
FAQ SIKePO 

 

1. Apa itu SIKePO? 

SIKePO merupakan singkatan dari Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online 

yaitu sebuah aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses 

secara online oleh pengguna (baik internal maupun pihak eksternal OJK), yang 

memuat informasi mengenai kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun 

secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. 

 

2. Apa pengertian tentang kodifikasi? 

Kodifikasi adalah proses mengumpulkan dan menyusun peraturan-peraturan 

dalam satu buku atau kitab secara sistematis berdasarkan topik tertentu agar 

lebih mudah dipahami. 

 

3. Ketentuan apa sajakah yang terdapat dalam SIKePO? 

SIKePO memuat ketentuan perbankan, bagi Bank Umum maupun Bank 

Perkreditan Rakyat, baik yang berkegiatan usaha secara konvensional maupun 

syariah. Ketentuan tersebut tersedia untuk kepentingan eksternal maupun 

internal OJK. (Contoh: POJK, SEOJK). 

 

4. Fitur apa sajakah yang tersedia dalam SIKePO? 

Fitur-fitur yang ada dalam SIKePO, antara lain Beranda, Tentang Kami, Kodifikasi 

Ketentuan dan Pencarian Ketentuan.  

Selain itu, SIKePO dilengkapi fitur untuk mencetak ketentuan yang telah 

dikodifikasi maupun ketentuan utuhnya. 

 

5. Siapakah yang dapat mengakses SIKePO? 

SIKePO dapat diakses oleh user internal (pegawai OJK) maupun oleh user 

eksternal (umum). User internal dapat mengakses SIKePO dengan 

melakukan login menggunakan username dan password yang telah dimiliki. 

Sedangkan user eksternal dapat mengakses SIKePO tanpa harus 

melakukan login terlebih dahulu. 

 

 

 



6. Pada tahun berapa SIKePO diluncurkan pertama kali? 

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aplikasi kodifikasi 

dan pencarian ketentuan perbankan yang diberi nama Sistem Informasi 

Ketentuan Perbankan Online (SIKePO). 

 

7. Apakah tujuan awal dari pengembangan aplikasi SIKePO? 

Pengembangan SIKePO merupakan upaya OJK untuk memberikan layanan 

terbaik kepada stakeholders, baik industri perbankan maupun masyarakat luas, 

dengan menyediakan informasi tentang ketentuan perbankan. Dengan adanya 

SIKePO pengguna dimudahkan dalam mencari ketentuan atas suatu topik secara 

komprehensif, membantu pengguna untuk mengetahui rekam jejak atas suatu 

ketentuan dan menyediakan wadah bagi pengguna untuk mencari ketentuan 

perbankan secara mudah (user-friendly). 

 

8. Apakah makna dibalik pemilihan logo SIKePO? 

SIKePO memiliki logo yang dapat menggambarkan fungsi, tujuan dan juga 

semangat aplikasi ini, yaitu berupa gabungan antara tulisan SIKePO dengan icon 

SIKePO yaitu owl (burung hantu) dan buku yang terbuka, yang melambangkan 

ketajaman dan ilmu pengetahuan. Warna logo SIKePO merupakan gabungan 

antara warna merah yang merupakan corporate color dari OJK dengan warna biru 

yang sering diasosiasikan dengan penalaran logis dan sistematis, profesionalisme 

dan kepercayaan. Logo ini diharapkan dapat menjembatani manfaat dan tujuan 

dikembangkannya aplikasi SIKePO. Kata SIKePO merupakan akronim dari Sistem 

Informasi Ketentuan Perbankan Online, namun kata “KEPO” sendiri dapat 

diartikan menjadi “Knowing Every Particular Object” yang sesuai dengan fungsi 

dan semangat aplikasi SIKePO. 

 

9.  Apakah keunggulan dari SIKePO? 

SIKePO memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal penyediaan informasi 

ketentuan perbankan, mengingat ketentuan perbankan yang dimuat dalam 

SIKePO telah disusun secara komprehensif dan sistematis berdasarkan 

klasifikasi tertentu yang telah disesuaikan dengan topik pengaturan, serta telah 

dilengkapi dengan rekam jejak (track record) ketentuan sehingga dapat 

memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberlakuan atas suatu ketentuan 

serta terinformasikan mengenai ketentuan-ketentuan perbankan terkini. Untuk 

memudahkan pencarian ketentuan perbankan, aplikasi SIKePO telah difasilitasi 



dengan adanya search engine atas jenis, judul, nomor ketentuan, atau tahun 

ketentuan. Tersedia pula filter pencarian yang komprehensif. 

 

10. Bagaimana konsep penyajian ketentuan perbankan dalam apikasi SIKePO? 

Penyajian ketentuan perbankan pada aplikasi SIKePO dilakukan dengan 

pengklasifikasian pengaturan atas suatu topik tertentu yang terdiri dari 7 

(tujuh) klasifikasi utama, yaitu:  

a. Kelembagaan; 

b. Kegiatan Usaha, Penunjang dan Layanan Bank; 

c. Prinsip Kehati-hatian; 

d. Laporan dan Standar Akuntansi; 

e. Pengawasan Bank; 

f. Perlindungan Konsumen; dan  

g. Lain-lain (Lembaga dan Infrastruktur Penunjang, Alat Pembayaran). 

 

11. Bagaimana cara mengakes aplikasi SIKePO? 

 SIKePO dapat diakses melalui browser dengan alamat sikepo.ojk.go.id atau 

melalui website resmi OJK ojk.go.id. 

 

12. Apakah tujuan pengembangan aplikasi SIKePO yang berbentuk mobile 

application? 

Dengan adanya fasilitas mobile application tersebut diharapkan akan 

memberikan kemudahan dan percepatan bagi user baik di internal maupun 

eksternal OJK (masyarakat/stakeholders) dalam melakukan akses terhadap 

aplikasi SIKePO, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan 

pemanfaatan atas aplikasi SIKePO dalam rangka pencarian ketentuan 

perbankan. Mobile application SIKePO dapat diunduh melalui perangkat mobile 

dalam Google Playstore dan App Store – Apple, yang selanjutya dapat digunakan 

untuk mengakses SIKePO dengan keyword SIKePO OJK. 

 

13. Pada tahun berapa mobile application SIKePO dikembangkan? 

Pada tahun 2019 OJK telah menyelesaikan pengembangan SIKePO dalam 

bentuk mobile application, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders serta dalam rangka recycling kepada industri perbankan maupun 

masyarakat luas. 

 

sikepo.ojk.go.id
ojk.go.id


14. Apa tambahan fitur baru pada aplikasi SIKePO? 

SIKePO juga telah dilengkapi dengan tambahan fitur berupa infografis, 

ringkasan ketentuan, tayangan sosialisasi, dan FAQ. Infografis Ketentuan ini 

bertujuan untuk menyajikan materi ketentuan perbankan dalam bentuk 

informasi visual agar lebih memudahkan bagi stakeholders untuk memahami 

dengan cepat inti dari subtansi pengaturan atas suatu ketentuan perbankan.  

 

15. Berapa jumlah pengunjung SIKePO dari tahun 2017? 

Berdasarkan statistik pemantauan penggunaan aplikasi SIKePO, sejak 

dilakukan launching pada tahun 2017, akses pengguna SIKePO telah mencapai 

sekitar 2.000 – 3.000 kali per hari dengan total akses lebih dari 1.443.013 kali 

akses per 31 Agustus 2020. 

 

16. Apakah tujuan pengembangan layanan dalam aplikasi SIKePO? 

Pengembangan layanan dalam mobile application SIKePO, selain sebagai bagian 

dari recycling OJK kepada industri perbankan dan masyarakat luas, diharapkan 

juga dapat semakin mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, terutama 

terkait dengan fungsi dan tugas dalam penyusunan maupun diseminasi 

ketentuan perbankan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), 

sehingga diharapkan pemahaman industri perbankan khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya terhadap ketentuan perbankan akan semakin 

meningkat.  OJK juga berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan 

dengan pengembangan SIKePO secara berkelanjutan, dalam hal diperlukan. 

 

 

 

 

 


