
	

FAQ SI PEDULI 
 

1 Q : Apakah SI PEDULI? 
 A : SI PEDULI adalah Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan 

Konsumen 
2 Q: Apa maksud dan tujuan dibangunnya SI PEDULI ? 
 A: SI PEDULI dibangun untuk memastikan baik PUJK maupun 

konsumennya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai 
yang diperjanjikan. PUJK  memastikan dipenuhinya aspek transparansi, 
perlakuan yang adil, keandalan, menjaga kerahasiaan data konsumen, 
melakukan penanganan pengaduan. Sedangkan konsumen/masyarakat 
memahami manfaat, biaya dan risiko produk dan jasa layanan keuangan 
yang digunakannya.  

3 Q : Laporan apa saja yang dapat disampaikan melalui SI PEDULI? 
 A : Laporan yang dapat disampaikan melalui SI PEDULI, yaitu 

1. Laporan Rencana Edukasi 
2. Laporan Pelaksanaan Edukasi 
3. Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen 
4. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan 

4 Q : Apakah batas waktu pengisian masing-masing pelaporan dalam SI 
PEDULI tersebut sama? 

 A : Tidak, masing-masing pelaporan memiliki deadline yang berbeda.  
1. Laporan Edukasi : 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis 

dimulai 
2. Laporan Pelaksanaan Edukasi : Setiap tanggal 30 bulan Januari 

tahun berikutnya 
3. Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen : 

Bulan Juni sampai dengan 30 September tiap tahunnya 
4. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan : Setiap tiga bulan 

paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
5 Q : Dengan adanya SI PEDULI, apakah PUJK masih harus mengirimkan 

laporan dalam bentuk hardcopy kepada OJK? 
 A : Tidak, PUJK cukup mengirimkan laporan melalui SI PEDULI 

6 Q : Bagaimanakah cara mendapatkan username dan password login SI 
PEDULI? 

 A : OJK mengirimkan surat resmi kepada masing-masing PUJK (melalui 
pengawas) yang berisi username dan password untuk login kedalam SI 
PEDULI 

7 Q : Bagaimana cara pengajuan user  login SI PEDULI (jika PUJK tidak 
mendapatkan user login dari pengawas)? 

 A : PUJK mengirim surat resmi ke Pengawas dengan CC Bidang EPK, atau 
PUJK dapat menyampaikan  scan surat tersebut melaui email : 
helpdesk.peduli@ojk.go.id. 

8 Q : Apakah PUJK wajib mengisi setiap pelaporan dalam SI PEDULI? 
Peraturan apa yang mendasarinya? 

 A: PUJK wajib mengisi 4 pelaporan yang terdapat dalam SI PEDULI, hal ini 
telah diatur dalam POJK dan SEOJK antara lain: 

1. Laporan Edukasi : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 



	

1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka 
Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau 
Masyarakat 

2. Laporan Pelaksanaan Edukasi :  Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan 
Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada 
Konsumen dan/atau Masyarakat 

3. Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen : 
... 

4. Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan : Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang 
Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan. 

9 Q : Saya tidak tahu cara mengisi laporan melalu SI PEDULI. Apakah ada 
petunjuk pengisiannya ? 

 A : SI PEDULI menyediakan fasilitas Bantuan untuk membantu PUJK 
dalam mengisi laporan. Terdapat dua panduan yang disediakan yaitu : 

1. Buku Petunjuk Singkat Apikasi PEDULI Bagi PUJK  yang berisi 
langkah-langkah singkat pengisian laporan. 

2. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi PEDULI Untuk PUJK yang 
berisi panduan lengkap pengisian laporan.  

10 Q : Siapakah yang dapat dihubungi apabila ada kendala pada SI PEDULI. 
 A : PUJK dapat menghubungi : 

Helpdesk SI PEDULI 
Email: helpdesk.peduli@ojk.go.id 
Telp : 021-29600000 ext 6551 

11 Q : Terkait penilaian mandiri (Self Assessment) apa saja yang perlu 
dipersiapkan dalam mengisi laporan tersebut? 

 A : PUJK dapat melakukan penilaian mandiri (Self assessment) dengan 
memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK 
No.1/POJK.07/2013Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan 
dan Petunjuk Pelaksaan yang diterbitkan oleh OJK. 

12 Q : Dimana kami bisa mendapatkan Ketentuan POJK dan SEOJK terkait 
Perlindungan Konsumen yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri? 

 A : Ketentuan terkait dengan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa 
Keuangan dapat di akses melalui web: www.ojk.go.id  menu Regulasi, 
dan pilih Edukasi Dan Perlindungan Konsumen. 

13 Q : Apa saja yang dinilai dalam penilaian mandiri (Self assessment)? 
 A : Ada 3 aspek utama yang dinilai didalam penilaian mandiri yakni 

Kebijakan, Implementasi dan Evaluasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
didalam mengimplementasikan regulasi perlindungan Konsumen di 
Sektor Jasa Keuangan. 

14 Q : Bagaimana jika PUJK ingin mengubah laporan rencana edukasi yang 
telah terkirim?  

 A : a. PUJK dapat melakukan koreksi terhadap laporan terkirim. PUJK 
hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu periode pelaporan, paling 
lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.  
OJK dapat meminta PUJK untuk melakukan penyesuaian terhadap 
rencana edukasi yang disampaikan apabila rencana edukasi tersebut 



	

belum memenuhi ketentuan. Penyampaian penyesuaian terhadap 
rencana edukasi tersebut dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari 
kerja setelah tanggal surat OJK. 

b. Proses koreksi dilakukan secara sistem dengan membuat permintaan 
koreksi. PUJK baru dapat melakukan koreksi setelah diotoritasasi 
oleh OJK.  

c. Laporan yang telah terkirim tidak dapat dihapus dan perubahan 
hanya dapat dilakukan melalui selain melalui proses koreksi.  

14 Q : Bagaimana jika PUJK ingin mengubah laporan rencana edukasi yang 
belum terkirim?  

 A : PUJK dapat melakukan pengubahan laporan rencana edukasi dengan 
cara: 

a. Setelah login, PUJK menekan menu Laporan Rencana Edukasi. 
b. Memilih periode laporan 
c. Menekan tombol “Lihat” berwarna biru di kolom paling kiri 
d. Menekan tombol “Pilihan” berwarna biru di sebelah kanan dan pilih 

“Tambah/Ubah” laporan.  
Pengubahan laporan ini dapat dilakukan secara terus-menurus selama 
belum terkirim. Apabila laporan telah terkirim, maka PUJK dapat 
merujuk pertanyaan nomor 13 pada FAQ ini. Oleh karena itu, pastikan 
bahwa seluruh laporan telah mendapat persetujuan Direksi sebelum 
mengirimkan laporan. 

15 Q : Kami belum pernah mengisi laporan, tetapi dikatakan bahwa laporan 
telah ada dan belum terkirim.  

 A : Hal tersebut terjadi karena PUJK telah pernah setidaknya sekali 
membuka formulir laporan pada sistem. PUJK tetap dapat membuat 
laporan rencana edukasi pada periode tersebut dengan cara Pengubahan 
sebagaimana penjelasan nomor 14 pada FAQ ini.  

16 Q : Dalam pembuatan Laporan Rencana Edukasi, terdapat pilihan mengisi 
menggunakan Excel. Bagaimana caranya? 

 A : Pengisian dengan menggunakan template excel hanya dapat dilakukan 
pada saat pertama kali akan mengisi Laporan Rencana Edukasi periode 
tertentu. Apabila PUJK telah pernah mencoba setidaknya satu kali 
dengan cara manual, maka pilihan ini tidak dapat dilakukan karena 
“draft” laporan sudah dibuat dan hanya dapat dilakukan pengubahan 
secara manual/online sebagaimana pertanyaan nomor 14 pada FAQ ini.  
 
Cara membuat laporan dengan template excel: 
a. Setelah login, PUJK menekan menu Laporan Rencana Edukasi. 
b. Menekan tombol “Buat Laporan” 
c. Memilih Periode Laporan 
d. Memilih “Unggah Excel”  
e. Menekan tombol “Lanjut” 
f. Menekan tombol “Unduh template” 
g. Setelah PUJK mengisi template, PUJK dapat mengunggah excel yang 

telah terisi dengan menekan tombol “Pilih berkas” 
h. PUJK dapat menekan tombol “Simpan Sementara” untuk dapat 

melihat kembali hasil pengisian excel atau menekan tombol “Kirim” 
apabila sudah siap mengirimkan laporan tersebut.  



	

i. Apabilaa PUJK menekan tombol “Simpan Sementara” maka PUJK 
masih dapat melakukan pengubahan secara manual/online 
sebagaimana penjelasan pertanyaan nomor 14 pada FAQ ini.  

17 Q : Mengapa kami tidak dapat mengisi Laporan Pelaksanaan Edukasi? 
 A : Apabila PUJK mengalami tidak dapat mengisi Laporan Pelaksanaan 

Edukasi, mohon dicek kembali apakah Laporan Rencana Edukasi 
periode yang akan dilaporkan telah dibuat dan dikirimkan melalui 
sistem. Apabila PUJK telah mengirimkan Laporan Rencana Edukasi 
melalui surat, maka PUJK tetap harus mengisi Laporan Rencana 
Edukasi melalui sistem PEDULI sesuai dengan Laporan Rencana 
Edukasi yang telah dilaporkan.  

 


