
Sejak penetapan Peraturan Presiden 
Nomor 82 Tahun 2016 tentang 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif

(SNKI), kini masyarakat prasejahtera 
dapat lebih mudah dan aman menerima 
bantuan sosial dengan penyaluran secara 
nontunai. Saat ini diperkirakan sekitar 15 
juta rekening tabungan untuk penyaluran 
bantuan  sosial  telah  dibuka.

Program yang dinamai “Program 
Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan 
Non Tunai" ini telah membuat jutaan 
rumah tangga berpenghasilan rendah 
dapat lebih mudah mengakses bank. 
Agen bank pun kini menjadi garda 
terdepan bank dalam melayani 
masyarakat.
 
“Sejumlah petani kopi di Sumatera 
misalnya, dapat menabung untuk biaya 
sekolah anaknya tanpa harus khawatir 
hilang atau rusak, dan dapat juga 
menerima kiriman dari keluarga mereka 
di Jakarta dan kota-kota besar lainnya,” 
ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian
Susiwijono saat menyampaikan keynote 
speech pada Indonesia Financial 
Inclusion Forum (IFIF) 2019 di Jakarta 
(25/9). 
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Salam dari Redaksi

Terima kasih yang sebesar-besarnya
kami sampaikan kepada Bank Indonesia 

serta anggota Pokja lainnya dan mitra 
kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif 

yang telah mendukung kelancaran
Indonesia Financial Inclusion Forum 

2019, Jakarta (25/9). Buletin edisi ini 
menyajikan rangkuman hasil presentasi 

dan pesan-pesan inspiratif dari para
narasumber.

Selamat Membaca
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Kedua, perlindungan konsumen serta 
literasi keuangan perlu ditingkatkan. 
“Jangan sampai kelompok masyarakat yang
diprioritaskan untuk mendapat akses ter-
hadap layanan keuangan formal justru
dirampas hak-haknya akan layanan keuangan 
yang aman, terjangkau dan efisien,” tegasnya.
 
Ia juga mengimbau kepada para pemangku 
kepentingan dari sektor publik dan industri 
untuk meningkatkan kolaborasi dalam 
mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia.
 
IFIF 2019 dilaksanakan dengan tujuan 
meninjau perkembangan program dan 
kebijakan inklusi keuangan sampai dengan 
saat ini dan merumuskan strategi 
pengembangan inklusi keuangan ke depan. 
Selain itu, para pemangku kepentingan 
di Indonesia dapat berbagi pengalaman 
dan mengetahui perkembangan dari ber-
bagai praktik yang diimplementasikan 

berbagai   negara   di  dunia.

Selain itu, lanjut Susiwijono, 
banyak pelaku usaha mikro 
dan kecil yang telah mampu 
mengakses pinjaman secara 
mudah dan murah dari lembaga 
yang kredibel. Mulai dari Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), kredit 
Ultra Mikro (UMi), hingga 
program sertifikasi lahan ter-
integrasi (Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap atau PTSL).

Susiwijono pun menyampaikan 
dua hal penting yang dapat 
mengakselerasi perkembangan 
program dan kebijakan inklusi 
keuangan. Pertama, industri 
perlu memastikan bahwa 
layanan keuangan yang ada saat
ini telah dioptimisasi agar benar-
benar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

 
Acara ini dibuka dengan laporan dari Deputi 
Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian selaku Ketua Sekretariat 
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). 
Acara dilanjutkan dengan pidato dari Duta 
Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, 
Program Leader, Equitable Growth, Finance 
and  Institutions  Bank  Dunia.
 
Sebagai catatan, DNKI mengakselerasi inklusi 
keuangan di Indonesia dengan membuka
akses keuangan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia khususnya pelaku UMKM, 
masyarakat berpendapatan rendah ber-
dasarkan hasil pendapatan Badan Pusat 
Statistik, pekerja migran, wanita, 
penyandang disabilitas berat, masyarakat 
di daerah 3T termasuk petani dan nelayan, 
pelajar, mahasiswa serta pemuda. (kun/iqb)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
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Keterbukaan API dapat meningkatkan efisiensi, 
kolaborasi dan inovasi.

Sedangkan data yang dimaksud Greta adalah data 
konsumen seperti pengguna Facebook, Alibaba, juga 
data potensial seperti data pemberi pinjaman digital. 
Greta melanjutkan, data dapat mendorong 
perekonomian digital melalui keterbukaan data 
fragmentasi dapat dikurangi, mendukung kompetisi, 
dan  memberdayakan  konsumen.

Tekfin, Greta menekankan, perlu memastikan 
ketiga faktor ini berjalan secara parallel dan kontinu 
untuk dapat menjangkau seluruh kalangan termasuk 
masyarakat miskin. Apa yang disampaikannya
mendukung penjelasan Iskandar Simorangkir, Ketua 
Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, 
mengenai tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif 
(SNKI).

“SNKI adalah untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, mengakselerasi keuangan inklusif, dan 
meningkatkan pemerataan ekonomi. Sehingga, 
keuangan inklusif bukan hanya jumlah pembukaan 
rekening bank, melainkan juga pada tujuan utama 
peningkatan kesejahteraan masyarakat”, jelas
Iskandar.

Keuangan inklusif, menurut pemerintah
Indonesia, adalah kondisi dimana masyarakat
mempunyai akses terhadap berbagai layanan 

keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, 
lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Bagi Greta Bull, CEO dari 
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)
pada Indonesia Financial Inclusion Forum, Selasa (25/9) 
silam tekfin memiliki peran penting untuk mewujud-
kan akses masyarakat yang mudah terhadap layanan
keuangan.

“Kontribusi tekfin dalam meningkatkan taraf hidup
masyarakat Indonesia dan berbagai belahan lain 
di dunia didorong oleh distribusi, konektivitas dan 
data”,  terang  Greta.

Greta menjelaskan, distribusi merupakan modal 
dasar untuk dapat menjangkau masyarakat miskin.
Distribusi dalam inovasi tekfin merupakan interface 
antara analog dan perekonomian digital. Distribusi 
secara pesat hadir dengan menawarkan layanan
paket seperti Alibaba dan Gojek. Namun, perlu diingat 
bahwa istribusi membutuhkan layanan yang luas dan 
mendalam untuk mendukung biaya pemeliharaan 
jaringan.

Interkonektivitas sangat penting bagi berkembangnya
platform digital skala besar. Keterbukaan antarmuka 
pemrograman aplikasi (alias application programming 
interface atau API) memungkinkan sistem digital 
untuk saling terkoneksi sehingga penyedia layanan dapat 
mengembangkan  kapasitas  mereka. 

D I S T R I B U S I ,
K O N E K T I V I T A S ,
dan DATA
3 Faktor
Pendorong 
Peran Tekfin
dalam Inklusi   
Keuangan

Sumber Gambar : Sekretariat DNKI
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Kepercayaan 
Konsumen
Harus Dibangun 
untuk Inklusi 
Keuangan yang 
Lebih Baik
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Di mata banyak pelaku lembaga 
keuangan formal, masyarakat 
selau pengguna dan nasabah kini 
kian agresif dan menuntut. Jika 
masyarakat Indonesia “sebatas” 
gencar melayangkan aduan ke 
Otoritas Jasa Keuangan, Badan 
Perlindungan Konsumen dan 
Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia, masyarakat Singapura 
sudah biasa menggugat 
perusahaan penyedia layanan 
keuangan.Fakta tersebut dikemu-
kakan Ho Meng Hee, pejabat 
di Financial Industry Disputes 
Resolution Centre (FIDRec) 
Singapura yang menagani 
penyelesaian sengketa dengan 
jalur nonlitigasi pada Indonesia 
Financial Inclusion Forum, Rabu 
(25/9) di Jakarta.

“Gugatan memakan waktu dan 
berdampak buruk terhadap wajah 
perusahaan”, ujar Ho. Ia menam-
bahkan, nilai dari sebuah ke-
percayaan amatlah besar. Jika 
satu saja individu tidak percaya 
dengan perusahaan, maka uang 
yang dibutuhkan akan jauh lebih 
besar untuk menyelesaikan 
masalah yang lahir dari ketidak 
percayaan mereka.

Pernyataan Ho diamini Matthew 
Saal, Principal Industry Specialist 
di Bank Dunia. Dengan bertum-
buhnya industri keuangan dalam 
negeri, perusahaan dan regulator 
seharusnya dapat memanfaatkan 
data yang ada untuk menjamin 
hak-hak masyarakat terpenuhi dari 
segala lini. Matthew mencontoh-
kan, data bahkan dapat membantu 
lembaga keuangan formal mende-
sain program edukasi yang tepat 
bagi masyarakat berpenghasi-
lan rendah agar di kemudian hari 
hak-hak mereka tetap terlindungi.

Edukasi juga diperlukan agar 
masyarakat dapat mengelola 
keuangannya dengan baik dan 
tidak terlilit hutang. CEO Agensi 
Kaunseling Dan Pengurusan 

Kredit (AKPK) Malaysia Azaddin 
‘Azari’ Ngah Tasir mengung-
kapkan lembaganya menyusun 
program edukasi yang dise-
suaikan dengan tingkat literasi 
keuangan para kliennya, dan 
menunjang mekanisme ganti 
rugi secara keseluruhan. Sekadar 
informasi, masalah yang dihadapi 
banyak masyarakat Malaysia 
saat ini adalah utang yang 
tinggi untuk mempertahankan 
kebutuhan  rumah  tangga.

Program edukasi untuk mem-
bangun kepercayaan konsumen 
terhadap lembaga keuangan 
formal dapat difasilitasi dengan
teknolog. Menurut Azari, 
keberhasilan program edukasi 
tidak semata dapat diukur
dengan perubahan perilaku, 
tapi juga diukur dengan meman-
faatkan kemampuan teknologi 
menciptakan  interaktivitas. 

Ho Meng Hee, Matthew Saal dan 
Azaddin Ngah Tasir merupakan 
narasumber sesi Smarter, Safer 
Consumers of Financial Services 
pada Indonesia Financial Inclusion 
Forum, Rabu (25/9) di Hotel 
Grand Hyatt Jakarta. Sesi ini di-
moderatori Praswistiadi Syamsuri, 
perwakilan Women’s World 
Banking  di Indonesia.

Senada dengan Iskandar, Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Onny 
Noyorono mengatakan bahwa pertumbuhan yang inklusif bergantung dan inklusi keuangan saling 
bergantung. Terlebih, pertumbuhan yang inklusif bergantung dan inklusi keuangan saling bergantung satu 
sama lain. Jika keuangan Indonesia inklusif, niscaya kemiskinan berkurang dan pertumbuhan ekonomi merata.
Greta, Iskandar dan Onny menarasumberi sesi Perjalanan Inklusi Keuangan di Indonesia pada 
Indonesia Financial Inclusion Forum 2019.  CGAP, lembaga yang dipimpin Greta, adalah think tank yang 
didedikasikan untuk  pengembangan  inklusi  keuangan  di negara-negara  berkembang  di dunia. 
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Kolaborasi Pemerintah dan 
Swasta, Upaya Pemprov 
Jawa Barat untuk Inklusi 
Keuangan
Distribusi produk dan layanan 

keuangan kepada seluruh
anggota masyarakat telah lama 
dilakukan pemerintah Indonesia 
beserta para pelaku terkait di 
sektor swasta. Distribusi tersebut 
terlihat dari pemberian gaji ASN
(Aparatur Sipil Negara) melalui 
rekening tabungan, penyaluran 
bantuan sosial, sampai elektronifi-
kasi pembayaran retribusi 
di tingkat  pemerintah  daerah.

Dalam berbagai kesempatan, para 
pejabat di sejumlah pemerintah 
daerah mengakui bahwa upaya 
untuk menginklusifkan keuangan
daerah dilakukan pada kecepatan 
yang berbeda-beda. Mater yang 
dipaparkan Setiaji, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika Jawa 
Barat pada Indonesia Inclusion 
Forum 2019, Rabu (25/9) menyirat-
kan bahwa kolaborasi pemerintah 
dan swasta dapat mengakselerasi 
upaya tersebut.

“Tiga program unggulan yang 
merupakan buah kerja sama
tersebut ialah, pertama, Desa 
Digital; kedua, Tokopedia Center, 
dan ketiga, e-Samsat”, jelas Setiaji.

Pemprov Jawa Barat menggandeng 
e-Fishery dalam pengembangan 
desa digital. Konsep desa digital 
yang mereka kembangkan telah 
berjalan di Cirebon dan delapan 
lokasi lainnya. Para peternak ikan 
di kesembilan desa tersebut telah 
mencicipi tambahan pendapatan 
sebesar 30 sampai 100 persen 
dengan teknologi yang ditawarkan 
startup asal Bandung tersebut. Saat 
ini 225 peternak telah mengelola 
1.039 kolam ikan yang dilengkapi 
dengan alat pemberi pakan otoma-
tis. 

Di samping itu, para peternak tak 
perlu takut rugi karena Pemprov 

bekerja sama dengan Asuransi 
Central  Asia.

Para peternak juga menerima 
pelatihan secara berkala dalam 
bentuk pertemuan dan lokakarya 
atas kerja sama Pemprov dan 
Telkom University. Di hari-hari 
tertentu, para peternak akan 
berkumpul di e-Fishery Digital 
Village Shelter untuk mendengar 
pengetahuan mahasiswa Telkom 
seputar praktik pengelolaan bisnis 
dan manajemen. Ilmu dari
mahasiswa telah dipraktikkan para 
peternak yang menjual hasil olahan 
ternaknya di situs web Blibli.com. 

Inisiatif desa digital tak berhenti 
sampai di situ. “Kami menggandeng 
Tokopedia Center dalam mendirikan 
TALESA (Pusat Digital Desa) di 16 
daerah”, ungkap 
Setiaji. TALESA 
menyediakan kebu-
tuhan masyarakat 
akan layanan publik 
dan sembako 
murah. Di TALESA, 
warga setempat 
yang tertarik 
memasarkan 
produknya secara 
daring bahkan 
dapat mengikuti 
program-program 
edukasi.

Kerja sama Pemprov Jawa Barat dan 
Tokopedia juga berjalan untuk 
Samsat J’bret, inovasi yang dikem-
bangkan Tim Pembina Samsat 
Provinsi Jawa Barat. Warga Jawa 
Barat kini dapat membayar pajak 
kendaraan lewat situs web dan 
aplikasi Tokopedia dan Bukalapak. 
Dengan dukungan dua raksasa 
marketplace ini, nilai transaksi 
e-Samsat meningkat sebesar 85,8% 
di tahun 2018.

Elektronifikasi berpeluang 
mengoptimalkan program 
inklusi keuangan pemerintah. 
Menurut Harish Natarajan, Lead 
Financial Sector Specialist dari 
Bank Dunia, data warga dari berb-
agai proses elektronifikasi tersebut 
dapat dibuat terbuka agar para 
pelaku di sektor swasta dapat me-
manfaatkannya untuk mengidentifi-
kasi dan memformulasikan berbagai 
potensi solusi baru terhadap isu-isu 
yang masih dihadapi pemerintah.
“Kemauan pemerintah diperlukan 
untuk mengidentifikasi model bisnis 
yang terbaik agar swasta dapat 
memasuki pasar dengan tepat”, 
ungkap Harish.
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Sumber Gambar : Sekretariat DNKI

Setiaji dan Harish ialah narasumber 
pada sesi Leveraging Technology for 
Financial Inclusion pada Indonesia 
Financial Inclusion Forum 2019, 
Rabu (25/9) di Hotel Grand Hyatt 
Jakarta. Selain mereka, Emilio Her-
nandez dari Consultative Group to 
Assist the Poor turut
menarasumberi
sesi.



Banyak yang menyadari bahwa data berperan 
besar untuk menginklusifkan keuangan di 

berbagai negara berkembang, termasuk
Indonesia. Hanya saja, para pemangku 
kepentingan perlu memastikan data menun-
jang keberlangsungan model bisnis yang pada 
akhirnya benar-benar menguntungkan 
masyarakat dari berbagai sisi. Itulah poin 
penting yang diungkapkan CEO JiT Finco, 
Direktur Utama OneConnect Financial 
Technology, serta Pendiri dan CEO Blossom 
Finance pada Indonesia Financial Inclusion 
Forum, Rabu (25/9) di Hotel Grand Hyatt 
Jakarta. 

Keuntungan akan dirasakan masyarakat jika 
program dirancang secara tertarget. Sektor 
publik dan swasta di India, misalnya, 
merancang program dan kebijakan ber-
dasarkan segmentasi yang lazim dijadikan 
acuan, yakni India1, India2 dan India3. 
“Masyarakat India dapat dipahami dalam tiga 
kelompok, yakni India1 yang merupakan new 
consumption patterns; India2 atau Bharat: 
Financial inclusion; dan India3: reduce benefits 
leakage”, ungkap CEO JiT Finco Praveen Hari. 
JiT  Finco adalah  perusahaan  teknologi yang  

membantu  UMKM  di India mengatasi
masalah pembiayan. 

Praveen menjelaskan, program dan kebijakan 
yang dijalankan pemerintah India untuk segmen 
India2 fokus pada kesehatan, keuangan, 
pendidikan, dan sumber pembiayaan 
(pinjaman). Sedangkan bagi segmen India3, 
pemerintahnya fokus pada subsidi dan 
berbagai skema bantuan yang mana salah 
satunya adalah direct benefit transfer.

6

Mencari Model Bisnis Terbaik
untuk Mengoptimalkan
Pemanfaatan Data dalam
Inklusi Keuangan
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Klasifikasi India1, India2 dan India3. Sumber: https://carnivas.com/all-you-need-to-know-
about-the-digital-lives-of-indias-1-2-3-circa-2018-okay-some-of-it-be92bd8b51df

Untuk mengakomodir kebutuhan seluruh 
segmen dengan lebih optimal, lintas sektor 
di India merintis serangkaian antarmuka 
pemograman aplikasi (API) yang telah dikenal 
dengan nama India Stack. Proyek ambisius ini 
terdiri dari empat lapisan, yakni consent layer 
yang menyediakan data privasi modern dan 
framework data sharing; cashless layer yang 
merupakan sistem pembayaran elektronik; 

dan  presenceless  layer,  identitas 
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kependudukan dengan biometrik. Aadhar 
merupakan salah satu wujud presenceless layer.

Memastikan keberlangsungan model bisnis 
harus dilakukan secara kontinu dan disiplin, 
seperti yang dilakukan Ping An Group. 
Sebagai perusahaan ketujuh 
pada daftar Forbes Global 2000 
dengan total aset yang nilainya 
setara dengan PDB (produk 
domestik bruto) Indonesia selama 
satu tahun, mereka mengalokasikan 
satu persen dari anggaran 
perusahaan untuk pengembangan 
teknologi. Hendra Tan, perwakilan 
Ping An Group di Indonesia, 
menyatakan bahwa teknologi 
adalah kunci dari keberlangsungan 
model  bisnis  perusahaan. 

“Untuk menjadikan bisnis perusahaan 
berlangsung dan tetap mencetak keuntungan, 
butuh peran teknologi sebagai penunjang 
dan sebagai pengontrol resiko-resiko 
yang ada, serta big  data”,  ujar  Hendra.

Hendra menjelaskan, Ping An turut berperan 
dalam inklusi keuangan Tiongkok dengan 
pembiayaan yang disalurkan Ping An Puhui, 
salah satu unit perusahaannya. Seperti 
mayoritas bank di negara tersebut, Ping 
An Puhui gencar memberikan pembiayaan 
kepada masyarakat untuk menjadikan 
keuangan  Tiongkok  inklusif.

Perusahaan tersebut tidak menjadikan 
pembukaan rekening bank sebagai target 
utama, namun tentunya masyarakat harus 
memiliki rekening untuk dapat mengakses 
modal. Ping An Puhui menyasar pasar 
inclusive loan, dimana permintaannya 
kuat namun demand-nya tidak memadai. 
Menurut Hendra, masyarakat Tiongkok tidak 
meminjam dari bank, namun lebih memilih 
meminjam dari Ping An Puhui karena customer 
experience. Mereka membutuhkan waktu 
yang sangat singkat untuk mendapat 
pendanaan dari perusahaan tersebut. 
Kemudahan tersebut didukung pengelolaan 
data  yang  memadai.

Pengelolaan data juga memungkinkan Ping An 
Puhui untuk mencatatkan NPL (non-performing 
loan) sebesar 1,2% di segmen unsecured lending, 
lebih rendah dari NPL yang dicatatkan banyak
bank di Tiongkok pada segmen yang sama. 
Hendra menambahkan, kunci kesuksesan 

Ping An Puhui terletak pada transparansi data 
yang disediakan para pengampu kebijakan, 
perusahaan listrik, perusahaan air dan 
sejumlah perusahaan terkait lainnya untuk 
mendukung  asesmen  kredit.

Selain Ping An Group, Blossom Finance 
juga memanfaatkan data untuk menunjang 
keberlangsungan model bisnis. Perusahaan 
rintisan yang menyediakan pembiayaan 
syariah untuk usaha mikro dengan Bitcoin ini 
mengelola data dengan teknologi blockchain.

Saat ditanya mengenai etika pemanfaatan 
data untuk inklusi keuangan, Pendiri dan 
CEO Blossom Finance Matthew J. Martin 
menyatakan bahwa data dalam jumlah besar 
memang dibutuhkan untuk membuat 
model yang akurat. Lebih jauh, data dalam 
sistem blockchain tidak tersimpan secara fisik.
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Sumber: Praveen Hari, 2019
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