
1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada dasarnya seseorang tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan 

hidupnya dari produk dan jasa yang dihasilkannya sendiri. Di dalam memenuhi 

kebutuhannya manusia selalu memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. 

Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dimulai dengan tukar 

menukar barang dan jasa langsung secara barter, hingga pada dewasa ini pertukaran 

dilakukan dengan alat bantu uang baik tunai maupun non tunai, dalam satu mata 

uang maupun berbeda mata uang. Mereka yang berada dalam komunitas yang 

melakukan pertukaran atau transaksi secara efisien dikatakan berada di dalam 

sistem inklusi keuangan, sebaliknya disebut berada dalam situasi eksklusi. 

Menurut Tambunan (2014 dan 2015), Pemerintah Indonesia sejak tahun 

1970-an telah serius melakukan upaya inklusi keuangan, khususnya melalui 

microfinance, dengan BRI sebagai mesin utama. Namun berdasarkan data World 

Bank, tingkat inklusi yang ada sampai dengan saat ini ditengarai masih tergolong 

rendah. Bercermin pada beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang 

memiliki kesamaan dalam tingkat perekonomian, Indonesia dapat mengambil 

pelajaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Masing-masing 

negara di kawasan tersebut di atas memiliki berbagai tantangan, dan area 

keberhasilan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi 

kesuksesan pelaksanaan di Indonesia.  

World Bank (2017) mendefinisikan inklusi finansial sebagai akses bagi 

individu dan bisnis ke produk dan layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai 

kebutuhan, meliputi transaksi, pembayaran, simpanan, kredit dan asuransi, yang 

disalurkan secara benar dan berkelanjutan. Inklusi keuangan merupakan faktor 

kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. 

Honohan dan King (2012) menyebutkan bahwa akses kepada jasa-jasa 

keuangan sangat penting keberadaannya bagi kesejahteraan ekonomi keluarga. 

Akses terhadap jasa-jasa keuangan meliputi akses atas simpanan, jasa pembayaran, 

pinjaman dan asuransi. Dengan akses tersebut keluarga-keluarga di negara 

berpendapatan rendah sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

baik, dan mampu mengatasi fluktuasi kondisi perekonomian yang ada, serta dapat 

menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan. Mereka meyakini bahwa 

melalui inklusi keuangan, taraf hidup penduduk miskin serta usaha mikro dan kecil 

akan semakin meningkat.  

Pada bahasan lain yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan, Honohan 

(2007) mengemukakan bahwa untuk masyarakat berpendapatan rendah, pertanyaan 

yang relevan bukan berapa besar asset finansial yang mereka memiliki, namun 

apakah mereka memiliki akses kepada lembaga keuangan. Berdasarkan 

penelitiannya lebih lanjut, walaupun tidak robust, ditemukan adanya korelasi 

negatif antara semakin banyaknya akses keuangan dengan jumlah penduduk 

miskin. Selain itu diketahui pula adanya korelasi negatif antara tingkat akses 

keuangan dengan tingkat inequality atau ketidakmerataan yang diukur dengan 

indeks Gini. 
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Demirguc-Kunt dan Klapper (2013) menemukan adanya korelasi yang tinggi 

antara Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita masing-masing negara dengan 

penetrasi rekening atau persentase penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang 

memiliki rekening di institusi keuangan formal. Menurutnya, kepemilikan rekening 

pada institusi formal akan menjadi pembuka jalan untuk masuk ke dalam sektor 

keuangan formal, yang selanjutnya mendorong aktivitas menabung, kredit serta 

jasa-jasa transaksi pembayaran.  

Demirguc-Kunt et al. (2008) menekankan bahwa tanpa sistem inklusi 

keuangan yang baik, usaha kecil dan penduduk miskin terpaksa mengandalkan 

sumberdaya mereka yang sangat terbatas untuk mengembangkan diri. Di samping 

itu ditengarai bahwa dana tidak dapat teralokasikan secara efisien dan produktivitas 

tidak maksimal. Lebih lanjut hal ini akan mendorong terjadinya ketidakmerataan 

dan pertumbuhan yang lambat.  

Berdasarkan data World Bank (2015) pada Tabel 1.1, pencapaian jumlah 

penduduk dewasa Indonesia, berusia 15 tahun ke atas, yang memiliki rekening 

masih rendah yaitu baru mencapai 36%. Angka ini sangat jauh dibandingkan rerata 

pencapaian negara-negara Asia Timur dan Pasifik, dimana Indonesia dikategorikan 

sebagai salah satu negara di kawasan tersebut, yang mencapai 69%. Demikian pula 

bila dibandingkan dengan rerata penduduk Dunia yang mencapai 62%. 

Data yang sama juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk dewasa 

Indonesia, berusia 15 tahun ke atas, yang selama setahun terakhir memiliki 

simpanan di lembaga keuangan mencapai 26%, sedangkan yang selama setahun 

terakhir memiliki pinjaman di lembaga keuangan mencapai 13%. Untuk rerata 

negara-negara di Asia Timur dan Pasifik angka tersebut mencapai 36% untuk 

simpanan, serta 11% untuk pinjaman. Adapun pencapaian rerata penduduk dunia 

adalah 27%  untuk simpanan dan 11% untuk pinjaman. 

Tabel 1.1   Persentase penduduk pemegang rekening, peminjam, penyimpan  

 uang secara total dan pada lembaga keuangan (2015) 

 

All pada LK All pada LK All pada LK

World 61.51       60.70       42.37       10.69       56.45       27.38       10 683     

East Asia-Pacific 68.96       68.76       41.21       10.98       70.96       36.49       5 536       

Indonesia 36.06       35.95       56.57       13.14       69.30       26.56       3 580       

Cambodia 22.17       12.56       62.02       27.65       67.00       3.58         950          

Malaysia 80.67       80.67       56.09       19.52       81.59       33.77       10 430     

Philippines 31.29       28.07       69.67       11.79       67.34       14.79       3 270       

Singapore 96.35       96.35       20.64       14.20       73.36       46.21       54 040     

Thailand 78.14       78.14       50.31       15.40       80.52       40.60       5 340       

Bangladesh 30.99       29.14       48.32       9.88         26.83       7.45         1 010       

India 53.14       52.75       46.33       6.37         38.28       14.36       1 570       

China 78.93       78.93       36.33       9.55         72.05       41.15       6 560       

Kenya 74.66       55.21       79.19       14.92       76.06       30.18       1 160       

South Africa 70.32       68.77       85.58       12.09       66.36       32.73       7 410       

Brazil 68.12       68.12       22.27       11.93       27.97       12.33       11 690     

United States 93.58       93.58       51.36       23.25       75.64       54.11       53 470     

Sumber: Data World Bank (2015)

Negara
# Account, Usia 15+

Pinjam Uang dlm 1 th 

terakhir, Usia 15+

Simpan Uang dlm 1th 

terakhir, Usia 15+
PDB per 

Kapita 

(US$)
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Apabila diperhatikan pada kolom pinjaman dan simpanan, terlihat adanya 

perbedaan cukup besar antara persentase yang meminjam atau menyimpan 

dibandingkan dengan mereka yang meminjam atau menyimpan pada lembaga 

keuangan. Sebagai contoh, penduduk dewasa di Indonesia yang meminjam setahun 

terakhir mencapai 56.57%, yang meminjam di lembaga keuangan hanya 13.14%. 

Berarti ada 43.43% penduduk dewasa yang mendapatkan pinjaman bukan dari 

lembaga formal. Hal tersebut mengindikasikan banyaknya masyarakat yang 

mungkin mendapat pinjaman berbiaya bunga sangat tinggi dari pihak-pihak 

tertentu. Di lain sisi yaitu pada kategori simpanan, kecilnya porsi penduduk yang 

tidak menempatkan simpanannya pada lembaga keuangan mengindikasikan 

besarnya potensi dana yang masih dapat dikumpulkan untuk mendorong 

perekonomian nasional.  

Masih rendahnya akses pada lembaga keuangan formal bukan berarti bahwa 

semua orang yang tidak memiliki akses tersebut harus diupayakan untuk 

dimasukkan ke dalam program inklusi keuangan. Ada sebagian golongan yang 

memang secara sengaja tidak ingin menggunakan akses jasa keuangan. Menurut 

Demirguc et al. (2008), alasan seseorang tidak menggunakan akses jasa keuangan 

sangat bervariasi, ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1  Penggolongan keperluan inklusi keuangan 

Fenomena tentang korelasi inklusi keuangan dan ketidakmerataan, yang 

diangkat Honohan (2007), ditengarai terjadi pula di Indonesia. Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

selama 2005-2015 mengalami pertumbuhan yang baik, berkisar antara terendah 

sebesar 4.6% di tahun 2012 dan tertinggi sebesar 6.9% di tahun 2007. Namun di 

lain pihak jurang antara penduduk kaya dan penduduk miskin semakin melebar, 

tercermin dari semakin meningkatnya indeks Gini dari 0.35 di tahun 2005 menjadi 

0.41 di tahun 2013. Faktor penyebab terjadinya peningkatan PDB yang tidak 

berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan, sangat mungkin dipicu oleh 

tingkat inklusi keuangan yang masih rendah. 
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Menurut Martowijoyo (2007), Pemerintah Indonesia terus berusaha agar 

masyarakat meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin. Melalui perjalanan 

penjang semenjak zaman Orde Baru hingga saat ini, Pemerintah telah menyalurkan 

berbagai jenis kredit, baik melalui lembaga formal semacam Bank Indonesia, 

perbankan yang dimotori Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan bahkan melalui 

lembaga-lembaga desa semacam Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Kredit Desa 

(BKD), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) dan lain-lain. Berbagai 

produk pinjaman bersubsidi telah dibentuk dan disalurkan, antara lain Kredit Usaha 

Tani (KUT), Kredit Modal Kerja Pemanen (KMKP), Kredit Candak Kulak (KCK), 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain-lain. Produk-produk pinjaman tersebut 

ditujukan kepada masyarakat miskin, usaha mikro dan usaha kecil.  

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 

membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 

diketuai Wakil Presiden, yang melibatkan belasan Kementerian. Peraturan Presiden 

ini selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2015. Inklusi 

keuangan didefinisikan sebagai hak bagi setiap individu untuk mendapat akses 

terhadap jasa keuangan yang berkualitas pada tingkat harga yang wajar sesuai 

martabatnya. Jasa keuangan disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat, 

khususnya penduduk berpenghasilan rendah, miskin produktif, pekerja migran, dan 

masyarakat di daerah terpencil. Hal ini tertuang pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2  Segmen masyarakat target inklusi keuangan menurut TNP2K 

Kapasitas 

Finansial 

Segmen yang ditargetkan 

Sangat Miskin Miskin Produktif Mendekati Miskin 

Kemampuan 

Menabung 

Tidak memiliki / 

rendah dalam 

tabungan 

Mampu menabung 

sebagian pendapatan 

secara informal 

Memiliki tabungan 

dan dapat mengakses 

bank 

Akses ke Kredit 
Tidak mampu 

mengangsur 

Memiliki akses kredit 

informal/ tidak 

memiliki agunan 

untuk ke bank 

Mampu mendapat 

kredit formal dan 

memiliki agunan 

Asuransi 
Berbahaya terhadap 

guncangan ekonomi 

Mampu bertahan atas 

guncangan kecil 

Memiliki kemampuan 

menghadapi risiko 

Kiriman Uang 
Mendapat kiriman 

dari TKI 

Menerima dan 

mengirim uang lewat 

mobile 

Kiriman uang lewat 

bank 

Literasi Keuangan Tidak ada Medium Medium 

Identitas Keuangan Tidak ada Terbatas Terbatas 

Sumber: National Strategy of Financial Inclusion (2012)  

Di samping masyarakat berpendapatan rendah, segmen mikro dan kecil 

merupakan sasaran potensial inklusi keuangan. KPERIN (2018) menyebutkan 

bahwa UMKM telah menyumbang 60.34% PDB dan telah menyerap tenaga kerja 

dalam negeri sebesar 97.22%. Dari sisi jumlah unit usaha mencapai 98.8% dari 

seluruh unit usaha yang ada, namun kontribusinya dalam rantai pasok global baru 

mencapai 0.8%. Uraian tersebut di atas menunjukkan kontribusi dan potensi 

pengembangan yang besar.  

LPPI dan BI (2015) mencatat beberapa peran strategis UMKM, yaitu antara 

lain: (1) penyedia lapangan kerja, (2) pemain penting dalam pengembangan 

ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (3) pencipta pasar baru dan inovasi, 
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(4) menjaga neraca pembayaran melalui ekspor, (5) mampu bertahan saat krisis, (6) 

ketergantungan impor sangat rendah. Di samping itu UMKM juga memiliki 

keterbatasan, antara lain: (1) 60-70% belum mendapat akses pembiayaan bank, (2) 

kurangnya kontrol kualitas, (3) kualitas SDM terbatas, (4) pemasaran tradiosional 

dari mulut ke mulut, (5) koordinasi dan kerjasama antar UMKM terbatas, (6) 

teknologi sederhana, (7) akses terbatas dari segi bahan baku, pemasaran dan 

teknologi. 

Bank BNI adalah salah satu bank milik pemerintah. Sesuai pasal 2 ayat 1 

Undang Undang  No.19/2003 (RI 2003),  dua di antara tujuan pembentukan BUMN 

adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; serta turut aktif memberikan 

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan 

masyarakat. Implementasinya dapat dilakukan melalui domestic market obligation 

(DMO), antara lain peran bank BUMN menjadi pelopor agar portofolio bank pada 

UMKM mencapai sebesar 20% dan menyalurkan bantuan pemerintah; atau melalui 

public service obligation (PSO) yaitu dengan mendukung pembiayaan 

infrastruktur; atau dengan cara lain. BUMN mempunyai peran penting di dalam 

meningkatkan kemakmuran rakyat melalui dukungan kuat pada implementasi 

sistem inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini selaras dengan visi, misi serta 

komitmen Bank BNI. 

Dalam upaya melaksanakan komitmen, khususnya dalam peningkatan kredit 

mikro, kecil dan menengah (UMKM), Bank BNI ditengarai mengalami 

perkembangan cukup cepat, seperti terlihat pada Tabel 1.3. Namun apabila 

dibandingkan dengan populasi penduduk, persentase debitur yang menikmati kredit 

tersebut belum signifikan. Negara yang memiliki kemiripan dengan Indonesia 

dalam hal perkreditan adalah Bangladesh. Persentase penduduk dewasa yang 

menikmati kredit dari lembaga keuangan pada tahun 2014 di Indonesia hanya 

13.14%, adapun di Bangladesh hanya 9.88%. 

Tabel 1.3  Perkembangan kredit mikro dan kecil (2014 – 2017) 

 
Sumber: Data BI, Grameen Report, Bank BNI 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rerata pertumbuhan (Compound Average 

Growth Rate - CAGR) kredit segmen mikro dan kecil di Bank BNI dan Grameen 

yang tinggi, bahkan Bank BNI jauh di atas rerata Indonesia. Namun dari sisi 

pertumbuhan  jumlah debitur terdapat perbedaan, Bank BNI mengalami penurunan, 

sementara Grameen meningkat. Rerata kredit per debitur Grameen pada kisaran 

Satuan 2014 2015 2016 2017 CAGR

Loan (Mikro+Kecil) (Rp M) 404 096 438 317 485 131 694 735 19.80%

Loan (UMKM) (Rp M) 767 578 830 656 900 390 990 378 8.87%

# Debitur UMKM Orang 12 822 775 13 718 951 15 364 472 15 923 547 7.49%

Loan / Deb UMKM (Rp) 59 860 522 60 548 070 58 602 079 62 195 816

Loan (Rp M) 14 838 17 322 21 285 24 992 18.98%

# Debitur Orang 8 640 225 8 806 779 8 901 610 8 934 874 1.12%

Loan/Deb (Rp) 1 717 359 1 966 938 2 391 100 2 797 121

Loan (Mikro+Kecil) (Rp M) 6 864          7 437          13 405         16 171         33.06%

# Debitur (Mikro+Kecil) Orang 112 796      77 863        71 879         104 823        -2.41%

Loan/Deb (Rp) 60 853 105  95 511 560  186 498 899 154 266 722 

Bank BNI

Grameen Bank 

(Bangladesh)

Indonesia
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nilai Rp1.7 juta - Rp2.8 juta, sementara Bank BNI pada nilai Rp61 juta dan 

meningkat menjadi Rp154 juta. Hal ini menunjukkan Grameen banyak melayani 

debitur mikro di bawah Rp3 juta, sementara Bank BNI umumnya melayani kredit 

di atas Rp50 juta per debitur, bahkan pada tahun 2016 mencapai Rp186 juta per 

debitur. Sebagai perbandingan berdasarkan laporan keuangan 2016, pada Desember 

2016 kredit mikro BRI mencapai Rp211.49 triliun dengan debitur sebanyak 8.91 

juta orang, sehingga rerata kredit mikronya sekitar Rp23.7 juta per debitur. 

Walaupun pada tahun 2016, menyalurkan kredit dengan rerata Rp186 juta per 

debitur, bukan berarti Bank BNI tidak berpihak pada segmen mikro dan kecil. 

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, nilai rerata tersebut masih berada pada kisaran 

segmen usaha kecil, yang maksimumnya sebesar Rp500 juta. Kemungkinan yang 

terjadi adalah perubahan fokus penyaluran, semula berada pada kisaran kredit 

mikro di bawah Rp50 juta, berubah menjadi pada kisaran segmen kecil di antara 

Rp50 juta dan Rp500 juta. Patut disadari penyaluran kredit mikro memerlukan 

biaya operasional yang lebih besar dibanding kredit segmen kecil, menengah, dan 

segmen besar.  

Berdasarkan temuan Cull et al. (2014) yang disampaikan pada Focus Note 

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), produk pinjaman dipandang 

memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan bisnis kecil atau mikro, namun kurang 

berdampak besar pada kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan tabungan 

berpengaruh positif kepada keluarga miskin untuk mengelola gejolak pembelanjaan 

konsumsinya, serta mengembangkan modal kerja. Adapun terkait produk 

pembayaran, masyarakat luas memperoleh manfaat dari pemanfaatan teknologi, 

sehingga biaya transaksi menurun. Jack dan Suri (2010 dan 2014) menemukan 

bahwa pengguna M-Pesa lebih mampu bertahan terhadap gejolak perekonomian 

dengan rerata 7% dibandingkan yang tidak menikmatinya.  

Dalam kaitan dengan tabungan dan produk pembayaran, mulai tahun 2017 

pemerintah menyalurkan subsidi bagi keluarga berpendapatan rendah secara non 

tunai melalui rekening pada bank. Bank BNI mengambil peran besar pada kegiatan 

ini. Menurut KKUKM (2018) selama 2017 saja terdapat 1.2 juta penerima subsidi 

bantuan pangan non tunai (BPNT), dan akan ditingkatkan lagi di tahun 2018, data 

yang tersedia sudah mencapai 6 juta orang. Di samping itu, mulai 2018 penyaluran 

subsidi pupuk juga akan dialihkan pembayarannya secara non tunai melalui kartu 

tani. Penyaluran subsidi pupuk melalui kartu tani di Jawa sebanyak 5.6 juta, luar 

Jawa akan menyusul pada 2019. 

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terpisah juga 

aktif menggerakkan inklusi keuangan. Bank Indonesia meluncurkan Gerakan 

Indonesia Menabung  (GIM) pada Februari 2010, dan mengeluarkan Surat Edaran 

BI (SEBI) No.16/12/DPAU tahun 2014 dan disempurnakan dengan SEBI 

No.18/22/DKSP tahun 2016 tentang layanan keuangan digital (LKD). Adapun OJK 

menggerakkan inklusi keuangan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam 

Rangka Keuangan Inklusif (Lakupandai) yang dituangkan dalam Peraturan OJK 

(POJK) No.19/POJK.03/2014 tentang Lakupandai. 

Bank BNI mengembangkan solusi keuangan yang memungkinkan layanan 

keuangan tidak harus dilakukan dengan nasabah datang ke kantor cabang atau 

cabang pembantunya, melengkapi solusi elektronis seperti ATM, internet banking, 

mobile banking, SMS banking, dan uang elektronis. Untuk menjangkau nasabah 

yang berada jauh dari kantor cabang, mulai akhir tahun 2015 diperkenalkan layanan 



7 
 

melalui agen bank. Layanan yang disediakan meliputi pembukaan rekening, setor-

tarik tunai, setor-tarik  tunai uang elektronik dan kiriman uang serta transaksi 

pembayaran. Perkembangan agen dan aktivitasnya pada Bank BNI dapat dilihat 

pada Tabel 1.4.  

Tabel 1.4  Perkembangan Agen dan Aktivitasnya pada Bank BNI 

 

Perkembangan jumlah agen serta transaksi tersebut dirasakan masih belum 

memadai. Dengan mengabaikan transaksi outlayer, aktivitas transaksi per bulan 

pada akhir 2017 baru mencapai 2.5 juta transaksi, masih jauh dari jumlah rekening 

yang mencapai 4.8 juta dan setiap rekening bertransaksi kurang dari 1 kali per 

bulan. Pada bulan Desember 2017 pun, angka-angka masih menunjukkan 

pencapaian yg rendah, yaitu hanya 42.27 transaksi per agen per bulan dan volume 

transaksi Rp13.45 juta per agen per bulan.  Rerata kelolaan agen juga masih rendah, 

yaitu 69.6 rekening per agen dan dana pihak ketiga (DPK) Rp8.07 juta per agen. 

Dengan kelolaan yang rendah, operasional agen menjadi kurang efektif, 

dikhawatirkan fee yang diterima agen tidak menutup biaya operasional agen 

tersebut. 

Dari segi produk pembayaran dan simpanan, inklusi keuangan di beberapa 

negara Afrika dan Amerika Latin berkembang pesat, seperti digambarkan oleh 

Waweru dan Kamau (2017), Mas dan Radcliffe (2010), Osah dan Kyobe (2017). 

Melalui M-Pesa, Kenya berhasil secara cepat meningkatkan jumlah penduduk 

dalam sistem inklusi keuangan. M-Pesa adalah mobile-money didukung oleh 

perusahaan penyedia layanan mobile (Mobile Network Operator–MNO). 

Masyarakat menyimpan uang pada rekening di telpon seluler, pertukaran atau 

kiriman uang dilakukan langsung antar pengguna. Bila diperlukan uang tunai, 

pengguna menguangkan rekeningnya pada agen-agen yang ditunjuk.  

Maripally dan  Bridwell (2017) melakukan analisis mengenai sukses India 

yang berhasil menuai peningkatan inklusi keuangan secara sangat pesat pada tahun 

2014-2017. Peningkatan tersebut didorong oleh kebijakan Perdana Menteri India, 

yaitu Narendra Modi yang memaksa agar masyarakat luas membuka rekening 

secara agresif, serta dilakukannya demonetisasi uang kertas pecahan INR500 dan 

INR1 000.  

Perumusan Masalah 

Sebagai lembaga keuangan di sektor perbankan, Bank BNI berada di garda 

paling depan dan menjadi ujung tombak yang sangat diharapkan untuk menangani 

permasalahan inklusi keuangan. Sesuai harapan presiden melalui TNP2K, segmen 

yang disasar pun cukup jelas yaitu segmen mikro dan kecil. Uraian di atas 

Des 15 Jun 16 Des 16 Jun 17 Des 17

Jumlah Agen 31             10 715       30 860       54 543       69 589       

Akumulasi Transaksi (Slip) 786 935     14 523 691 21 354 248 35 296 794 

Akumulasi Volume Transaksi (Rp Juta) 314 155     1 969 746   4 245 578   11 230 481 

Jumlah Rekening 710            26 182       1 204 416   3 635 884   4 843 248   

Dana Pihak Ketiga (Rp Juta) 202            9 425         117 772     960 170     561 909     

Sumber: Data Bank BNI

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Maripally,+Anurag/$N?accountid=32819
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bridwell,+Larry/$N?accountid=32819


8 
 

menjelaskan masih adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian 

dari manajemen Bank BNI, antara lain: 

1. Peningkatan rerata kredit per debitur segmen kecil dan mikro menjauhi 

rentang mikro, disertai penurunan jumlah debitur segmen kecil dan mikro. 

2. Pertumbuhan agen bank yang pesat belum diiringi transaksi memadai dari 

sisi jumlah transaksi, nilai transaksi, rekening dan DPK kelolaan agen. 

3. Adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain 

penerima subsidi bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu tani, atau 

sumber lain, yang semestinya dapat dikelola supply chain-nya untuk 

peningkatan bisnis pada sisi DPK, sisi kredit dan sisi transaksi perbankan. 

Dalam mendukung pengelolaan inklusi keuangan yang optimal, khususnya 

bagi segmen kecil dan mikro, dirasakan urgensi yang tinggi bagi Bank BNI untuk 

melakukan peninjauan kembali atas model bisnisnya dan selanjutnya membangun 

model bisnis terintegrasi yang efektif dan efisien. Tantangan yang dihadapi dalam 

membangan model bisnis tersebut meliputi beberapa area, yaitu penetapan solusi 

inklusi keuangan, hubungan dengan pelanggan, manajemen infrastruktur, serta 

aspek finasial.  

Pertanyaan manajemen yang diangkat dalam disertasi ini adalah: Model 

bisnis seperti apa yang efektif  dan efisien bagi Bank BNI untuk mendukung inklusi 

keuangan bagi segmen mikro dan kecil dan bagaimana mengembangkan model 

bisnis tersebut? Pertanyaan yang lebih mendetil adalah: 

1. Apa kelemahan model bisnis saat ini, yang menjadi kendala dalam 

mendukung inklusi keuangan bagi segmen mikro dan kecil? 

2. Mengapa kelemahan tersebut menjadi kendala, serta bagaimana mengatasi 

kelemahan tersebut? 

3. Bagaimana rumusan model bisnis Bank BNI yang tepat untuk mendukung 

inklusi keuangan bagi segmen mikro dan kecil secara efektif dan efisien? 

Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Memetakan model bisnis dalam mendukung inklusi keuangan di Bank 

BNI, variabel apa saja yang berpengaruh.  

2. Menilai kinerja masing-masing bagian dan variabel melalui analisis 

situasional berdasarkan data serta benchmark.  

3. Merumuskan model bisnis dan strategi implementasinya untuk 

mendukung inklusi keuangan pada Bank BNI yang efektif bagi segmen 

mikro dan kecil, serta usulan kebijakan pemerintah atau regulator yang 

diperlukan untuk mendukung inklusi keuangan. 

Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pemangku 

kepentingan yang ada, antara lain: 

1. Untuk Bank BNI sebagai sumbangan pemikiran yang sesuai dengan 

kondisi lingkungannya. 



9 
 

2. Untuk pemerintah dan regulator, usulan yang disampaikan dapat dijadikan 

sebagai input untuk mendorong inklusi keuangan. 

3. Untuk masyarakat luas, implementasi model bisnisnya diharapkan dapat 

meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan umum. 

4. Untuk dunia keilmuan, sebagai sumbangan pemikiran pengembangan 

model bisnis di bidang industri jasa keuangan. 

Ruang Lingkup  Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengelolaan inklusi keuangan yang 

dilakukan dari sudut pandang Bank BNI, khusus pada segmen mikro dan kecil, 

yaitu masyarakat miskin berpendapatan rendah dan mendekati miskin, serta usaha 

mikro dan kecil. Fokus penelitian ini untuk merumuskan model bisnis baru yang 

merupakan perbaikan model bisnis eksisting pada Bank BNI. 

Kebaruan 

Kebaruan penelitian meliputi: (1) output analisis situasional, menggambarkan 

kondisi situasi pengelolaan inklusi keuangan pada Bank BNI secara jelas dan 

komprehensif. Hal ini sebelumnya tidak pernah dianalisis dengan lengkap. Output 

tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengembangan model bisnis, (2) 

sintesa lima metodologi analisis, yang terdiri atas business model canvas (BMC) 

sebagai pusat analisis; dan didukung metode analisis interpretive structural 

modeling (ISM), strategic assumption surfacing and testing (SAST), analytic 

network process (ANP), dan soft system methodology (SSM), dalam suatu kerangka 

kerja yang utuh dan saling mendukung, (3) model bisnis baru yang mengorkestrasi 

dan mengintegrasikan produk pinjaman, simpanan, dan transaksi pembayaran 

dalam solusi komprehensif, saling mengisi dan melengkapi antara satu produk 

dengan produk lain, serta didukung sumber daya infrastruktur, proses, teknologi 

dan SDM yang tepat. 

2   TINJAUAN PUSTAKA 

Pembahasan mengenai model bisnis pengelolaan inklusi keuangan bagi 

segmen mikro dan kecil di Bank BNI tidak terlepas dari keilmuan tentang 

bagaimana inklusi keuangan itu sendiri dikelola. Negara-negara di berbagai belahan 

dunia berusaha terus menaikkan tingkat inklusi keuangannya. Di dalam 

pengelolaan sehari-hari, pelaku bisnis akan selalu mengikuti kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan setempat. Strategi masing-

masing pelaku bisnis tidak akan berjalan optimal apabila tidak selaras dengan 

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan otoritas keuangannya. Pemerintah 

bertindak sebagai stakeholder utama, selain sebagai penentu kebijakan, pemerintah 

juga merupakan pemegang saham mayoritas atas Bank BNI. 

Fokus penelitian ini adalah upaya mengembangkan model bisnis yang paling 

sesuai bagi Bank BNI. Teori mengenai business model (model bisnis) akan menjadi 




