
KONTRIBUTIF

PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAN SEKTOR EKONOMI 
PRIORITAS
Mengoptimalkan peran LJK dalam upaya mendukung ketahanan 
pangan, energi, serta sektor ekonomi prioritas lainnya
Mengoptimalkan peran LJK bagi pembiayaan sektor 
ekonomi tertentu

PENGUATAN KAPASITAS SJK
Memperkuat struktur permodalan dan kelembagaan LJK untuk 
meningkatkan perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi
Memberdayakan peran asosiasi di SJK

PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN SJK SERTA 
PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN
Mengembangkan produk keuangan dan investasi di SJK
Mengembangkan skema produk dan layanan serta aktivitas 
di SJK
Mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pendanaan yang 
berkelanjutan di SJK
Meningkatkan basis konsumen
Mempermudah akses ke pasar modal sebagai sumber pendanaan
Melakukan edukasi secara sinergis, terstruktur, masif, dan 
komprehensif di seluruh SJK
Meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan

PENGUATAN PERAN SJK SYARIAH
Meningkatkan ekspansi usaha, jaringan, dan produk
keuangan syariah
Meningkatkan fair playing field bagi SJK syariah
Memperkuat kerja sama pengembangan SJK syariah melalui 
sinergi kebijakan dengan Pemerintah, otoritas, dan pemangku 
kepentingan terkait
Mengembangkan kualitas pelaku SJK syariah
Melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah

STABIL

PENGUATAN PENGAWASAN SJK
Menerapkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko di SJK
Mengembangkan metode pengawasan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) dan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sesuai
Memperkuat penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan 
secara konsisten
Melaksanakan pengawasan market conduct dalam kerangka 
perlindungan konsumen
Memperkuat protokol manajemen krisis dan koordinasi 
lintas institusi
Menetapkan aturan market conduct dalam perlindungan konsumen

PENGUATAN DAN PENATAAN SJK SESUAI STANDAR 
INTERNASIONAL
Struktur kepemilikan LJK yang mampu mendukung pembangunan 
ekonomi berkelanjutan
Memperkuat penerapan standar internasional dalam hal 
pengaturan, pelaporan, dan pengawasan di SJK
Mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai 
dengan best practices
Memperkuat kesiapan menuju integrasi pasar keuangan ASEAN
Menyusun peraturan yang efektif untuk menciptakan kompetisi 
yang fair dan mencegah regulatory arbitrage
Pengaturan tentang remunerasi bagi pelaku di SJK
Meningkatkan efisiensi dan stabilitas di SJK
Memperkuat penanganan terhadap tindakan melawan hukum di 
bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

INKLUSIF

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH
Menguatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), 
BPR, dan LKM dalam mendukung perekonomian daerah
Mendorong pemanfaatan pasar modal bagi pengembangan 
ekonomi daerah serta perluasan program penjaminan bagi 
pendanaan ekonomi daerah

PERLUASAN AKSES KEUANGAN DAN PENGUATAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro
Memperluas akses pendanaan dan/atau pembiayaan
untuk UMKM
Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dan perluasan 
jalur distribusi bagi produk jasa keuangan
Memperluas kegiatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat
Meningkatkan perlindungan konsumen
Memperkuat penanganan pengaduan konsumen di SJK
Memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen

ENABLER

PEMENUHAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM DI SJK DAN 
PENGAWAS LJK
Menyempurnakan standar kompetensi di SJK dan 
pengawas LJK
Memperluas sarana edukasi pelaku di SJK melalui lembaga 
pendidikan formal maupun informal

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KEGIATAN
DI SJK
Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi di SJK
Mengembangkan infrastruktur pelaporan dan database

TUJUAN DAN ARAH PENGEMBANGAN
SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA
Terwujudnya SJK yang stabil dan berkontribusi signifikan bagi 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia.

TIGA ARAH PENGEMBANGAN DALAM MASTER PLAN SJKI

Mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung 
percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

KONTRIBUTIF
Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai 
landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan

STABIL
Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta 
mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam 
pembangunan

INKLUSIF

Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas SDM         Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan di SJK

Terbentuknya fundamental yang kuat untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi tinggi & berkelanjutan
Terpenuhinya infrastruktur utama
Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pembangunan
Meningkatkan inklusi keuangan
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