaatkan 
layanan pengaduan/ 

penyelesaian 
sengketa yang 
sesuai dengan 

kebutuhan 
pengelolaan 

keuangan yang ingin 
dicapai 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

… 

(diisi dengan 
kondisi) 

 

 Lainnya: … 
(sebutkan) 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

 

Hasil Evaluasi 

Hasil pelaksanaan tercapai sesuai dengan target 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 
berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1… (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1… (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak lain 2) 
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… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 
Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT F 

 

 

F. Perusahaan Asuransi  

 

PT F, akan menambah agen penjual asuransi sebanyak 40 agen, dari yang 
saat ini berjumlah 25 agen. 

No. Komponen 
 

Realisasi 
Keterangan 

1. Ruang 
Lingkup 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

: ✓Perluasan Akses 

 Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 
Kegiatan  

: Penambahan 40 agen penjual asuransi. 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 
aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 

pelaksanaan 
kegiatan 

: Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat: … (sebutkan) 

✓ Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan: agen penjual 

asuransi (sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 

berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

 Baru: … (sebutkan) 

✓ Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 
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Realisasi 
Keterangan 

4. Sasaran 
Kegiatan 

:  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 

 Profesional 

 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

✓ Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 
terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

 Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

 

Kategori  

 Baru 

✓ Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

5. Target 

Pengguna 

: Jumlah 1.500 pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

Jumlah 

tidak 
mencapai 
target 

karena agen 
baru masih 

sulit untuk 
mencapai 
target  

6. Jadwal : Dimulai Agustus 2018 selesai Desember 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan) 

Perubahan 
rencana  
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dikarenakan 
terdapat 
kebutuhan 

agen yang 
mendesak 

untuk 
pencapaian 
target bisnis 

7. Wilayah : Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

✓ Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 
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Keterangan 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 
 

Kota/Kabupaten 

 Samarinda 

 Balikpapan 

(diisi apabila ada) 

 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 

 

Kategori  

 Baru 

✓ Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 
mendukung perluasan akses keuangan 

masyarakat 

✓ Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 
berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 Penambahan jumlah rekening tabungan/ 
kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

 Penambahan jumlah transaksi 

✓ Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 
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Realisasi 
Keterangan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 
debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 
hanya menggunakan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan yang sejenis, namun juga 
menggunakan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat 
mengukur dan menganalisis produk dan/atau 

layanan jasa keuangan yang dapat mendorong 
peningkatan frekuensi pemanfaatan produk 
dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang 
ingin dicapai termasuk dalam hal dibutuhkan 
mampu memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 
Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

✓ Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

✓ Bulanan 

✓ Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10. Evaluasi : ✓ Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 

✓ Memperhatikan data dan laporan dari periode-

periode sebelumnya  
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Realisasi 
Keterangan 

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 

dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 
Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 
ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

11. Hasil 
Pemantauan 
dan/atau 

Evaluasi 

: 

 

Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Setelah  

 Penambahan jaringan 

kantor 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan kerja 
sama dengan pihak lain 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
infrastruktur yang dapat 
mendukung perluasan 

akses keuangan 
masyarakat 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

✓ Penambahan saluran 

distribusi produk 
dan/atau layanan jasa 

keuangan 

 

25 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

40 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  
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Realisasi 
Keterangan 

 Jumlah jenis produk 
dan/atau layanan jasa 
keuangan yang tersedia 

sesuai dengan 
kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 
pada berbagai saluran 
distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 

dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi 

dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Penambahan rekening 

tabungan/kredit/ 
pembiayaan/ efek/dana 

pensiun 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 

transaksi 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

✓ Penambahan jumlah 

polis asuransi 

 

900 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

1500 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 

sertifikat penjaminan 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 

pasangan usaha 
dan/atau debitur modal 
ventura 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 

transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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Realisasi 
Keterangan 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah  

 Peningkatan jumlah 
Konsumen yang tidak 
hanya menggunakan 

produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 
yang sejenis, namun 

juga menggunakan 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
lainnya  

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Peningkatan 
kemampuan Konsumen 
yang dapat mengukur 

dan menganalisis 
produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

yang dapat mendorong 
peningkatan frekuensi 

pemanfaatan produk 
dan/atau layanan jasa 
keuangan serta dalam 

hal dibutuhkan mampu 
memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian 
sengketa yang sesuai 
dengan kebutuhan 

pengelolaan keuangan 
yang ingin dicapai 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

 

… 

(diisi 
dengan 

jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 

jumlah/ 
kondisi) 

 

Hasil Evaluasi 

Target pemegang polis tidak tercapai sebanyak 
2000 pemegang polis, hanya tercapai 1500 

pemegang polis, disebabkan karena jumlah agen 
yang belum mencukupi. 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 
berkolaborasi dengan PUJK lain:  
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No. Komponen 
 

Realisasi 
Keterangan 

1… (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1… (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 

Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 
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Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT G 

 

G. Perusahaan Pembiayaan 

 

PT G untuk pertama kalinya melakukan metode penjualan melalui 

pembukaan booth pada pasar-pasar tradisional. 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

1. Ruang 
Lingkup 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

: ✓Perluasan Akses 

 Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 
Kegiatan  

: Pembukaan booth penjualan motor di pasar 
tradisional 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 
aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 
pelaksanaan 
kegiatan 

: Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

✓ Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 

masyarakat: pembukaan booth untuk penjualan 
motor (sebutkan) 

 Penambahan saluran distribusi produk 
dan/atau layanan jasa keuangan: … (sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 
berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 
keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

✓ Baru: pelaksanaan pembukaan booth 

direncanakan untuk dilakukan setiap tahun 

mengunakan momentum hari raya (sebutkan) 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

4. Sasaran 
Kegiatan 

:  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 

 Profesional 

 Karyawan 

✓ Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 

terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

 Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

5. Target 

Pengguna 

: Jumlah 1.000 pengguna  

(diisi dengan jumlah pengguna) 

 

6. Jadwal : Dimulai Maret 2018 selesai September 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan) 

 

7. Wilayah : Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

✓ Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

 Jawa Timur 

 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 

 

Kota/Kabupaten 

Bengkulu 

(diisi apabila ada) 

 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 

 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 

 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

✓ Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 
berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jumlah rekening tabungan/ 

kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 

debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 
 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang sejenis, namun juga 
menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat 

mengukur dan menganalisis produk dan/atau 
layanan jasa keuangan yang dapat mendorong 
peningkatan frekuensi pemanfaatan produk 

dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai 
dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang 

ingin dicapai termasuk dalam hal dibutuhkan 
mampu memanfaatkan layanan 
pengaduan/penyelesaian sengketa 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 
Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

✓ Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

 Bulanan 

✓ Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10. Evaluasi : ✓ Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 

 Memperhatikan data dan laporan dari periode-
periode sebelumnya  

 Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 
dan realisasi kegiatan 

 Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 
Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 

ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

Analisis 

keberhasilan 
atau 

ketercapaian 
tidak 
terlaksana 

karena 
kurangnya 

kompetensi 
sumber 
daya 

manusia 
yang dapat 
melakukan 

hal tersebut  

11. Hasil 

Pemantauan 
dan/atau 

Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Setelah  

 Penambahan jaringan 
kantor 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan kerja 
sama dengan pihak lain 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Penambahan 
infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan 
akses keuangan 
masyarakat 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

✓ Penambahan saluran 

distribusi produk 
dan/atau layanan jasa 
keuangan 

 

4 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

5 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Penambahan jenis 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
yang tersedia sesuai 
dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 
pada berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

✓ Penambahan jumlah 

rekening 

tabungan/kredit/ 
pembiayaan/ efek/dana 
pensiun 

5000 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

6000 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 
polis asuransi 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Penambahan jumlah 
sertifikat penjaminan 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 

pasangan usaha 
dan/atau debitur modal 

ventura 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah  

 Peningkatan jumlah 
Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan 
produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

yang sejenis, namun 
juga menggunakan 

produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 
lainnya  

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Peningkatan 
kemampuan Konsumen 

yang dapat mengukur 
dan menganalisis 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
yang dapat mendorong 

peningkatan frekuensi 
pemanfaatan produk 
dan/atau layanan jasa 

keuangan serta dalam 
hal dibutuhkan mampu 
memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian 
sengketa yang sesuai 

dengan kebutuhan  

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

pengelolaan keuangan 
yang ingin dicapai 

   

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

 

Hasil Evaluasi 

Jumlah nasabah tercapai sesuai rencana 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 
berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1… (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1… (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 
 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 

 

 

 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat Sasaran : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 

 

 



-70- 
 

Tabel 1 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN 

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2018 

PT H 

 

H. Perusahaan Pergadaian 

 

PT I meningkatkan pangsa pasar pemilik tabungan emas, dengan target 

1.000 nasabah baru. 

No. Komponen  Realisasi Keterangan 

1. Ruang 
Lingkup 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

:  Perluasan Akses 

✓ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

2. Nama 

Kegiatan  

: Tabungan emas 

(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan 
aktivitas dalam kegiatan) 

 

3. Bentuk 
pelaksanaan 

kegiatan 

: Perluasan Akses 

 penambahan jaringan kantor 

 penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 penambahan infrastruktur berbentuk fasilitas 

layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk 
lainnya: … (sebutkan) 

 penambahan saluran distribusi: … (sebutkan) 

 sarana bagi kelompok masyarakat 
berkebutuhan khusus: … (sebutkan) 

 Lainnya: … (sebutkan) 

Penyediaan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan 

 penciptaan skema: … (sebutkan) 

 pengembangan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan: … (sebutkan) 

✓ Lainnya: pemasaran produk existing (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

Kategori  

 Baru: … (sebutkan) 

✓ Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

4. Sasaran 
Kegiatan 

:  Pekerja informal 

 Petani 

 Nelayan 

 Institusi pendidikan 
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No. Komponen  Realisasi Keterangan 

 Profesional 

 Karyawan 

 Pedagang 

 Pelaku UMKM 

 Perempuan 

 Pelajar 

 Mahasiswa 

 Pemuda 

 Pensiunan 

 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

 Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) 

 Disabilitas 

 Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) 

 Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan 
terluar  

 Komunitas: …(sebutkan) 

✓ Masyarakat umum 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

 

 

Kategori  

 Baru 

✓Lanjutan 

(beri tanda pada salah satu pilihan) 

5. Target 
Pengguna 

: Jumlah 1.000 pengguna 

(diisi dengan jumlah pengguna) 

 

6. Jadwal : Dimulai Januari 2018 selesai Desember 2018 

(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan) 

 

7. Wilayah : Provinsi 

 Aceh 

 Bali 

 Banten 

 Bengkulu 

 Gorontalo 

 DKI Jakarta 

 Jambi 

 Jawa Barat 

 Jawa Tengah 

✓ Jawa Timur 
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 Kalimantan Barat 

 Kalimantan Selatan 

 Kalimantan Tengah 

 Kalimantan Timur 

 Kalimantan Utara 

 Kepulauan Bangka Belitung 

 Kepulauan Riau 

 Lampung 

 Maluku 

 Maluku Utara 

 Nusa Tenggara Barat 

 Nusa Tenggara Timur 

 Papua 

 Papua Barat 

 Riau 

 Sulawesi Barat 

 Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Tengah 

 Sulawesi Tenggara 

 Sulawesi Utara 

 Sumatera Barat 

 Sumatera Selatan 

 Sumatera Utara 

 DI Yogyakarta 

 Seluruh Indonesia 

(diisi apabila dilaksanakan di dalam negeri dan 
dapat diisi lebih dari satu) 
 

Kota/Kabupaten 

 Jember 

 Malang 

(diisi apabila ada) 
 

Wilayah Lainnya 

… 

(diisi apabila ada) 
 

Kategori  

✓ Baru 

 Lanjutan  

(beri tanda pada salah satu pilihan)  

8. Parameter  : Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 
dan/atau layanan jasa keuangan 

 Penambahan jaringan kantor 
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 Penambahan kerja sama dengan pihak lain 

 Penambahan infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan akses keuangan 
masyarakat 

 Penambahan saluran distribusi produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

 Penambahan jenis produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada 
berbagai saluran distribusi 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

✓ Penambahan jumlah rekening tabungan/ 

kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun 

 Penambahan jumlah transaksi 

 Penambahan jumlah polis asuransi 

 Penambahan jumlah sertifikat penjaminan 

 Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau 

debitur modal ventura 

 Penambahan jumlah transaksi gadai 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak 

hanya menggunakan produk dan/atau layanan 
jasa keuangan yang sejenis, namun juga 
menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan lainnya 

 Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat 

mengukur dan menganalisis produk dan/atau 
layanan jasa keuangan yang dapat mendorong 
peningkatan frekuensi pemanfaatan produk 

dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai 
dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang 

ingin dicapai termasuk dalam hal dibutuhkan 
mampu memanfaatkan layanan 
pengaduan/penyelesaian sengketa 

 Lainnya: … (sebutkan) 
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(dapat diisi lebih dari satu) 

9. Bentuk 

Pemantauan  

: Bentuk Pemantauan 

(mengacu pada parameter dilengkapi dengan 
bentuk pemantauan) 

 Lapangan  

✓ Melalui laporan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

dilakukan secara 

(mengacu pada bentuk pemantauan) 

✓ Bulanan 

 Triwulanan 

 Tahunan 

 Periode lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

10. Evaluasi : ✓ Memperhatikan data administratif seperti 

laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan 

✓ Memperhatikan data dan laporan dari periode-

periode sebelumnya  

✓ Melakukan analisis keberhasilan atau 

ketercapaian melalui perbandingan perencanaan 

dan realisasi kegiatan 

✓ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian 

antara kegiatan dalam rangka meningkatkan 
Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah 

ditentukan 

 Lainnya: … (sebutkan) 

(dapat diisi lebih dari satu) 

 

11. Hasil 
Pemantauan 

dan/atau 
Evaluasi 

: Hasil Pemantauan 

(secara sistem akan mengacu pada parameter 
dilengkapi dengan hasil pemantauan) 

Peningkatan akses terhadap lembaga, produk 

dan/atau layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Setelah  

 Penambahan jaringan 
kantor 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan kerja 

sama dengan pihak lain 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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 Penambahan 
infrastruktur yang dapat 

mendukung perluasan 
akses keuangan 
masyarakat 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan saluran 

distribusi produk 
dan/atau layanan jasa 
keuangan 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase)  

 

Peningkatan ketersediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

 Penambahan jenis 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
yang tersedia sesuai 
dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat 
pada berbagai saluran 

distribusi 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
persentase) 

 

Peningkatan penggunaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 

 

 Sebelum Sesudah  

✓ Penambahan jumlah 

rekening 

tabungan/kredit/ 
pembiayaan/ efek/dana 

pensiun 

500 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

1500 

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 

transaksi 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 
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 Penambahan jumlah 
polis asuransi 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 
sertifikat penjaminan 

 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan jumlah 

pasangan usaha 
dan/atau debitur modal 
ventura 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Penambahan 
transaksi gadai 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Lainnya: … (sebutkan) …  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

Peningkatan kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat 

 

 Sebelum Sesudah  

 Peningkatan jumlah 

Konsumen yang tidak 
hanya menggunakan 
produk dan/atau 

layanan jasa keuangan 
yang sejenis, namun 
juga menggunakan 

produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 

lainnya  

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

…  

(diisi 
dengan 
jumlah) 

 

 Peningkatan 

kemampuan Konsumen 
yang dapat mengukur 
dan menganalisis 

produk dan/atau 
layanan jasa keuangan 
yang dapat mendorong 

peningkatan frekuensi 
pemanfaatan produk 

dan/atau layanan jasa 
keuangan serta dalam  

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
kondisi) 
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hal dibutuhkan mampu 
memanfaatkan layanan 

pengaduan/penyelesaian 
sengketa yang sesuai 
dengan kebutuhan 

pengelolaan keuangan 
yang ingin dicapai 

   

 Lainnya: … (sebutkan) 

 

 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

… 

(diisi 
dengan 
jumlah/ 
kondisi) 

 

Hasil Evaluasi 

Target 1.000 nasabah baru untuk tabungan emas 

tercapai 

(deskripsi analisis hasil pemantauan yang 
dikaitkan dengan peluang dan tantangan 
pelaksanaan kegiatan) 

 

12. Keterangan :  Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK 

berkolaborasi dengan PUJK lain:  

1… (nama pihak 1)  

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak 2)  

… (deskripsi dari peran pihak 2), dst. 

 Bekerja sama dengan pihak lain:  

1… (nama pihak lain 1) 

… (deskripsi dari peran pihak 1),  

2… (nama pihak lain 2) 

… (deskripsi dari peran pihak 2),  

(diisi apabila ada) 

 

Informasi lainnya: 

Merupakan informasi tambahan yang dianggap 
perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Inklusi 
Keuangan yang dilakukan oleh PUJK. 
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Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Yuliana 

Tabel 2 

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan 

 

No. Prinsip  Pemenuhan Prinsip 

1. Terukur : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, dan 9 
dan/atau 10 

2. Terjangkau : Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8 

3. Tepat 

Sasaran 

: Terpenuhi karena PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5 

4. Berkelanjutan : Terpenuhi karena PUJK mengisi “Kategori” pada tabel 1 angka 
3 secara lengkap, 4, dan 7 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta pada  

tanggal 20 Juni 2017 

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER 

BIDANG EDUKASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN,  

 

ttd 

 

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO 

 

 

 

 


