Literasi l(euangan Masih Rendah,

Iokowi Minta Ditingkatkan
Iakarta - Presiden Joko Widodo (fokowi)
menyebut tingkat literasi keuangan
masyarakat lndonesia yang sebesar 38,03
persen masih rendah dan Kepala Negara
meminta agar parameter tersebut ditingka&an untuk bersaing dengan negara-negara lain. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Iakarta, Selasa
(28lt), mengatakan memang literasi keuangan meningkat di 2019 sebesar 8,33 persen
menjadi 38,03 persen dari 20I6yang sebesar
29,7 persen. Namuri Presiden belum puas
dengan peningkatan itu.
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gan masyarakat perlu ditin8ka&rn. Literasi keuangan dapat mencegah masyarakat pinjam uang ke
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kita merupakan negara kepulauan sehingga kita perlukan layanan keuangan
digital yang berbasis internet," uiar Presiden IokowiKemudian, ketiga adalah perluasan akes layanan
keuangan formal yaitu penr
dalaman sekor jasa keuangan dengan menggali po-
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ta Puteri beberapa waktu
lalu. Puteri mengatakan peIibatan kepala desa setem'
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menekan praktik rentenir
keliling. Pola ini sudah dilakukan di beberada desa
yangmasukwilayah administlasi Kabupaten Bekasi.
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masih lebih rendah dibanding Singapura yang mencapai 98 persen, Malaysia 85
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