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Abstract 

This research aims to describe the inclusiveness of Branchless Banking program named Laku Pandai (Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) which initiated by Otoritas Jasa Keuangan and implemented by Bank Rakyat 

Indonesia Krian. The program background is there is financial services limited access for people, especially for low income groups. 

The implementation of this program based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

19 / POJK.03 / 2014. For the program implementation, banking institutions collaborate with the people as their agent to give 

financial services to the people. 

To describe the program inclusiveness, this research uses theory by Recep Yorulmaz which consists of three aspects, they are: 

accessibility, availability and usability. To describe usability aspect, this research uses theory by Stuart Rutherford. This research 

uses descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. 

The technique of determining informants in this research are purposive and accidental. 

The result shows that the Laku Pandai Program which implemented by Bank Rakyat Indonesia Krian is inclusive. It is proven 

by the conformity program implementation with three aspects that used. Accesibility shows that Laku Pandai Program can be 

reached easily by the community and all financial services provide are affordable for the community. Availability shows that Laku 

Pandai program is able to accelerate the financial literacy in the community and the service process in the program is good and 

responsive. Usability shows that the products and usability of the program is quite good and suitable with community needs. Some 

services which used by the community such as transfer, saving, micro credit, micro insurance and also government cashless money 

aid withdrawal. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena 

bahwa masih adanya eksklusivitas dalam 

pembangunan, sehingga terdapat individu atau 

sekelompok masyarakat yang tidak ikut serta dalam 

pembangunan, termasuk eksklusivitas pada sektor 

keuangan. Sebagai antitesis dari eksklusif, konsep 

inklusif hadir sebagai upaya untuk mereduksi implikasi 

negatif dari pembangunan eksklusif, dengan cara 

membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat agar 

terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, 

sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan 

hasil dari pembangunan itu sendiri. Keuangan menjadi 

salah satu aspek yang berperan penting terhadap 

jalannya roda perekonomian negara dan menjadi induk 

dalam proses pembangunan. Optimalisasi sumber daya 

yang ada perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong 

masyarakat agar terlibat dalam pembangunan, salah 

satunya yaitu mendorong masyarakat untuk terlibat 

dalam sektor keuangan. Hal ini dapat terwujud apabila 

setiap lapisan masyarakat memiliki akses untuk 

memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka 

untuk mencapai kesejahteraan.  

Peningkatan akses keuangan ke masyarakat 

terutama masyarakat lapisan bawah memungkinkan 

terjadinya pemerataan distribusi manfaat dari 

pertumbuhan ekonomi, karena lebih menyebar ke 

semua lapisan masyarakat. Dengan demikian 

peningkatan akses keuangan melalui perwujudan 

sistem keuangan inklusif merupakan salah satu langkah 

strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas  dan diharapkan mampu mengurangi 

fenomena kemiskinan serta mengurangi kesenjangan 

distribusi pendapatan.  

Pada tahun 2014, World Bank menyebutkan 

bahwa sebanyak 39.3% dari populasi penduduk dewasa 

di dunia tidak memiliki akun di lembaga keuangan 

formal. Angka ini setara dengan 2,8 juta penduduk 

dengan usia dewasa yang sebagian besar dari mereka 

tinggal dalam negara dengan perekonomian yang 

sedang berkembang.  Data ini dapat diartikan bahwa 

inklusivitas dalam hal keuangan secara global masih 

rendah.  Untuk menggambarkan inklusivitas keuangan, 
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World Bank menggunakan beberapa indikator yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk angka melalui 

indeks keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif 

Indonesia terbilang tertinggal jika dibandingkan 

dengan negara lain. Survei Financial Inclusion Index 

menyebutkan di tahun 2014 indeks keuangan inklusif 

Indonesia berada pada angka 36% pada tahun 2014. 

Sedangkan Thailand sebesar 78% dan Malaysia sebesar 

81%.   

Hadirnya keuangan inklusif di Indonesia 

diperkuat dengan payung hukum yang tertuang dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif (SNKI). Dokumen ini telah dicanangkan sejak 

Juni 2012.  Dokumen strategi nasional ini digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan bagi instansi terkait 

untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi 

masyarakat. Pelaksanaan strategi ini diperlukan untuk 

mencapai target keuangan inklusif Indonesia yakni 

sebesar 75% di tahun 2019. Dokumen SNKI memuat 

visi, misi, sasaran, serta kebijakan keuangan inklusif 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan 

penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan 

antar individu dan antar daerah dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Tujuan keuangan inklusif di Indonesia 

sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah 

untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. 

Kelompok sasaran inklusi keuangan di Indonesia yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kelompok masyarakat yang belum terpenuhi 

oleh layanan keuangan formal, yaitu masyarakat 

dengan pendapatan rendah. Masyarakat berpendapatan 

rendah merupakan kelompok masyarakat 40% 

berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data 

Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan 

Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang 

dilaksanakan oleh BPS. 

2. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 

3. Masyarakat yang merupakan lintas kelompok. 

Kelompok masyarakat ini terdiri dari: 

a) Pekerja migran. 

b) Wanita. 

c) Kelompok masyarakat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti anak terlantar, 

penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan 

narapidana, dan mantan tunasusila.  

d) Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, 

dan pulau-pulau terluar. 

e) Kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda.  

Sebagai salah satu wujud komitmen dari industri 

jasa keuangan untuk mendukung terwujudnya 

keuangan inklusif yang telah direncanakan oleh 

pemerintah, pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan 

menginisiasi sebuah program bernama Layanan 

Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan 

Inklusif (Laku Pandai) yang didasari oleh Peraturan 

OJK Nomor 19/POJK.03//2014 tentang Layanan 

Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan 

Inklusif. 

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan 

perbankan atau layanan keuangan yang lain melalui 

kerjasama dengan pihak lain, serta didukung dengan 

penggunaan teknologi informasi. Hal yang 

melatarbelakangi perlunya dilakukan program ini 

antara lain masyarakat Indonesia masih banyak yang 

belum mengenal, menggunakan, dan mendapatkan 

layanan perbankan ataupun layanan keuangan lainnya 

karena lokasi tempat tinggal yang terlalu jauh dari 

kantor bank ataupun karena terdapat syarat-syarat yang 

memberatkan masyarakat sehingga mereka tidak dapat 

menggunakan layanan tersebut. Bank Dunia 

menyebutkan bahwa di tahun 2014, akses masyarakat 

Indonesia terhadap layanan keuangan terbilang masih 

rendah yaitu hanya sebesar 37% masyarakat Indonesia 

yang memiliki rekening bank, sebesar 13% memiliki 

pinjaman formal, dan sebesar 27% memiliki simpanan 

formal.  

Tujuan dari program ini yaitu untuk menyediakan 

produk-produk keuangan sederhana, mudah dipahami, 

serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum 

dapat menjangkau layanan keuangan. Tidak hanya itu, 

program ini juga bertujuan untuk melancarkan kegiatan 

ekonomi masyarakat, sehingga mendorong pemerataan 

antar wilayah di Indonesia dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Produk layanan yang 

disediakan dalam program ini antara lain seperti 

tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account 

(BSA), layanan kredit/pembiayaan kepada nasabah 

mikro, dan layanan keuangan lain seperti asuransi 

mikro. Dalam mekanisme pelaksanannya, OJK 

menyediakan layanan keuangan melalui kerjasama 

dengan pihak lain dalam hal ini lembaga keuangan 

perbankan dan masyarakat sebagai agen, sehingga 

yang menjadi pelaksana dari program ini yaitu lembaga 

keuangan perbankan dan masyarakat yang terdaftar 

sebagai agen. 

Hingga tahun 2017, program ini telah 

dilaksanakan oleh 27 lembaga jasa keuangan dan telah 

dilaksanakan di 512 dari 514 kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. Dari 27 lembaga jasa keuangan ini, satu 

bank yang mendominasi keagenan dalam program ini 

yaitu Bank Rakyat Indonesia, yang mendominasi 

sebanyak 51% agen Laku Pandai di Indonesia. Dari 

total 512 daerah yang melaksanakan program tersebut, 

terdapat 6 daerah yang menjadi daerah percontohan 

implementasi keuangan inklusif, yaitu Jember, Malang, 

Jombang, Nganjuk, Sidoarjo, Gresik, dan Madiun.  
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Tabel 1.1: Jumlah Rumah Tangga Desil 1 - Desil 4 

di Daerah Percontohan Keuangan Inklusif 

Sumber: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 

untuk Program Perlindungan Sosial (2015) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga 

Kabupaten Sidoarjo yang berada pada desil 4 (rentan 

miskin) cukup tinggi, dimana menempati urutan ke-2 

dari 7 daerah percontohan. Kabupaten Sidoarjo terdiri 

dari 18 kecamatan, dan kecamatan dengan jumlah 

masyarakat yang berada pada desil 4 berada di 

Kecamatan Krian. Sehingga penelitian ini spesifik 

membahas Program Laku Pandai yang dilakukan oleh 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Krian. 

Fenomena masih rendahnya akses masyarakat terutama 

dalam aspek literasi terhadap layanan keuangan 

menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai keuangan inklusif sebagai upaya untuk 

meningkatkan akses keuangan terutama bagi 

masyarakat dengan berpendapatan rendah. Secara lebih 

spesifik penelitian ini akan menggambarkan 

keinklusifan salah satu program pendorong keuangan 

inklusif yang bernama Program Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“bagaimana keinklusifan program Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang 

dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Krian?” 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjawab rumusan masalah serta mampu 

memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian 

Ilmu Administrasi Negara, serta dapat 

memberikan penjelasan secara komprehensif 

tentang fenomena yang ada disertai dengan 

konsep-konsep yang relevan dalam kerangka 

pembangunan inklusif, utamanya sektor 

keuangan. Tidak hanya itu, penelitian in 

diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai 

perwujudan keuangan inklusif di Indonesia. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi serta masukan 

kepada pemerintah dan masyarakat mengenai 

inklusivitas salah satu program pendorong 

terwujudnya keuangan inklusif. Selain itu juga 

diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan 

bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan 

melaksanakan kebijakan serta program khususnya 

mengenai inklusi keuangan  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan metode wawancara secara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan purposive dan 

accidental dimana pihak-pihak dianggap mengetahui 

terkait pengelolaan data pembangunan kesehatan. 

Teknik analisis data merujuk pada Miles dan 

Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi. 
 

Pembangunan Inklusif  

Sebagai antitesis dari eksklusi, istilah inklusi 

digunakan sebagai suatu pendekatan dalam 

membangun sebuah lingkungan yang terbuka dimana 

mengikutsertakan semua orang dengan berbagai latar 

belakang yang berbeda. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) mendefinisikan inklusi sebagai 

ketercakupan.  Apabila dielaborasikan dengan konsep 

pembangunan, maka ketercakupan berarti 

pembangunan yang dilakukan suatu negara harus 

mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi 

proses maupun hasil. Dalam konteks pembangunan, 

lebih banyak digunakan istilah pembangunan inklusif 

sebagai salah satu upaya untuk mengikutsertakan 

seluruh lapisan masyarakat dalam proses 

pembangunan.  

Pembangunan inklusif muncul pertama kali pada 

publikasi Asian Development Bank (ADB) dan 

diartikan sebagai strategi untuk menuju kesetaraan dan 

pemberdayaan berdasarkan pada pengurangan 

kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia 

(pendidikan dan kesehatan), pengembangan modal 

sosial (pengambilan keputusan secara partisipatif dan 

kemudi berbasis komunitas), pengembangan gender 

(kesehatan, kesejahteraan, dan partisipasi dalam 

pembangunan kemasyarkatan bagi perempuan), 

perlindungan sosial (mengurangi risiko dan kerentanan 

yang terkait dengan usia, penyakit, disabilitas, bencana 

alam, krisis ekonomi, dan konflik sipil).  

Pembangunan inklusif sebagai pembangunan 

yang mengikutsertakan kelompok-kelompok 

termarjinalkan dalam sektor politik, sosial, serta 

ekonomi dalam proses pembangunan untuk 

meningkatkan taraf hidup manusia, meningkatkan 

keberlanjutan aspek sosial dan lingkungan dan 

pemberdayaan.  Pembangunan inklusif merupakan 

sebuah proses pembelajaran adaptif yang merespon 

dengan maksud untuk mengubah dan risiko baru pada 

pembangunan eksklusif dan marjinalisasi yang terjadi 

selama ini.  

Sebagian besar pihak meyakini bahwa 

pembangunan inklusif mampu membantu untuk 

mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan 

manusia. Seperti yang telah diuraikan dalam poin latar 

belakang masalah, pembangunan inklusif dimaknai 



  

 

 

 
4 

sebagai pertumbuhan/pembangunan yang tidak hanya 

menciptakan peluang ekonomi saja, tetapi juga 

pembangunan yang dapat menjamin akses yang sama 

terhadap peluang yang diciptakan bagi semua lapisan 

masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin.  United 

Nations Development Programme (UNDP) 

mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai 

pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada 

keterlibatan semua warga negara, bukan hanya 

sekelompok golongan yang memiliki status sosial 

tinggi saja, sehingga kelompok masyarakat yang 

kurang beruntung juga dapat menikmati hasil serta 

manfaat pembangunan.  

Definisi lain dari pembangunan inklusif diuraikan 

oleh Gupta. Pembangunan inklusif diartikan sebagai 

pembangunan yang mengikutsertakan pihak-pihak dan 

kelompok masyarakat marjinal kedalam proses politik 

dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 

dan pemberdayaan serta kelangsungan hidup 

lingkungan. Pembangunan inklusif merupakan proses 

pembelajaran adaptif dimana dilakukan sebagai respon 

terhadap perubahan dan risiko-risiko dari pengecualian 

(exclusion) dan marjinalisasi.  

Dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan inklusif 

adalah pembangunan yang mengikutsertakan seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses maupun hasil dari 

pembangunan melalui penjaminan akses yang sama 

terhadap peluang yang diciptakan bagi semua lapisan 

masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin 

 

 

Keuangan Inklusif 

Keuangan inklusif merupakan salah satu skema 

pembiayaan inklusif yang bertujuan untuk memberikan 

berbagai layanan keuangan bagi kelompok masyarakat 

miskin dan berpenghasilan rendah. Layanan keuangan 

yang dimaksud meliputi layanan tabungan, asuransi, 

kredit permodalan dan juga layanan transfer keuangan.  

Definisi keuangan inklusif lain dikemukakan oleh 

United Nation, yakni keuangan inklusif mengacu pada 

keterbukaan akses layanan keuangan dengan biaya 

yang wajar yang ditujukan bagi kelompok masyarakat 

bankable dan kelompok masyarakat yang menjalankan 

usaha di pedesaan. Layanan keuangan yang dimaksud 

meliputi kredit jangka pendek maupun panjang, 

tabungan,  hipotik, asuransi, sewa guna usaha, 

pembayaran, pensiun dan transfer.  

Rangajaran Committee mengartikan keuangan 

inklusif sebagai upaya untuk memastikan kelompok 

masyarakat miskin atau kelompok berpenghasilan 

rendah untuk mendapatkan akses layanan keuangan 

yang umumnya berupa kredit dengan jangka waktu 

dengan biaa pengembalian biaya yang masuk akal 

(reasonable).  Mekanisme keuangan inklusif juga dapat 

dilihat dari sisi permintaan yaitu dari sisi masyarakat 

pengguna layanan. Pernyataan ini sejalan oleh definisi 

keuangan inklusif yang dijelaskan oleh House of 

Commons Treasury Committe, yang menyebutkan 

bahwa keuangan inklusif adalah kemampuan individu 

untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan 

dimana produk dan jasa ini bersifat terjangkau dan 

sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. 

Kemampuan yang dimaksud meliputi financial 

awareness, pengetahuan mengenai berbagai layanan 

yang dapat dimanfaatkan serta pengetahuan mengenai 

keuntungan apabila menggunakan layanan keuangan. 

Sebagai tambahan, untuk menentukan kualitas layanan 

keuangan yang inklusif, The Center for Financial 

Inclusion menjelaskan apabila beberapa aspek yang 

menentukan yaitu harga layanan yang terjangkau dan 

tata cara penyelenggara yang layak dengan tetap 

menjaga martabat klien.  

Secara lebih singkat, skema keuangan inklusif 

menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat 

menjangkau semua lapisan masyarakat dan tentunya 

dengan biaya yang terjangkau. Pokok pikiran yang ada 

pada keuangan inklusif yaitu untuk mereduksi 

ketidakmerataan ekonomi melalui penyediaan akses 

dan ksesempatan yang sama ke dalam lembaga 

permodalan. Dari berbagai macam definisi keuangan 

inklusif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh 

lapisan masyarakat dapat menjangkau akses layanan 

keuangan secara mudah dan mampu mengoptimalkan 

penggunaan layanan keuangan. 

 

Aspek Dalam Keuangan Inklusif 

Untuk menggambarkan inklusivitas keuangan 

inklusif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Recep Yorulmaz.  

Ia menyatakan inklusivitas keuangan yang inklusif 

dalam suatu negara dapat digambarkan melalui tiga 

aspek, yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan 

penggunaan.  

Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah ukuran kapasitas sebuah 

tempat untuk dijangkau ataupun menjangkau tempat 

yang lainya. Selain itu, aksesibilitas juga diartikan 

sebagai suatu kemudahan tempat untuk dijangkau dari 

tempat yang lainnya. Aksesibilitas merujuk pada arti 

sejauh mana sistem penggunaan lahan memungkinkan 

individu untuk mencapai tujuan mereka, dalam hal ini 

yaitu pelayanan publik.  Aksesibilitas bukan 

merupakan suatu konsep yang baru. Saat ini konsep 

aksesibilitas tidak hanya digunakan dalam penelitian 

yang mengkaji tentang transportasi ataupun lokasi 

pedesaan, tetapi juga telah ditetapkan sebagai sebuah 

tujuan kebijakan. Aksesibilitas juga diartikan sebagai 

sejumlah upaya yang dilakukan seorang individu untuk 

menjangkau tempat tujuan, atau sejumlah kegiatan 

yang dapat dijangkau dari lokasi tertentu. Pengukuran 

aksesibilitas dilakukan dengan cara mengukur peluang 

yang tersedia bagi sekelompok masyarakat yang 

tinggal dalam suatu lokasi tertentu, serta kemampuan 

mereka untuk menjangkau peluang tersebut 

menggunakan transportasi ataupun dengan cara yang 

lain.   

Dalam kaitannya dengan program Laku Pandai 

yang menyediakan berbagai layanan keuangan, 
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aksesibilitas dalam kerangka keuangan inklusif dapat 

diartikan sebagai kemampuan dan keterjangkauan 

seorang individu untuk menggunakan layanan 

keuangan formal secara fisik dan biaya. Aspek 

aksesibilitas terhadap layanan keuangan menjadi titik 

utama untuk memahami bagaimana keuangan inklusif 

mampu mempengaruhi jalannya roda perekonomian. 

Dalam penggambarannya, perlu diketahui juga 

hambatan-hambatan yang ada dalam mengakses 

layanan keuangan. Penting halnya bagi pihak penyedia 

layanan untuk memikirkan aksesibilitas masyarakat 

terhadap suatu layanan agar layanan tersebut dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

 

Ketersediaan  

Ketersediaan dalam kerangka keuangan inklusif 

merujuk pada kualitas pemenuhan kebutuhan atas 

produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Beberapa hal yang ada dalam 

ketersediaan layanan keuangan ini meliputi kondisi 

literasi keuangan yang ada di masyarakat, kondisi 

aduan layanan keuangan yang dikeluhkan oleh 

masyarakat, dan proses penyampaian layanan 

keuangan pada masyarakat. Kondisi literasi keuangan 

merupakan kemampuan dan kesadaran masyarakat 

terhadap penggunaan berbagai layanan keuangan. 

Kondisi aduan dan proses penyampaian layanan 

keuangan juga turut mempengaruhi ketersediaan 

berbagai produk dan layanan yang telah disediakan 

pada Program Laku Pandai. 

 

Penggunaan  

Penggunaan layanan pada kerangka keuangan 

inklusif meliputi layanan dan produk apa saja yang 

banyak digunakan oleh masyarakat sekitar yang 

biasanya meliputi permohonan kredit, penyaluran 

bantuan sosial, ataupun pembukaan rekening formal. 

Beberapa dimensi layanan keuangan yang ada pada 

keuangan inklusif juga dikemukakan oleh Stuart 

Rutherford , yang akan diklasifikasikan pada gambar 

berikut: 

Gambar 1.1: Dimensi Layanan Keuangan dalam 

Keuangan Inklusif 

Sumber: Stuart Rutherford, 2000 

 

Dimensi pertama yaitu dimensi yang mencakup 

keseluruhan penyampaian layanan keuangan. Secara 

umum dimensi ini dikenal sebagai layanan perbankan 

yang meliputi aktivitas transfer dan menabung. 

Dimensi kedua yaitu layanan perlindungan dalam 

inklusi keuangan yang menawarkan jangka menengah 

dan jangka panjang kemanan keuangandan 

perlindungan melawan fluktuasi dalam pendapatan 

maupun pembelanjaan. Layanan yang ada pada 

dimensi kedua yaitu simpanan hari tua dan asuransi. 

Dimensi ketiga mencakup layanan promosi yang 

memfasilitasi otonomi dan membantu seorang individu 

untuk memajukan diri mereka sendiri, seperti halnya 

mengajukan pinjaman untuk memulai suatu usaha. 

Layanan yang ada pada dimensi ketiga yaitu pinjaman 

kredit dan pinjaman untuk keadaan yang mendesak. 

 

Keuangan Mikro 

Keuangan mikro merupakan istilah yang lebih 

luas untuk istilah layanan keuangan yang disediakan 

bagi masyarakat kelompok berpenghasilan rendah atau 

bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap 

layanan bank. Keuangan mikro adalah suatu bentuk 

kesadaran bahwa kelompok masyarakat dengan 

berpenghasilan yang rendah pun mampu keluar dari 

lingkaran kemiskinan apabila mereka memiliki akses 

terhadap layanan keuangan. Keuangan mikro mengacu 

pada berbagai layanan keuangan, yang meliputi 

pinjaman, tabungan, asuransi yang tersedia bagi 

pengusaha kecil dan mikro yang tidak memiliki 

jaminan dan tidak memiiliki syarat-syarat formal untuk 

memenuhi pinjaman di bank formal.   

Lodgerwood mendefinisikan keuangan mikro 

sebagai penyediaan layanan keuangan yang biasanya 

berbentuk simpanan dan kredit  ditujukan bagi 

masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah, 

termasuk didalamnya pedagang kecil, pedagang kaki, 

petani, tukang becak, serta produsen berskala kecil.   

Asian Development Bank mengartikan keuangan 

mikro sebagai bentuk penyediaan layanan keuangan 

dalam ragam yang luas seperti jasa pembayaran, 

oinjaman, asuransi, dan pengiriman uang. Ragam ini 

ditujukan kepada rumah tangga miskin dan 

berpenghasilan rendah serta untuk untuk berbagai 

usaha mikro.   

Robinson memberi penekanan dalam mengartikan 

keuangan mikro, yakni merujuk pada jasa-jasa 

keuangan kecil, terutama simpanan dan kredit yang 

disediakan bagi kelompok masyarakat yang bekerja 

sebagai petani, beternak, dan individu lain di tingkat 

daerah di negara-negara yang sedang berkembang, baik 

di daerah perkotaan maupun pedesaan.  Meagher 

mengartikan keuangan mikro sebagai pemberian 

pinjaman uang dalam jumlah yang kecil serta dalam 

jangka waktu yang singkat dan dengan frekuensi 

pelunasan yang tinggi. Pendapat ini agak sedikit 

berbeda dengan definisi keuangan mikro menurut para 

ahli yang telah disebutkan sebelumnya. Meagher 

menambahkan poin jangka waktu dan frekuensi 

pengembalian pinjaman ataupun kredit kedalam 

definisi keuangan mikro. Dari berbagai definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan mikro 
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adalah penyediaan berbagai layanan keuangan yang 

sesuai dan dibutuhkan oleh kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah. 

 

Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam 

Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) 

Program Laku Pandai adalah layanan keuangan 

tanpa kantor yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan 

di tahun 2014 yang didasari oleh Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 

mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka 

keuangan inklusif pada tanggal 18 November 2014 dan 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 

6/SEOJK.03/2015 mengenai layanan keuangan tanpa 

kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh bank pada 

tangal 6 Februari 2015. Dalam pelaksanaannya, 

program Laku Pandai dilaksanakan oleh lembaga jasa 

keuangan perbankan yang bekerjasama dengan 

masyarakat sebagai agen program Laku Pandai. 

Hadirnya program ini juga diperkuat dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif. Pelaksanaan program ini merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk mendorong keuangan 

inklusif dan untuk mencapai target indeks inklusi 

keuangan Indonesia sebesar 75% pada tahun 2019. 

Program Laku Pandai adalah program penyediaan 

layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya 

melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan 

didukung dengan penggunaan sarana teknologi 

informasi. Pada bab ini akan diberikan gambaran 

umum mengenai Program Laku Pandai, Otoritas Jasa 

Keuangan, Kantor Bank Rakyat Indonesia. 

 

INKLUSIVITAS PROGRAM LAKU PANDAI 

OLEH BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR 

CABANG KRIAN 

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan, 

maka berikut akan dipaparkan penggambaran 

keinklusifan Program Laku Pandai yang dilaksanakan 

oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang  Krian 

yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu aksesibilitas, 

ketersediaan, dan penggunaan. Berikut uraian masing-

masing aspek: 

 

a. Aksesibilitas 

Program Laku Pandai yang dilaksanakan oleh Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Krian dapat 

dijangkau secara fisik oleh masyarakat pengguna 

karena lokasi agen program yang berdekatan 

dengan tempat tinggal masyarakat. Aksesibilitas 

dalam kerangka keuangan inklusif sering kali 

diartikan sebagai adanya peningkatan jumlah agen 

yang menjalankan program ini sehingga lebih 

mampu menjangkau dan melayani masayarakat. 

Tetapi data yang ditemukan menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan jumlah agen menimbulkan 

permasalahan baru, yaitu adanya kecemburuan 

sosial dan persaingan tidak sehat antar agen. 

Program Laku Pandai yang dilaksanakan oleh Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Krian juga dapat 

dijangkau secara biaya oleh masyarakat pengguna 

karena pengenaan biaya administrasi dalam layanan 

yang terjangkau. Meskipun demikian, terjadi 

peningkatan biaya administrasi yang dikenakan 

sejak awal dilaksanakannya program. Peningkatan 

biaya ini tidak memiliki pengaruh karena 

masyarakat masih menganggap biaya yang 

dikenakan terjangkau. 

 

b. Ketersediaan  

Ketersediaan dalam keuangan inklusif merujuk 

pada kualitas pemenuhan kebutuhan atas produk dan 

layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Beberapa hal yang ada dalam 

ketersediaan layanan keuangan ini meliputi kondisi 

literasi keuangan yang ada di masyarakat dan kualitas 

pelayanan yang dapat ditandai dengan kendala yang 

dikeluhkan masyarakat. Terbatasnya tingkat literasi 

yang ada dalam masyarakat, terutama lemahnya 

pemahaman mengenai literasi keuangan yang meliputi  

perhitungan dasar dan kemampuan pengelolaan 

keuangan bisnis dapat membatasi permintaan akan 

layanan keuangan. Hadirnya Program Laku Pandai 

juga diharapkan mampu mengubah kondisi literasi 

keuangan di masyarakat agar menjadi lebih baik. 

Melalui pendekatan informal yang dilakukan oleh 

agen program, masyarakat perlahan-lahan mulai 

mengetahui dan menggunakan berbagai layanan 

keuangan yang dapat digunakan untuk menunjang 

aktivitas mereka sehari-hari. 

Dalam aspek ketersediaan inklusivitas program 

Laku Pandai, juga perlu diperhatikan kualitas layanan 

yang diberikan oleh pihak pelaksana program terhadap 

masyarakat. Bentuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat akan layanan keuangan dapat dilakukan 

melalui mekanisme pemberian layanan yang baik 

kepada masyarakat dengan memperhatikan 

ketersediaan layanan yang dapat diakses dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Data di lapangan 

menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh 

bank, oleh agen program kepada masyarakat sudah 

baik. Permasalahan yang dialami oleh agen program 

terkait dengan proses pelayanan direspon secara cepat 

oleh pihak bank. Kedekatan agen program dengan 

masyarakat secara personal maupun lokasi 

menimbulkan rasa percaya diantara dua pihak 

tersebut, sehingga masyarakat yang mengakses 

layanan keuangan melalui agen program merasa tidak 

ada permasalahan dan proses pelayaan selama ini 

bersifat baik. Dengan demikian Program Laku Pandai 

yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Krian telah memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam hal keuangan. 

 

c. Penggunaan  

Penggunaan dalam kerangka keuangan inklusif 

meliputi layanan dan produk apa saja yang banyak 

digunakan oleh masyarakat sekitar yang biasanya 

meliputi permohonan kredi, ataupun pembukaan 
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rekening formal. Penggunaan dan kebermanfaatan 

dalam aspek inklusivitas Program Laku Pandai juga 

perlu diperhatikan karena pemberian akses kepada 

masyarakat terhadap layanan publik khususnya sektor 

keuangan tidak akan berjalan maksimal apabila 

program dilaksanakan secara maksimal hanya dari sisi 

penyedia layanan saja, tidak diimbangi dengan melihat 

dari sisi masyarakat pengguna program. Dan untuk 

mengetahui apakah sebuah program dapat berjalan 

secara inklusif ataukah tidak, juga perlu diketahui dari 

sisi penggunannya. Dengan demikian aspek 

penggunaan menjadi penting dalam menggambarkan 

inklusivitas Program Laku Pandai. 

Tiga kegiatan utama yang disediakan dalam 

program ini yaitu tiga kegiatan utama tersebut meliputi 

pembukaan tabungan, pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (kredit mikro), dan asuransi mikro. Data yang 

telah didapat peneliti menunjukkan bahwa layanan 

keuangan yang telah disediakan pada Program Laku 

Pandai telah dimanfaatkan cukup maksimal oleh 

masyarakat pengguna Program. Beberapa layanan yang  

digunakan oleh masyarakat melalui agen Program 

Laku Pandai yaitu meliputi pembukaan tabungan, 

transfer, menabung, pembayaran asuransi mikro, 

Kredit Usaha Rakyat, dan layanan keuangan lainnya 

seperti pembayaran listrik, pembukaan rekening, 

pembayaran BPJS, tarik tunai, pengisian uang 

elektronik, serta penyaluran bantuan sosial non tunai.  

Data juga menunjukkan bahwa aspek penggunaan 

beberapa layanan yang digunakan oleh masyarakat 

dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik masyarakat 

yang tinggal di sekitar lokasi agen program. Apabila 

agen berada di  lokasi dengan kondisi masyarakat yang 

cukup modern dan masyarakat yang memiliki 

penghasilan tinggi, maka layanan yang digunakan 

cenderung layanan pembayaran biasa, bukan layanan 

keuangan yang sifatnya mikro ataupun pembukaan 

rekening karena sebagian masyarakat sudah memiliki 

literasi keuangan yang baik dan sudah mengenal dan 

mengakses layanan keuangan sebelumnya. Tetapi 

apabila lokasi agen program berada di  lokasi dengan 

kondisi masyarakat dengan penghasilan yang rendah 

serta masyarakat dengan mata pencaharian sebagai 

petani atau ibu rumah tangga, maka layanan keuangan 

mikro dapat benar-benar dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti selama 

di lapangan menunjukkan bahwa penggambaran 

keinklusifan program Layanan Keuangan Tanpa 

Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Krian dilihat melalui 

kesesuaian dengan tiga aspek inklusivitas yaitu 

aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan. Dari aspek 

aksesibilitas, Program Laku Pandai oleh Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Krian dapat diakses secara 

fisik dan secara biaya. Dari aspek ketersediaan,  

Program Laku Pandai mampu mempercepat proses 

edukasi keuangan di masyarakat dan pelayanan yang 

diberikan oleh seluruh pihak telah maksimal. Dari 

aspek penggunaan, layanan keuangan yang disediakan 

sudah cukup digunakan secara optimal oleh 

masyarakat. Beberapa layanan keuangan yang 

digunakan yaitu pembukaan tabungan, transfer, 

menabung, pembayaran asuransi mikro, Kredit Usaha 

Rakyat, dan layanan keuangan lainnya seperti 

pembayaran listrik, pembukaan rekening, pembayaran 

BPJS, tarik tunai, pengisian uang elektronik, serta 

penyaluran bantuan sosial non tunai 

 

SARAN 

Terkait dengan hal tesebut, maka peneliti memiliki 

beberapa saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai inisiator ataupun pihak 

pelaksana program Laku Pandai. Berikut adalah saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti:  

1. Optimalisasi peran paguyuban untuk  mendorong 

kinerja agen Program Laku Pandai agar semua 

agen mampu melaksanakan program dengan baik 

dan mampu bersaing secara sehat. 

2. Pembentukan agen program Laku Pandai 

hendaknya juga memperhatikan karakteristik dan 

kondisi masyarakat sekitar. Apabila lokasi 

pembentukan agen dirasa berada pada kawasan 

dengan kondisi masyarakat yang tingkat literasi 

keuangannya cukup baik dan telah mengakses 

layanan keuangan melalui bank, rasanya tidak 

perlu dibentuk agen lagi karena agen hanya akan 

melayani layanan pembayaran, bukan tiga 

kegiatan utama dari program Laku Pandai 

3. Optimalisasi ketersediaan layanan keuangan pada 

agen hendaknya tidak terbatas hanya pada 

pengecekan mesin Electronic Data Capture 

(EDC) saja, tetapi juga harus memastikan proses 

pelayanan dan penggunaan layanan keuangan 

oleh masyarakat pengguna. 

4. Penambahan layanan keuangan berupa pinjaman 

mikro yang dikhususkan untuk pemenuhan 

kebutuhan mendesak. 
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