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Abstrak Penelitian

P

eningkatan layanan jasa keuangan formal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kelompok
masyarakat menjadi sebuah keperluan yang mutlak bagi Indonesia. Melalui Rencana
Jangka Menengah Nasional (2015-2019), kerangka pembangunan inklusif dan berkeadilan
menyasar pada akses kelompok ekonomi lemah dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa
keuangan formal. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), hal ini disentuh dengan
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial,
b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM. Selain program KUR, pemerintah
mewajibkan kontribusi perusahaan BUMN melalui program yang dikenal sebagai Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015.
Penelitian ini secara khusus hendak mengetahui prinsip keuangan inklusif dilaksanakan
dalam pemberian kredit usaha dan menggali lebih jauh dampak penerimaan kredit usaha yang
diberikan oleh Bank BNI 46 terhadap pengembangan UMKM industri kreatif di Kecamatan
Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
mendalam dan observasi langsung/dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan keuangan yang dilakukan oleh BNI masih
sangat terbatas. Menilik pada peraturan pemerintah, BNI tidak memenuhi seluruh kewajiban

yang diatur dalam peraturan menteri BUMN. Beberapa upaya yang dilakukan oleh BNI untuk
memenuhi persyaratan dan kewajiban berada samar di garis batas. Meskipun praktik Program
Kemitraan secara nyata dapat meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia
pada kalangan kelompok yang tidak dapat mengakses layanan perbankan (unbankable), namun
ketidakpastian arahan pemerintah pusat perihal tersebut menyebabkan kontribusi, dedikasi dan
komitmen BUMN perbankan menjadi tidak optimal.
Selain itu, jika mengukur layanan inklusi keuangan yang disediakan oleh BNI dengan
indikator FFGI, BNI memenuhi sebagian besar dari indikator tersebut, namun pada level yang
hanya cukup memenuhi ketentuan pemerintah yang mewajibkan hal tersebut pada BNI. Dalam
hal ini, peran yang sangat penting dikembalikan pada pemerintah dan perangkat kebijakan yang
mengatur sektor perbankan.
Keywords: inklusi keuangan, usaha mikro kecil, industri kreatif
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I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

S

etelah terjadinya kegagalan keuangan saat investasi bank Lehman Brothers pada bulan
September 2008 krisis perbankan di tingkat global menguak. Hampir di seluruh dunia, dalam
rangka menghindari kehancuran sistem keuangan, bank harus ditebus dengan uang negara
yang dikumpulkan dari para wajib pajak negaranya. Krisis global terjadi bermula dari investasi yang
tidak bertanggung jawab dan perilaku yang kerap mengambil risiko dari bank-bank yang ada di
dunia (FFGI, 2016). Perubahan kunci sangat diperlukan dan kesadaran untuk menuntut lembaga
keuangan agar lebih menjalankan fungsinya untuk menekan persoalan sosial dan lingkungan yang
disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumberdaya keuangan dari bank, menjadi
tidak terelakkan.
Inklusi keuangan saat ini telah menjadi agenda global. Fair Finance Guide International (FFGI)
mendorong keuangan berkelanjutan dalam praktek bisnis perbankan. FFGI mengedepankan
beberapa tema penting yang sepatutnya menjadi prinsip bisnis perbankan. Salah satu temanya adalah
keuangan inklusi. Bank wajib mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat secara utuh, mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan keadilan sosial.
Dengan kredit pinjaman yang disediakan bank, bank dapat menolong perusahaan dan pemerintah
untuk menjalankan peran dan bisnisnya, serta memampukan pengembangan inovasi produk dan
solusi yang dapat menyelesaikan lapisan persoalan sosial dan krisis lingkungan yang dihadapi.

Dengan menyediakan pinjaman dan merangsang investasi produktif, bank dapat mengambil peran
kunci dari setiap kegiatan bisnis yang ada.
Banyak negara menggunakan inklusi keuangan sebagai upaya mencapai pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata. Inklusi keuangan ditingkat internasional, telah dibahas dalam forum
G20, OECD, AFI, APEC dan ASEAN. Selain itu, Sustainable Development Goals (SDGs) yang
telah disepakati oleh Indonesia pada bulan September 2015, mendorong perubahan-perubahan
yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan
kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Indonesia
adalah negara yang berpartisipasi aktif dalam forum-forum tersebut. Sementara itu, pemerintah
Indonesia melalui Presiden RI telah menyampaikan komitmennya dalam Chairman Statementpada
ASEAN Summit 2011 dan komitmen untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Indeks inklusi keuangan global yang dibuat oleh World Bank tahun 2015 menunjukkan
bahwa kurang dari separuh masyarakat Indonesia (40 persen) yang memiliki akses pada lembaga
keuangan formal, lebih rendah daripada Thailand dan Malaysia yang hampir mencapai 80
persen. Sementara survei inklusi keuangan OJK pada tahun 2013 menemukan bahwa 52 persen
rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan sama sekali. Dari masyarakat yang memiliki
tabungan, sebanyak 78 persen menyimpan uangnya di bank, sisanya tidak. Hal ini menunjukkan
bahwa inklusifitas keuangan di Indonesia masih rendah.
Pemerintah dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (2015-2019) telah mencanangkan
kerangka pembangunan inklusif dan berkeadilan salah satunya dengan meningkatkan akses
masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal. Peningkatan akses tersebut
sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan inklusi keuangan masyarakat. Upaya-upaya untuk
mewujudkan keuangan inklusif ini salah satunya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Konsep ini ditujukan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas
sistem keuangan. Dalam menjalankan konsep ini, perbankan berperan besar sebagai motor
penggerak karena memiliki share kegiatan keuangan hingga 80 persen (BI, 2014).
Dalam implementasinya, keuangan inklusif tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan
memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat
masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada
pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM.
Hal ini sesuai dengan pilar kedua keuangan inklusif, yakni fasilitas keuangan publik. Strategi
pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan
keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b)
pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.
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Pemberdayaan melalui pemberian kredit dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk terus
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya. Komitmen pemberian kredit ini
dituangkan ke dalam beberapa landasan hukum seperti Keputusan Presiden No.19 tahun 2015
serta Keputusan-Keputusan Menteri dari beberapa kementerian terkait. KUR diberikan kepada
masyarakat yang memiliki bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai
keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable).
Pemerintah sendiri mengklaim bahwa KUR yang dikucurkan pada tahun 2007-2014 lalu menjadi
program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil. Indikator keberhasilan dilihat dari
besarnya dana bank yang dipancing yakni sebesar 178,85 triliun, persentase NPL sebesar 3,3%
dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang (OJK&Kemendagri, 2016: 25-26).
Pemberian kredit usaha kepada UMKM ternyata telah menjadi sebuah konsern bersama di
ranah global. Tujuan Pembangunan Global atau SDGs diberlakukan dengan prinsip universalitas,
integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “No
One is Left Behind.” SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka membangun dan
meningkatkan capaian MDGs yang berakhir di tahun 2015. Tujuan ke-8 menyatakan bahwa arah
capaian yang disasar adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
Secara detail, tujuan pada poin 8.3 adalah mempromosikan kebijakan pembangunan yang
mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas
dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah,
termasuk melalui akses pada layanan keuangan. Selanjutnya di tujuan poin 8.9, goal yang harus
tercapai di tahun 2030 adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan
pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan
produk lokal. Dan terakhir pada poin 8.10 adalah memperkuat kapasitas lembaga keuangan
domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa
keuangan bagi semua.
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan
inklusi keuangan di Indonesia berbeda pada teknis pelaksanaannya. Jenis bantuan yang mendorong
penerima manfaat untuk mengakses layanan perbankan, sekurang-kurangnya dengan membuka
akun di bank agar dapat menerima bantuan secara langsung, misalnya seperti Program Keluarga
Harapan yang dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut berupa
kehadiran di fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah dan kehadiran di fasilitas kesehatan bagi
anak balita dan ibu hamil. Model serupa dijumpai dalam bentuk Bantuan Siswa Miskin dan Kartu
Indonesia Pintar.
Pada tingkat inklusi yang lebih tinggiseperti program keuangan mikro yang diberikan kepada
kelompok perempuan (melalui Simpan Pinjam Perempuan PNPM), kelompok petani (melalui
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), kelompok usaha bersama (melalui KUBE) yang bersifat
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menyediakan dana bergulir/pinjaman yang dapat dikelola langsung oleh kelompok masyarakat
terkait sehingga dapat mendukung peningkatan usaha mikro di masyarakat. Bentuk bantuan
semacam itu, melibatkan pihak lembaga keuangan/bank sebagai wadah untuk mengirimkan dana
tersebut agar dapat diterima langsung oleh penerima manfaat.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah upaya dari pemerintah untuk menyediakan pinjaman dengan
skema mengikut praktek kredit di lembaga keuangan (bank), namun dengan suku bunga pinjaman
yang lebih rendah daripada suku bunga pasar.KUR dengan ini merupakan pengejewantahan jenis
bantuan pemerintah yang menyediakan akses bagi pengusaha kecil dan menengah kepada layanan
keuangan perbankan.Peran bank dalam distribusi KUR sangat signifikan karena bank menjadi
wadah dan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk menjangkau masyarakat.Adapun
bank yang ikut bekerjasama dalam penyediaan akses terhadap KUR adalah Bank Mandiri, Bank
BNI 46, BRI, BPD, Bank umum lain dan Lembaga Keuangan Non Bank.
Lebih jauh lagi, Kementerian BUMN mendorong terwujudnya inklusi keuangan melalui
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN
di Indonesia dengan menyisihkan total sebesar empat persen dari keuntungannya. PKBL BUMN
ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015.BUMN di Indonesia memiliki jenis usaha yang sangat
beragam. Program Kemitraan adalah kewajiban BUMN untuk menyediakan pinjaman untuk
pengembangan usaha mikro yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini menjadi sangat
tajam, karena hendak mengupas pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh BUMN
lembaga keuangan. Dalam hal ini, Bank milik Negara secara otomatis masuk dalam lingkup
kebijakan PKBL dan wajib menyisihkan keuntungan yang dihasilkan bank untuk menjangkau
kelompok yang selama ini unbankable (atau tidak dapat mengakses bank).
Selama beberapa waktu digulirkan, ternyata masih terdapat beberapa pemahaman yang salah
di kalangan masyarakat mengenai kedua program ini. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa
dana KUR maupun PKBL adalah dana Pemerintah, bahkan ada yang memahaminya sebagai dana
hibah. Tentu saja hal ini akan memicu terjadinya moral hazard di dalam masyarakat. Perbedaan
mekanisme suku bunga pinjaman kredit dan platform jumlah pinjaman antara program KUR dan
PKBL hingga saat ini memang menjadi sebuah pekerjaan rumah yang cukup berat yang harus
diselesaikan oleh pemerintah. Literasi keuangan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,
khususnya oleh lembaga keuangan di Indonesia. Peran pihak perbankan dalam memberikan
literasi keuangan tentunya akan semakin membuka ruang yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan
masyarakat. Permasalahan lainnya adalah tingkat penyerapan dana yang rendah karena memang
mekanisme pemberian KUR dan PKBL harus melalui berbagai proses uji kelayakan.
Dalam beberapa tahun belakangan, telah banyak penelitian yang menggunakan inklusi
keuangan di Indonesia sebagai objek penelitian. Evi Steelyana (2013), peneliti dari Universitas
Bina Nusantara, Jakarta membuat sebuah penelitian bertajuk “Perempuan dan Perbankan:
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Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di
Indonesia”. Fokus penelitiannya adalah bagaimana inklusi keuangan dapat memberi dampak
yang signifikan terhadap para pengusaha UMKM perempuan di Indonesia, serta bagaimana
program inklusikeuangan dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian Indonesia
secara keseluruhan. Penelitian Steelyana menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Analisis
perbandingan dilakukan berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil akhir penelitian
menyimpulkan agar inklusi keuangan dapat dijalankan secara menyeluruh diIndonesia dan
dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM, khususnya bagi para pengusaha
(Journal The Winners, Vol. 14 No. 2, September 2013: 95-103).
Masih di tahun yang sama (2013), Setyani Irmawati, et.al dari Universitas Negeri Semarang,
membuat kajian mengenai model inklusi keuangan pada UMKM berbasis pedesaan. Penelitian
ini fokus pada identifikasi penerapan inklusi keuangan di UMKM batik berbasis pedesaan di
Kabupaten Klaten. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif serta analisis SWOT. Hasil
dari penelitian ini adalah inklusifitas keuangan terjadi manakala lembaga keuangan memberikan
modal dalam bentuk kredit bunga rendah dan KUR serta pendampingan berkelanjutan baik dari
segi pembiayaan maupun pemasaran (Journal of Economics and Policy 6 (2) (2013): 103-213).
Penelitian ini akan fokus pada program pemberian kredit oleh Bank BUMN Indonesia di
sektor ekonomi kreatif. Subjek penelitian adalah Bank BNI 46 melalui Program Kemitraan
Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan
dikarenakan usaha batik tulis di Lasem memiliki karakteristik produk yang khas dan merupakan
bagian kegiatan ekonomi kerakyatan.Penciptaan dan pengembangan kegiatan ekonomi baru telah
menjadi perhatian bersama, mengingat dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi
nasional cenderung melambat yang disebabkan oleh semakin lesunya perekonomian dunia.
Selama tahun 2015, ekonomi kreatif telah menyumbang 642 triliun rupiah dari total Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari tiga sub sektor, yaitu kuliner 32,4 %, fesyen
27,9 %, dan kerajinan 14,88 % (Bekraf, 2016).
Ada beberapa indikator berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Fair Finance Guide
International (FFGI) dalam buku Pemeringkatan Bank,mengenai keuangan inklusif yang harus
dilakukan oleh perbankan dalam hal pemberian kredit. Indikator keuangan inklusif tersebut seperti
lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan juga produk yang secara spesifik ditujukan
kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal; lembaga keuangan memiliki cabang di daerah
pedesaan, tidak hanya di perkotaan; besarnya kredit yang diberikan ke sektor UMKM diatas
10% dari total keseluruhan dana kucuran kredit lembaga keuangan; lembaga keuangan tidak
mengharuskan adanya jaminan bagi para pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman kredit; serta
lembaga keuangan memiliki standar dan menyediakan informasi yang jelas mengenai rentang
waktu proses pemberian kredit (Responsibank Indonesia, 2016).
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Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan melalui akses perbankan adalah salah satu
bentuk dari perwujudan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini nantinya diharapkan
dapat menambah informasi tentang best practice pelaksanaan program pemberian kredit di sektor
industri ekonomi kreatif pada bank BUMN Indonesia. Sehingga selanjutnya program pemberian
kredit dapat menjadi salah satu potensi langkah pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan
di Indonesia.

1.2. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:
1. Bagaimana skema pelaksaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh Bank BNI 46 kepada
pelaku UMKM industri ekonomi kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah?
2. Bagaimana dampak penerimaan kredit usaha yang diberikan oleh Bank BNI 46 terhadap
pengembangan UMKM industri kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah?
3. Faktor apa yang berperan dalam menunjang keberhasilan dari Program Kemitraan Kampoeng
BNI Batik Tulis Lasem guna mencapai inklusi keuangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui skema pelaksaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh Bank BNI 46 terhadap
pelaku UMKM industri ekonomi kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah.
2. Mengetahui dampak dampak penerimaan kredit usaha yang diberikan oleh Bank BNI 46
terhadap pengembangan UMKM industri kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa
Tengah.
3. Mengetahui faktor yang berperan dalam menunjang keberhasilan dari Program Kemitraan
Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem guna mencapai inklusi keuangan di Indonesia.
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II. Tinjauan Literatur

2.1. Inklusi Keuangan di Beberapa Negara

B

eberapa studi tentang implementasi inklusi keuangan telah dilakukan, tak terkecuali di
wilayah Asia. Salah satu studi tersebut tergabung dalam publikasi Asian Development Bank:
Financial Inclusion in Asia, Country Survey. Sebagai contoh, Republik Rakyat Tiongkok
telah mendorong inklusi keuangan mulai pada tahun 1950an. Setelah dilakukan reformasi
keuangan, baru pada tahun 2005 terlihat hasil dengan adanya reformasi sistem keuangan pedesaan.
Studi yang dilakukan oleh Peng et.al (2014) ini mengungkapkan bahwa sistem bank pedesaan
yang pada awalnya didominasi oleh bank pemerintah bereformasi untuk memperluas layanan
keuangan di daerah pedesaan. Reformasi sistem keuangan pedesaan yang baru memberikan
kesempatan kepada pemain baru dalam pasar keuangan pedesaan, seperti bank yang berhubungan
dengan pertanian, bank desa maupun kota kecil, dan pos tabungan bank. Reformasi ini juga
menghasilkan penciptaan barang dan jasa inovatif untuk inklusi keuangan, seperti Dewan UKM
dan ChiNext (program dewan pertumbuhan perusahaan) yang tergolong unik di negara ini.

Pendekatan efektif untuk inklusi keuangan di Filipina terjadi karena adanya lingkungan
kebijakan yang baik dan dukungan dari pasar yang kuat. Studi yang dilakukan oleh Fujimoto
dan Rillo (2014) mengungkapkan Filipina sebagai negara yang memelopori mobile banking telah
mengimplementasikan inovasi teknologi dengan didukung oleh model bisnis dan kebijakan

pemerintah yang baik. Inovasi teknologi tersebut akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan
layanan keuangan murah dan efisien untuk masyarakat miskin.
Kajian lain dilakukan oleh Terada dan Vanderberg (2014) menunjukkan bahwa pendekatan
inklusi keuangan di Thailand dilakukan oleh pemerintah. Program pemerintah tersebut dinamakan
Dana Desa (Village Fund) yang menjadi salah satu institusi keuangan mikro paling besar di seluruh
dunia yang menyediakan kredit untuk rumah tangga petani dan perusahaan kecil di pedesaan.
Program ini kemudian menjadi model untuk beberapa negara untuk mengembangkan program
keuangan mikro.
Di negara-negara yang lebih maju, kebijakan inklusi keuangan lebih diarahkan pada perluasan
akses keuangan kepada dunia usaha melalui aplikasi teknologi. Nasution (2015) mengungkapkan
bahwa negara-negara maju telah memiliki sumber data yang luas tentang kondisi masyarakat yang
kurang beruntung. Data ini didukung dengan tata pemerintahan yang baik memudahkan negaranegara tersebut dalam memberikan dukungan inklusi keuangan secara lebih efisien, efektif, dan
tepat sasaran.

2.2. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Faktor utama pertumbuhan ekonomi menurut Anand et.al (2013) adalah pertumbuhan dan
distribusi pendapatan. Kesenjangan dapat berkurang bila pertumbuhan pendapatan masyarakat
miskin lebih cepat dibandingkan keseluruhan populasi. Selain faktor tersebut, pertumbuhan
inklusif dapat tercapai dengan adanya kondisi makro ekonomi yang stabil dan sumber daya
manusia yang memadai. Sanjaya dan Nursechafia (2016) menambahkan bahwa pendekatan
untuk menghasilkan konsep pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan pro-poor dan kesempatan
yang sama. Dengan demikian, siapapun dapat menikmati manfaat pertumbuhan tersebut, bahkan
masyarakat kurang mampu sekalipun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun dokumen Master Plan Sektor Jasa Keuangan
Indonesia(2016) yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan berkesinambungan, perlu optimalisasi peran sektor jasa keuangan (SJK). Sektor ini
perlu menjadi katalis untuk menggeser pertumbuhan mencapai output potensial yang lebih
tinggi. Hal ini sejalan dengan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan
inklusifitas pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan perlu dikembangkan sebagai inti dari agenda
pembangunan (BI, 2014). Salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif adalah dengan program inklusi keuangan (BI, 2014).
Program inklusi keuangan ini selain menjadi strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih merata, juga bertujuan untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat
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mengentaskan kemiskinan baik di kalangan perempuan (misalnya dengan mengeluarkan kredit
khusus perempuan), maupun masyarakat pedalaman. Agar kebijakan inklusi keuangan dapat
terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan, maka kebijakan ini harus dilaksanakan dengan
dukungan seluruh pihak, baik masyarakat, lembaga keuangan, maupun pemerintah.

2.3. Indikator Inklusi Keuangan Fair Finance
Guide International
Berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Fair Finance Guide International (FFGI)
dalam buku Pemeringkatan Bank Responsibank Indonesia,terdapat beberapa indikator dalam
mewujudkan inklusi keuangan khususnya pada pengusaha UMKM. Indikator tersebut seperti
lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan juga produk yang secara spesifik ditujukan
kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal; lembaga keuangan memiliki cabang di daerah
pedesaan, tidak hanya di perkotaan; besarnya kredit yang diberikan ke sektor UMKM diatas
10% dari total keseluruhan dana kucuran kredit lembaga keuangan; lembaga keuangan tidak
mengharuskan adanya jaminan bagi para pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman kredit; serta
lembaga keuangan memiliki standar dan menyediakan informasi yang jelas mengenai rentang
waktu proses pemberian kredit (Responsibank Indonesia, 2016).
Fair Finance Guide International (FFGI) berawal pada Januari 2014 dan saat ini telah
dijalankan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil di sembilan negara yaitu Belanda, Belgia, Brasil,
Indonesia, Jepang, Jerman, Norwegia, Perancis dan Swedia. Dengan total lebih dari 20 anggota,
jaringan organisasi masyarakat sipil ini bertujuan untuk membangun Fair Finance Guide di
masing-masing negara, mengikuti contoh yang telah diterapkan Belanda. Setiap tahun, FFGI
mempublikasikan metodologi yang dikembangkan secara bersama tentang kebijakan dan praktik
bank di ke-9 negara koalisi FFGI.
Ada 20 tema yang dikembangkan dalam metodologi pemeringkatan bank FFGI yang berasal dari
tema lintas sektor, tema sektoral dan tema operasional. Tema lintas sektor terdiri dari perubahan iklim,
korupsi, kesetaraan gender, kesehatan, hak asasi manusia, hak pekerja, lingkungan dan pajak. Sementara
untuk tema sektoral terdiri dari persenjataan,perikanan, pangan, kehutanan, industri manufaktur,
pertambangan, minyak dan gas serta pembangkit listrik. Sedangkan untuk tema operasional terdiri
dari perlindungan konsumen, inklusi keuangan, remunerasi serta transparansi dan akuntabilitas.
Dalam studi kasus ini, tema yang diangkat adalah mengenai inklusi keuangan. Indikator yang
dikembangkan dari tema inklusi keuangan berasal dari berbagai dokumen kebijakan internasional
seperti 11 Prinsip Kunci Pembiayaan Usaha Mikro yang dikembangkan oleh The Consultative
Group to Assist the Poor (GGAPP) pada saat G8 summit tahun 2004; G20 Financial Inclusion
Action Plan; The Seven Principles for Investors in Inclusive Finance (PIIF) yang masih satu barisan
dengan UN-PRI (United Nations Principles for Responsible Investment); Maya Declaration on
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Financial Inclusion oleh Alliance for Financial Inclusion (AFI); Financial Inclusion 2020 (The
Roadmap Principles) dan UNEP Inquiry on the Design of a Sustainable Financial System.
Tabel 1. Tingkat Inklusi Keuangan di Negara-Negara FFGI
All adults (%)

Women (%)

Adults in poorest
40% of households

Belgium

98

100

98

Brazil

68

65

58

France

97

95

95

Germany

99

99

97

Indonesia

36

37
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Country

Japan

97

97

95

Netherlands

99

99

99

Norway

100

100

100

Sweden

100

100

99

Sumber: Demirguc-Kunt (2015) The Global Findex Database 2014, The World Bank

Dari berbagai kebijakan yang telah disebutkan diatas, maka indikator yang digunakan untuk
menilai apakah sebuah bank sudah cukup inklusif ketika akan berinvestasi, menjalankan fungsi
intermediarinya ataupun memberikan pinjaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) terdiri dari:
1. Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan, dan produk yang secara khusus menargetkan
kelompok miskin dan marginal.
2. Lembaga keuangan memiliki cabang di daerah pedesaan, tidak hanya di perkotaan
3. Lembaga keuangan memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang, layanan non-tunai
(e-money) dan layanan perbankan melalui telepon seluler
4. Proporsi disalurkan lembaga keuangan untuk UMKM di atas 10%
5. Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM
6. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk
atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melekhuruf yang rendah dan UMKM.
7. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam nasional bahasa/lokal.
8. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial kepada
kelompok berpenghasilan rendah, marjinal, dan UMKM.
9. Lembaga keuangan tidak mengutip biaya dari klien untuk membuka rekening bank dasar atau
mengutip biaya yang masuk akal.
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10. Lembaga keuangan tidak menetapkan saldo minimum untuk menjaga rekening bank.
11. Lembaga keuangan memiliki standar dan memberikan informasi tentang waktu pemrosesan
kredit.
12. Lembaga keuangan memiliki produk keuangan yang tepat, terjangkau, dan nyaman untuk
mengirim atau menerima kiriman uang dari dalam negeri melalui sebuah akun.
13. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.
Dari 13 poin indikator yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan di tema inklusi keuangan,
ada sebanyak 11 poin yang fokus pada pemberian kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM), sedangkan 2 poin lainnya masing-masing fokus pada jasa remitansi pekerja migran di luar
negeri dan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh bank. Pemberian kredit pada UMKM
memang menjadi sebuah kebijakan penting yang ditekankan kepada pihak perbankan untuk mencapai
target keuangan inklusif di setiap negara, khususnya pada negara-negara dunia ketiga.
Pada saat penilaian dilakukan pada 11 bank di Indonesia di tahun 2016 lalu oleh Responsibank
Indonesia, skor yang didapatkan oleh tiap bank untuk tema inklusi keuangan cukup beragam. Namun,
dari bank-bank tersebut tidak ada satu bank pun yang mendapatkan skor diatas 50%, bahkan beberapa
bank ada yang tidak memiliki nilai sama sekali (0%). Data yang didapat dari hasil skoring Responsibank
Indonesia 2016, bank-bank dalam negeri khususnya bank BUMN memiliki skor yang lumayan baik
dibanding bank asing. Hal ini dimungkinkan karena adanya kebijakan dari Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
Dimana Peraturan ini dengan tegas mengharuskan BUMN (khususnya bank BUMN) menyisihkan
laba bersih setelah pajak sebesar 4% untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
Tabel 2. Tabel Skor Tema Inklusi Keuangan
Nama Bank

Skor pada tema inklusi keuangan

HSBC

0.0

Citibank

0.0

MUFG

0.0

BNI

36.2

Danamon

44.6

BRI

45.4

CIMB Niaga

32.3

OCBC NISP

25.4

Bank Mandiri

43.1

BCA

36.9

Bank Panin

23.1

Sumber: Pemeringkatan Bank Responsibank Indonesia 2016
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2.4. Upaya Pemerintah Mewujudkan Inkusi
Keuangan di Indonesia
Inklusi keuangan telah menjadi agenda penting pemerintah Indonesia seperti disampaikan oleh
Presiden RI dalam Chairman Statement pada ASEAN Summit 2011. Selain agenda penting berupa
inklusi keuangan, Presiden RI juga berkomitmen untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan
Inklusif. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan
layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan terjangkau
biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan
tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang
miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil (BI, 2014).
Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Indonesia telah
membuat proyeksi dan kebijakan tingkat literasi dan indeks utilitas (penggunaan) jasa keuangan beberapa
industri keuangan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 dan 2023. Hal ini dilakukan untuk mencapai
tingkat keuangan inklusif dan literasi keuangan yang baik di Indonesia dalam 20 tahun mendatang.
Strategi nasional keuangan inklusif ini dijabarkan dalam 6 buah pilar yaitu edukasi keuangan,
fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas
intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen. Dalam mewujudkan kesinambungan
dari keenam pilar ini maka diperlukan komitmen nyata oleh pihak yang terlibat. Proses tersebut
mulai dari perencanaan, pengimplementasian, pengawasan hingga evaluasi.
Gambar 1. Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Sumber: Bank Indonesia
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Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas
sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang
mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara
eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan
keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin
bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran,
perempuan, dan penduduk daerah tertinggal), seperti ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif
Sasaran
Kapasitas
Keuangan

Miskin berpendapatan
rendah

Miskin bekerja/
Miskin Produktif

Hampir Miskin

Kemampuan
menabung

Tidak memiliki
kemampuan
menabung sama
sekali/memiliki
kemampuan sangat
kecil tanpa akses ke
layanan tabungan

Memiliki kemampuan
menabung sebagian
dari pendapatan, tetapi
kebanyakan menabung
secara informal

Memiliki kemampuan
menabung dan akses
ke bank formal

Akses ke
kredit

Tidak dapat melunasi

Memiliki akses ke
kredit informal.
Mampu melunasi
kredit, tetapi tidak
memiliki jaminan yang
dapat menerima bank

Memiliki akses ke
beberapa sumber
formal dan informal.
Mampu melunasi
kredit dan memiliki
barang jaminan

Kebutuhan
asuransi

Sangat rentan
terhadap guncangan
(ekonomi) pribadi dan
masyarakat

Memiliki beberapa
penyangga, tetapi
tetap bisa sangat
berpengaruh terhadap
guncangan

Memiliki beragam
instrumen untuk
menghadapi resiko

Kebutuhan
pengiriman
uang

Menerima remitansi
dari anggota
keluarganya yang
menjadi pekerja
migran

Memerlukan remitansi
serta kemungkinan
pengiriman uang
melalui ponsel

Mungkin perlu
melakukan pengiriman
melalui bank,
membayar tagihan, dll

Melek
keuangan

Tidak ada

Sedang

Sedang

Identitas
keuangan

Tidak ada

Terbatas

Terbatas

Sumber: Buku Saku Keuangan Inklusif BI (2014)
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Beberapa program yang telah dilakukan salah satunya oleh Bank Indonesia untuk
mewujudkan inklusi keuangan adalah branchless banking. Program ini adalah kegiatan jasa layanan
sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor posisi bank,
tetapi dengan menggunakan sarana teknologi dan jasa pihak ketiga terutama untuk masyarakat
unbanked. Proyek ini sudah dimulai pada 15 Mei 2013. Oleh Otoritas Jasa Keuangan, program ini
dikembangkan menjadi program Laku Pandai yang merupakan singkatan dari Layanan Keuangan
Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Sama halnya dengan branchless banking, program
ini melibatkan jasa pihak ketiga sebagai agen bank dan menawarkan produk-produk keuangan
sederhana. Pengembangan ini dilakukan untuk memungkinkan layanan dapat menjangkau
masyarakat di seluruh Indonesia. Program lain yang dilakukan pemerintah adalah kredit usaha
rakyat (KUR), yang bertujuan untuk memberikan akses kemudahan kepada pelaku usaha mikro
kecil dan menengah untuk mengakses pembiayaan.
OJK dalam master plan sektor jasa keuangan indonesia 2015-2019 berupaya untuk terus
melanjutkan program inklusi keuangan yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Beberapa inisiatif yang mulai dilaksanakan antara lain:
1. Mengembangkan konsep Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), yaitu suatu layanan
terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau;
2. Mengembangkan model atau program inklusi keuangan berbasis teknologi komunikasi
dengan tagline “Yuk SiKAPI”; dan
3. Mengembangkan skema produk tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional,
dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, untuk mendorong budaya
menabung sejak dini yang dinamakan SimPel.
4. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kementerian Agama dalam implementasi SimPel dalam pelaksanaan
kurikulum pendidikan formal.

2.5. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sesuatu
yang tidak terpisahkan dari operasi perusahaan. Semenjak abad ke 21, CSR digunakan oleh perusahaan
sebagai balas jasa kepada masyarakat. Perdebatan CSR juga menarik dilihat dari pro-kontranya.
Penelitian yang melihat apakah CSR membuat perusahaan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk
banyak dilakukan. Hasilnya menurut McWilliams bervariasi bahkan ada yang mengindikasikan
tidak ada hubungan. Hal ini mengakibatkan manajemen perusahaan tidak memiliki gambaran yang
jelas apakah CSR harus dilakukan. Terdapat dua penggerak dalam CSR menurut Mc Williams dari
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sisi permintaan yaitu permintaan konsumen dan permintaan pemangku kepentingan. CSR dapat
membuat atribut sosial dalam sebuah produk perusahaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa
konsumen menghargai atribut dalam produk. Hal kedua adalah CSR merupakan strategi diferensiasi.
CSR bisa menjadi strategi untuk mengenalkan produk baru dengan harga dan kualitas premium,
sekaligus menguatkan komunitas lokal produk tersebut.
Dari sisi penawaran, karena banyaknya permintaan CSR, perusahaan harus mencari sumber
daya seperti kapital, material jasa, dan tenaga kerja untuk melakukan CSR. Terdapat pandangan
bahwa CSR merupakan bagian dari obligasi perusahaan terhadap kelompok masyarakat. Menurut
Kristoffersen, pandangan ini mengakibatkan bahwa CSR merupakan sinergi positif ekonomi dan
tanggung jawab sosial.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah salah satu bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. PKBL membantu perwujudan tiga
pilar utama pembangunan. Partisipasi dari BUMN meliputi pengurangan jumlah pengangguran,
pengurangan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, peraturan menteri
BUMN No: 09/MBU/07/2015 merupakan petunjuk khusus dan menyeluruh mengenai Program
Kemitraan Bina Lingkungan. PKBL mula-mula diawali pada PP No. 3 tahun 1983 yang
menyatakan bahwa salah satu tujuan BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan kepada
sektor swasta dan juga menunjang program pemerintah di bidang ekonomi.
Organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) melaksanakan
pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah
ada sejak tahun 1973. Saat ini organisasi tersebut berdiri sendiri sebagai Kementerian BUMN.
Menurut data statistik Kementerian BUMN per Januari 2017, jumlah BUMN Indonesia mencapai
118 perusahaan dan 24 tambahan lainnya yang dimiliki sebagian kecil oleh pemerintah.
Tabel 4. Jumlah BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia
2012

2013

2014

2015

2016

Listed/Public SOEs

18

20

20

20

20

Non Listed SOEs

108

105

85

84

84

Special Purpose Entity (Perum)

14

14

14

14

14

Total Number of SOEs

140

139

119

118

118

Enterprises with minority government ownership

13

12

24

24

24

Sumber: Kementerian BUMN, 2017

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMN sangat Beragam, berikut adalah sebaran informasi
jenis dan bidang barang jasa yang dimiliki oleh negara. Dapat dicermati bahwa sebagian besar
usaha adalah insutri pengolahan, diikuti dengan pergudangan dan transportasi. Terdapat 19 jasa
keuangan dan asuransi yang dikelola dalam bentuk BUMN.
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Gambar 2. Sebaran Sektor Jenis Usaha BUMN

Sumber: Kementerian BUMN, 2017

Potensi yang dihasilkan dari Program Kemitraan yang dilakukan oleh BUMN sangat tinggi.
Data yang kami olah berikut hanya mencakup empat bank milik pemerintah dan dari hitungan
serta asumsi pemberian pinjaman kepada mitra binaan, hasil yang ditarik cukup signifikan. Dari
hasil audit laporan keuangan yang dipublikasikan, bank BNI, Mandiri, BTN dan BRI dari tahun
2011-2015 mencapai total hasil laba sebesar 247,92 triliun rupiah.
Grafik dibawah menjadi gambaran kecil bagaimana besarnya potensi yang dimiliki oleh
BUMN sektor perbankan dalam hal penyaluran laba untuk pengembangan UMKM di Indonesia.
Bisa dibayangkan bagaimana besarnya jumlah laba yang akan disalurkan kepada para mitra bina
dalam upaya pemberdayaan UMKM jika seluruh BUMN dikumpulkan. Tentu saja kebijakan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini akan menjadi memberikan angin segar bagi
pertumbuhan UMKM di tanah air.
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Grafik 1. Laba Bersih Bank BUMN Tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti dari Laporan Tahunan Bank, 2011-2015

Melalui peraturan menteri terakhir, PKBL memiliki dua aspek yaitu program kemitraan
BUMN, dimana program ini bertujuan agar usaha kecil meningkat secara kemampuan dan
menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Aspek kedua adalah program bina lingkungan yaitu
pemberdayaan sosial masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan. Program ini dilakukan
dengan dana CSR perusahaan, yakni penyisihan laba bersih perusahaan setelah pajak untuk
pendanaan program sebesar 2 persen untuk Program Kemitraan, dan 2 persen pula untuk Program
Bina Lingkungan. Program Kemitraan meliputi pemberian pinjaman untuk modal kerja, pinjaman
khusus bagi UMKM, program pendampingan dalam pengingkatan UMKM, peningkatan dalam
lini manajemen. Selain itu, Bina Lingkungan lebih diartikan program bantuan yang non-produktif
seperti misalnya bencana alam, pendidikan, pertanian, maupun kebutuhan pokok.
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Grafik 2. Ketersediaan Dana Program kemitraan Bank BUMN
Tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti dari Laporan Tahunan Bank, 2011-2015

Tabel diatas menggambarkan ketersediaan ataupun alokasi dana yang disiapkan oleh pihak bank
BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan. Angka tersebut didapat dari hasil penghitungan
2% dari keuntungan/laba perusahaan selama setahun yang telah dikurangi pajak. Total angka yang
didapatkan untuk Program Kemitraan yang berasal dari 4 BUMN sektor perbankan mencapai besaran
4,958 triliun rupiah di periode 2011-2015. Tentunya nilai dari penyaluran dana yang sudah dilakukan
5 tahun sebelumnya akan menjadi tolak ukur dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia di
masa-masa yang akan datang. Dengan besaran angka yang telah dihasilkan dari penyisihan laba bersih,
akan sangat berdampak pada program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemberian kredit
pada pengusaha-pengusaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai pelosok tanah air.
Berdasar data pada website info PKBL BUMN, dana untuk program kemitraan disalurkan
dalam bentuk pinjaman modal kerja atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan
produksi dan penjualan. Selain itu, pinjaman juga disampaikan dalam bentuk pinjaman tambahan
untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari
rekanan usaha mitra binaan. Jumlah pinjaman maksimum untuk program ini adalah 75 juta
rupiah. Besaran jasa administrasi ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman, yaitu sebesar
6 persen per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
Peneliti melakukan penghitungan terhadap 2% dari laba perusahaan/bank yang dialokasikan
untuk Program Kemitraan dan kemudian membaginya sebesar 75 juta rupiah/mitra untuk
mendapatkan jumlah mitra binaan. Asumsi dari perhitungan ini adalah terdapat 66.119 mitra binaan
yang dapat terbantu selama periode 2011-2015 dengan sumber dana yang berasal dari Program
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Kemitraan. Sebuah pencapaian yang sangat positif jika memang ke depannya Program Kemitraan ini
lebih serius lagi dijalankan oleh berbagai BUMN yang berasal dari luar sektor perbankan.
Grafik 3. Potensi Jumlah Mitra UMKM Bank BUMN Periode 2011-2015

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti dari Laporan Tahunan Bank, 2011-2015

Sektor usaha yang dapat bergabung dalam program kemitraan ini adalah bidang perdagangan,
rumah industri, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa dan usaha lain. Syaratnya usaha tersebut
memiliki kekayaan bersih maksimal 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki
hasil penualan tahunan maksimal 2,5 milyar rupiah. Badan usaha ini tentu saja harus miliki Warga
Negara Indonesia. Selain itu, badan usaha harus berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan
dan tidak berafiliasi langsung dengan usaha menengah atau besar. Badan usaha harus berbentuk usaha
perseorangan, boleh berbadan hukum ataupun tidak, termasuk usaha mikro dan koperasi. Syarat lainnya
adalah badan usaha mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan, telah memiliki
kegiatan usaha minimal satu tahun, dan belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

2.6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan menurut beberapa jenis.
Pertama yaitu jumlah pekerjanya. Jumlah pekerja berpengaruh terhadap pengklasifikasian
UMKM. Selain itu, jumlah modal juga berpengaruh terhadap pengklasifikasian. Di Indonesia,
UMKM berjumlah hampir 99,9 persen dari keseluruhan usaha. Dari sini terlihat bahwa UMKM
menjadi penggerak perekonomian.
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UMKM memiliki perbedaan dengan perusahaan besar. Beberapa hal yang membawa
perbedaan yaitu, rantai manajemen yang masih singkat. Hal kedua yaitu terbatasnya sumber daya
seperti jumlah pekerja, terlebih lagi pembiayaan. Hal ketiga yaitu memiliki jumlah konsumen yang
sedikit. UMKM memiliki kekuatan pasar yang sedikit. Usaha ini menyuplai pasar dengan barang
yang tidak melewati proses panjang. Keempat yaitu struktur yang fleksibel. Karena UMKM bukan
merupakan pemain utama dalam pasar, usaha ini harus merespon perubahan yang ada di pasar.
Kelima yaitu memiliki potensi inovasi yang tinggi. Dalam hal ini, UMKM mempunyai produk
yang biasa lebih tersegmentasi dibanding industri lain. Misalnya saja, barang-barang kerajinan
yang memiliki nilai kesenian yang tinggi. Keenam terkait dengan usaha yang reaktif. Perubahan
yang terjadi, membuat UMKM memiliki strategi tersendiri untuk menyikapinya. Terakhir yaitu
sifatnya yang informal. Hal ini terjadi karena UMKM belum terdata dengan baik
Salah satu permasalahan yang dialami oleh UMKM, yakni pembiayaan salah satunya disebabkan
karena perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebagian besar kredit yang
disalurkan pada UMKM cenderung mengalami kredit macet (Non Performing Loan/NPL), yang
berakibat pada kesehatan perbankan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, perbankan menjadi sangat
hati-hati menyalurkan kreditnya terhadap UMKM melalui persyaratan peminjaman kredit yang
ketat, pemberian bunga kredit yang cukup tinggi dan lainnya. Dengan demikian, UMKM menjadi
sulit berkembang, jumlah dan produktivitas usaha kecil pun menjadi menurun.
Grafik 4. Kredit Macet (NPL) Program Kemitraan BNI 46
tahun 2011-2015 (dalam Rupiah)

Sumber: Laporan Audit PKBL BNI 46 Tahun 2012-2015

Berdasarkan Laporan Audit PKBL BNI 46 tahun 2012-2015 sebagaimana dapat dilihat pada
Grafik 4, kredit macet Program Kemitraan di BNI 46 terus mengalami tren kenaikan setiap tahun.
Pada 2011 angkanya mencapai Rp11.589.777.118 atau 15.5% dari total piutang pinjaman pada
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tahun tersebut sebelum dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman. Prosentase
tersebut naik ke level 24.3% pada tahun 2012 atau setara Rp 15.063.292.130. Jumlah ini terus
meningkat hingga mencapai 18.607.856.660 atau 39.8 pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya
pada tahun 2014 dengan 43,4% dengan nilai 20.799.898.048. Meski tahun 2015 secara prosentase
terhadap total piutang pinjaman turun tipis ke level 43.3%, namun secara nominal kredit macet
Program Kemitraan BNI 46 mengalami kenaikan hingga mencapai Rp21.769.856.506.
Grafik 5. Kredit Macet (NPL) Program Kemitraan Bank BRI (dalam Rupiah)

Sumber: Laporan Audit PKBL BRI Tahun 2014-2015

Tren peningkatan rasio kredit macet terhadap total piutang pinjaman Program Kemitraan
Bank BUMN juga dialami oleh BRI, sebagaimana terlihat pada Grafik 5. Data yang berhasil
dihimpun pada 2014 menunjukkan bahwa dari total piutang pinjaman sebelum dikurangi
penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman sebesar Rp 75,667.518.635, 34,7% di antaranya
merupakan kredit macet. Pada 2015 nilai kredit macet di Program Kemitraan BRI melonjak
hingga Rp31.633.516.654 atau setara 37.4% dari jumlah total piutang pinjaman.
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Grafik 6. Kredit Macet (NPL) Program Kemitraan Bank Mandiri
Tahun 2013–2015 (dalam Rupiah)

Sumber: Laporan Audit PKBL Bank Mandiri Tahun 2013 – 2015

Selama kurun waktu 2013-2015, nilai kredit macet Program Kemitraan di Bank Mandiri
cenderung fluktuatif. Meski demikian, secara prosentase kredit macet Program Kemitraan Bank
Mandiri terbilang paling tinggi ketimbang Bank BUMN lain yang diteliti dan terus meningkat
tajam setiap tahun. Jika pada tahun 2013 rasio kredit macet terhadap total piutang pinjaman
sebelum dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah 49.3% dengan nilai Rp
114.494.511.234 kemudian naik ke level 63,9% atau setara Rp 118.382.365.065 pada tahun
2014. Prosentase kredit macet Program Kemitraan Bank Mandiri bahkan menyentuh 88,4% pada
tahun 2015 atau setara Rp 116.197.133.748.
Pada peraturan Bank Indonesia nomor 14/22PBI/2012, disebutkan bahwa untuk
mendukung penyaluran kredit UMKM dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan
inklusif, ditetapkan diantaranya beberapa hal. Pertama, perbankan wajib menyalurkan dananya
dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar 20% secara bertahap.
Kedua, pencapaian target kredit kepada UMKM tersebut dapat dipenuhi bank umum baik
secara langsung maupun tidak langsung kepada UMKM melalui pola executing, channeling
dan pembiayaan bersama. Ketiga, definisi UMKM ditetapkan dalam UU No 20 tahun 2008.
Keempat, perluasan bentuk dan penerimaan bantuan teknis, yang dimana kegiatan bantuan
teknis dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan penyediaan informasi dan fasilitasi, untuk
meningkatkan kompetensi SDM perbankan dalam melakukan pembiayaan terhadap UMKM dan
dalam rangka meningkatkan capacity building UMKM agar mampu memenuhi prasyarat dari
perbankan. Kelima, dalam pemberian kredit terhadap UMKM, bank umum wajib berpedoman
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pada ketentuan BI. Keenam, perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain
dalam pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan program pengembangan UMKM.
Sebagai regulator Sektor Jasa Keuangan nasional, OJK memberikan perhatian besar pada
pengembangan kapasitas UMKM seperti tercantum pada Master Plan Sektor Jasa Keuangan
Indonesia 2015-2019. Pengembangan tersebut terutama terkait akses sektor tersebut terhadap
produk dan layanan keuangan. Terbukanya akses UMKM yang semakin luas terhadap SJK
menjadi bagian tak terpisahkan dalam program inklusi keuangan yang digagas oleh OJK. Dengan
adanya hal tersebut, kapasitas UMKM dapat meningkat dengan adanya pemanfaatan produk
dan layanan keuangan oleh UMKM yang semakin optimal. Sehingga kontribusi UMKM dalam
pembangunan ekonomi secara riil dapat terlihat.
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III. Metodologi Penelitian

3.1. Metode Penelitian

C

resswell dan Clark (dalam Bandur, 2016:13) menjelaskan istilah metodologi penelitian
sebagai: “the framework that relates to the entire process of research.” Definisi ini menjelaskan
metodologi penelitian sebagai kerangka atau proposisi filosofis yang memengaruhi pikiran
dan penelitian seseorang. Dalam konteks ini, seseorang terdorong untuk melakukan penelitian
karena adanya asumsi-asumsi mendasar yang diyakininya sebagai suatu kebenaran.
Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan
dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian
tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya
dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.
Inti utama penelitian kualitatif ialah pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara lebih
mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah
penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan utama/
kunci penelitian (key informants). Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya
kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas
tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menuntut peneliti untuk mengambil
kesimpulan berdasarkan pandangan-pandangan yang diperoleh dari partisipan. Dalam konteks
prosedur melakukannya, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yang lebih luas dan
umum, mengumpulkan data berupa kata-kata dan/atau kalimat yang panjang dari partisipan,
mendeskripsikan dan menganalisis kalimat-kalimat tersebut secara tematis.
Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) yang
sifatnya deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini
dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keuangan inklusif pada Program Kemitraan
Bank BNI 46 di Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem secara mendalam dan komprehensif. Selain
itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang
dihadapi dalam kegiatan pemberian kredit kemitraan kepada para pengrajin dan juga pengusaha
batik tulis di Desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

3.2. Subjek Penelitian
Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada kriteria tertentu dalam penelitian (purposive) yaitu:
1. Merupakan pelaku UMKM yang berkecimpung di sektor industri ekonomi kreatif yakni
batik.
2. Pelaku UMKM sektor industri kreatif yang pernah mendapatkan kredit dari Bank BNI 46.
Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah
penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data
diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan
informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive dan snowball).
Informan yang diambil dengan purposive sampling yaitu para pengrajin sekaligus pengusaha batik
yang menjadi mitra binaan dari Bank BNI 46 di Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem. Selain itu,
seiring dengan proses pengumpulan data, peneliti akan mengikuti subjek yang bergulir dari informan
lainnya untuk menggali informasi yang relevan terkait pelaksanaan Program Kemitraan.
Selain melakukan wawancara dengan para pengrajin batik yang merupakan mitra binaan
BNI, peneliti juga mewawancarai beberapa informan tambahan lainnya yang dirasa masih relevan
dengan penelitian ini. Para informan tambahan seperti dari pihak BNI Pati dan Pusat di Jakarta,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ), Mantan
Kepala Desa Babagan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemerintah
Kabupaten Rembang. Jawaban dari para informan tambahan ini menjadi salah satu cara dalam
melakukan triangulasi data dalam penelitian yang berfokus pada Program Kemitraan dan inklusi
keuangan di Indonesia.
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3.3. Metode Pengumpulan Data
Burhan Bungin (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa
dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu
menyajikan informasi yang valid dan reliable”. Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat
bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan
data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Metode Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan
tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang
telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya
pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh
secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan
yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan secara
mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik
wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang program kemitraan yang dilakukan
oleh Bank BNI 46 pada pengrajin batik tulis di Desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah.
2. Metode Dokumentasi adalah mencari data yang berupa dokumen, catatan, transkrip, buku,
surat kabar, majalah dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data
melalui data sekunder yang diperoleh melalui website, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan
tahunan bank dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data
Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam
penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang
perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya :
1. Mengorganisasikan Data
Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (indepth
inteviwer), dimana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat tulis lainya.
Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman
menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar
penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.
2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban
Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap data, perhatiaan yang penuh
dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka
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teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan
dan pedoman dalam mekukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca
transkip wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok
pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau
dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.
Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti
menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh
informan. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami
secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat
menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.
3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data
Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap
asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat
melalui analisis ditinjau kemabali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II,
sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.
Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat
asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data
Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke
dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya
tersebut, penulis merasa perlu mencari suatau alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan
yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan
yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi
atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui
referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan,
kesimpulan dan saran.
5. Menulis Hasil Penelitian
Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang
membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai.
Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakaiadalah presentase data yang didapat yaitu,
penulisan data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek
dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant
other, dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian
dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek.
Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup
keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.
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3.5. Triangulasi Data
Selain menggunakan reduksi data, peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik
untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil
wawancara terhadap objek penelitian. Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat
macam triangulasi diantaranya yakni:
1. Triangulasi data – adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai
contoh, mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau dengan titik pandang yang
berbeda;
2. Triangulasi investigator – penggunaan beberapa peneliti atau ilmuan sosial yang berbeda;
3. Triangulasi teori – penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal
data; dan
4. Triangulasi metodologis – penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program
tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar wawancara terstruktur, dan dokumen.
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metodologis karena akan
dilakukan beberapa wawancara terstruktur dengan pihak lain di luar subjek penelitian, yakni dari
OJK, Bank BNI 46, Bekraf, Kepala Desa Babagan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang
untuk mengetahui inklusivitas keuangan yang terjadi dengan adanya Program Kemitraan pada
para pengusaha batik yang menjadi mitra binaan di Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem, Kabupaten
Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

3.6. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan terkait dengan data primer dan sekunder yang dapat
menunjang hasil temuan dan meningkatkan kualitas triangulasi dalam proses analisis data.
Awalnya, penelitian ini ditargetkan untuk menggali praktik dan implementasi dari Program
Kemitraan yang dilakukan oleh tiga Bank BUMN besar, yaitu; Bank Mandiri, Bank Rakyat
Indonesia dan Bank BNI.
Pada tahap pengembangan desain penelitian, tim peneliti berkunjung ke ketiga Bank tersebut
untuk membuka akses terhadap penelitian yang akan dilakukan dan mendapatkan referensi data
serta praktik Program Kemitraan yang dilakukan oleh masing-masing bank. Bank Rakyat Indonesia
sampai penelitian berakhir tidak menunjukkan keterbukaan dan dukungan untuk pelaksanaan
penelitian ini. Bank Mandiri menyambut baik maksud dari penelitian namun dalam proses
pengumpulan data dan pentingnya proses snowball sampling, Bank Mandiri tidak menunjuk mitra
binaan manapun yang dapat dikunjungi oleh tim peneliti. Selain itu, data sekunder yang dicari
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oleh tim peneliti juga tidak disediakan oleh Bank Mandiri dan tidak tersedia secara publik. Bank
BNI menjadi satu-satunya Bank yang merespon tim peneliti dan bersedia untuk membuka akses
data dan informan terkait penelitian yang dimaksud. Hal ini menyebabkan penelitian memiliki
keterbatasan dari segi cakupan penelitian, informan maupun data sekunder, yang mempengaruhi
analisis data penelitian.
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IV. Analisis dan Pembahasan

4.1. Studi kasus terhadap Mitra Binaan BNI 46
di Industri Kreatif

K

ampoeng BNI merupakan salah satu unggulan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
BNI. Pertimbangan utama dalam pembentukan Kampoeng BNI adalah pemberdayaan
ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan perbaikan lingkungan di suatu daerah.
Konsep Kampoeng BNI mengacu pada prinsip community development dengan menampilkan
produk unggulan atau ciri khas di suatu daerah (web BNI).
Saat ini terdapat 21 Kampoeng BNI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan fokus pada
tiga sektor yaitu industri kreatif, ketahanan pangan dan kelautan. Sektor yang diangkat dalam
penelitian ini adalah industri kreatif, tepatnya industri kreatif pembuatan batik di Kecamatan
Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem
dikarenakan wilayah ini menjadi salah satu champion dari sejumlah Kampoeng yang telah dirintis
oleh Bank BNI 46.

Gambar 3. Showroom Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem

Sumber: Dokumentasi peneliti (2016)

Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem ini sudah dirintis secara bersama-sama oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Rembang dan juga Bank BNI 46 sejak tahun 2011. Kampoeng BNI Batik
Tulis Lasem kemudian diresmikan di tahun 2015 dengan dibangunnya sebuah showroom Batik
Tulis di desa Babagan, Kecamatan Lasem. Fungsi utama dari showroom ini adalah sebagai toko
ataupun ruang pamer untuk produk-produk batik tulis yang telah dihasilkan para mitra binaan
Bank BNI 46 di Desa Babagan.
Gambar 4. Suasana di dalam Showroom Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem

Sumber: Dokumentasi peneliti (2016)
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Untuk dapat menjadi mitra binaan dari BNI 46, para pengrajin batik di Desa Babagan
diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan oleh pihak perbankan. Persyaratan yang
diberikan oleh pihak bank juga berbeda antara satu dengan lainnya, tergantung jenis kredit
yang diajukan oleh mitra binaan. Jika seorang pengrajin batik mengajukan kredit pada
Program Kemitraan, maka syarat yang dibutuhkan hanya buku nikah dan surat keterangan dari
pihak kepala desa. Sementara, jika pinjaman masuk dalam kategori KUR, maka persyaratan
lebih kepada surat berharga sebagai jaminannya. Besarnya bunga dari 2 jenis kredit ini juga
berbeda. Pada penelitian ini, mayoritas informan adalah kelompok mitra binaan dari Program
Kemitraan, dengan besaran dana pinjaman mulai dari 5 juta hingga 100 juta rupiah. Bunga
yang dibebankan untuk Program Kemitraan sebesar 0,5% per bulan atau 6% setahunnya
dengan lama kredit 1 hingga 3 tahun.
Status pekerjaan juga turut menjadi pertimbangan dalam mengucurkan kredit oleh pihak
perbankan. Pada umumnya para mitra binaan ini adalah pembatik penuh waktu yang fokus
dalam mengerjakan pembuatan kain batik. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan 5
orang informan penelitian yang merupakan mitra binaan dari Kampoeng BNI Batik Lasem.
Mereka memiliki latar belakang sebagai buruh batik sebelum diberdayakan oleh pihak BNI 46
untuk menjadi pengusaha batik dari modal kredit yang mereka terima. Pemaparan dari para
informan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Status Pekerjaan Informan Penelitian
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

RS

Ya membatik sendiri. Relatif, bisa seharian, bisa ya
ngga. Dulu ikut orang sampe sudah tua sampe sudah
punya suami, dulu suami ga kerja ya buat hidup ya
dari itu batik siang malam gitu. Setelah ada pelatihan
BNI ini, ya dulu ga batik aja tapi juga jahit juga jualan
kayak bu win tapi dirumah pernah keliling pernah buat
kerupuk juga pernah. Jadi kita ga pernah menekuni
satu bidang gitu. Maksudnya kalo yang ini ga jalan
bisa yang lain tapi sekarang full di batik gitu.

RF

Membatik sama ibu rumah tangga gitu. Ya kalo
pekerjaan rumah selesai.

Pembatik penuh
waktu

SG

Ya wiraswasta, ya kerja serabutan lah. Dulu pernah
jadi kondektur ya pernah ya macem-macem lah
terus sekarang kan jadi pembatik gitu. Dulu memang
generasi orangtua kan juga pengrajin batik. Pas
pemerintahan krismon cari kerja sulit ya akhirnya kita
mulai memegang canthing terus akhirnya kita jadi
pengrajin batik.

Pembatik penuh
waktu

Identifikasi

Pembatik penuh
waktu
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SY

Ya batik. Habis masak yaa waktunya setengah hari ini

Pembatik penuh
waktu

SW

Pengrajin batik. ¾ hari di batik, yang 1/4nya ditoko
klontong.

Pembatik penuh
waktu

Sumber: Transkrip wawancara informan (2016)

Setelah mendata jenis pekerjaan dari calon mitra binaan, maka pihak BNI akan melakukan
uji feasibilitas, apakah mereka layak untuk mendapatkan dana kredit dari Program Kemitraan
tersebut. Selain melihat latar belakang pekerjaan, pihak bank juga mempertimbangkan pemberian
kredit dengan membuat sebuah mekanisme kelompok. Seorang ketua kelompok akan diangkat
untuk menjadi penanggungjawab atas sejumlah dana yang diberikan kepada setiap kelompoknya.
Ada 8-9 orang dalam satu kelompok binaan dengan besaran dana 5-10 juta per orangnya. Dalam
penelitian ini, terdapat beberapa kelompok yang kesemuanya diketuai oleh Ibu Sri Winarti.
Beliau menjadi champion diantara pembatik di desa Babagan dan berhasil memajukan kelompok
binaannya. Ibu Sri Winarti selain menjadi ketua kelompok juga telah diangkat oleh pihak BNI
sebagai “Ayah Angkat” untuk seluruh penerima kredit di wilayahnya. Jika para mitra binaan
memiliki masalah atau ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, maka Ibu Sri Winarti akan menjadi
telangkai antara mitra binaan dan juga pihak perbankan.
Gambar 5. Berbagai Motif Kain Batik Tulis Lasem

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)
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4.2. Kebijakan Bank BNI 46 terkait Program Kemitraan
Selain Program Kemitraan yang dirancang sebagai upaya mendorong inklusi keuangan terhadap
kelompok yang belum memiliki akses pinjaman ke perbankan, BNI juga memiliki sejumlah
kebijakan, layanan, dan produk yang menyasar masyarakat miskin dan kelompok marjinal
yang belum tersentuh jasa perbankan. Pentingnya menelaah keberpihakan layanan keuangan
yang disediakan oleh BNI terkait dengan indikator FFGI yang mengukur inklusi keuangan dari
kebijakan, pelayanan dan produk yang diberikan oleh institusi keuangan tersebut untuk menyasar
kelompok miskin dan rentan.
Bekerjasama dengan OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BNI mengeluarkan
program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline), yaitu pembiayaan yang menyasar komunitas
nelayan di kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah terutama di sekitar Kabupaten Demak. Selain itu, untuk
menjangkau penduduk di kawasan yang jauh dari akses perbankan sebagai bagian dari komitmen
dalam mendorong inklusi keuangan, BNI berpartisipasi dalam Program Layanan Keuangan Tanpa
Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang digagas oleh OJK sejak 2015.
Dalam periode Januari-April 2016 tercatat pertumbuhan rekening Tabungan Laku Pandai
BNI meningkat dari 710 rekening dengan 205 transaksi senilai Rp322 juta menjadi 10.821
rekening dengan lebih dari 78.000 transaksi senilai Rp 49,559 miliar. Melalui program ini,
masyarakat dapat mengakses layanan transaksi perbankan berupa pembukaan rekening Tabungan
BNI Pandai, penyetoran dan penarikan, pembayaran premi BPJS Kesehatan, pembayaran jasa
operator telekomunikasi, hingga top up telepon genggam.
BNI juga melakukan penguatan literasi keuangan di kalangan pelajar melalui Tabungan
Simpanan Pelajar (SimPel/ SimPel IB) yang melibatkan pelajar mulai dari level Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) hingga tingkat pendidikan menengah (SMA/ SMK/ MA) yang berhasil
menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp 8,6 miliar dari total 47.058 rekening per April 2016.
Salah satu fasilitas yang disediakan BNI untuk kelompok marginal adalah ATM disabilitas yang
dirancang untuk memberi kemudahan bagi nasabah penyandang disabilitas yang menggunakan
kursi roda. ATM ini memiliki akses yang lebih mudah dilalui, pintu otomatis, dan mesin ATM
yang didesain lebih rendah.
Meskipun upaya di atas termasuk sebagai bentuk inisiatif dan perhatian BNI terhadap
ketercakupan semua lapisan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dari BNI, upaya
tersebut masih sangat kurang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan
indikator inklusi keuangan yang digunakan dalam FFGI, besaran kredit yang disalurkan untuk
usaha mikro kecil dan menengah harus memenuhi proporsi kredit keseluruhan pada tahun fiskal
tersebut sekurang-kurangnya 10%.
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Pada tahun 2015, BNI menyalurkan pinjaman bagi segmen usaha kecil sebesar Rp 42,1 triliun,
tumbuh sebesar 4,2% dari pencapaian tahun 2014 yang mencapai sebesar Rp 40,4 triliun atau sebesar
12,9% dari total kredit BNI sebagaimana digambarkan dalam Grafik 7. Namun, jika dibandingkan
dengan pertumbuhan kredit koorporasi dan kredit konsumer, pertumbuhan kredit untuk sektor
UMKN relatif kecil. Bahkan, pada periode 2013-2014, kredit usaha kecil turun 2,9%.
Dari seluruh kredit yang disalurkan untuk usaha kecil, 84,7% merupakan kredit modal
kerja, sedangkan sisanya sebesar 15,3% merupakan kredit investasi. Di Segmen Usaha Kecil,
BNI berfokus ke sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri perumahan,
pariwisata, perdagangan serta ekonomi kreatif dengan strategi pembiayaan supply chain ke semua
sektor dari hulu, tengah dan hilir (Kontan, 2017).
Grafik 7. Komposisi Pinjaman BNI 46 Berdasarkan Segmen

Sumber: Laporan Tahunan BNI Tahun 2013 – 2015

Salah satu produk pinjaman untuk UMKM yang disalurkan oleh BNI berupa Kredit Program
Pemerintah. Ini adalah skema pinjaman lunak yang didanai sebagian dan/atau seluruhnya
oleh Pemerintah misalnya berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKP-E), Two Steps Loan (TSL), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan
Revitalisasi Perkebunan. Selain itu, pada segmen kecil BNI juga menyalurkan pinjaman untuk
UMKM dalam bentuk BCM (Branch Credit Management), BWU (BNI Wira Usaha), dan KUR
(Kredit Usaha Rakyat). Sebagai salah satu Bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank
Penyalur KUR, data tahun 2015 menunjukkan bahwa BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp
3 triliun kepada 12.207 debitur melalui 58 Sentra Kredit Kecil (SKC), 112 Unit Kredit Kecil
(UKC) dan 84 kantor cabang.
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Program Kemitraan BNI adalah penyaluran pinjaman lunak pada masyarakat yag memiliki
usaha mikro dan kecil yang potensial. Pinjaman lunak ini diberikan kepada masyarakat yang disebut
sebagai mitra binaan untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan kemandirian mereka.
Termasuk dalam kegiatan Program kemitraan adalah capacity building untuk meningkatkan
keterampilan dan kemampuan, kepemimpinan, manajemen keuangan, program dan evaluasi,
serta kegiatan promosi guna membentuk dunia usaha yang efektif dan berkelanjutan.
Karakteristik mitra binaan adalah pengusaha yang belum mengenal perbankan secara teknis
karena keterbatasan akses dalam menerima pinjaman dari perbankan. Besarnya potensi masyarakat
pengusaha mikro yang belum tersentuh oleh praktek perbankan formal (unbankable market) adalah
sasaran dari Program Kemitraan. Pengusaha kecil mikro tersebut diharapkan dapat meningkatkan
beberapa hal antara lain aktivitas usaha, modal (modal kerja atau investasi), jiwa kewirausahaan
akses ke perbankan, administrasi usaha, daya saing kualitas produk dan jangkauan pemasaran.
Di tahun 2015 penyaluran dana Program Kemitraan BNI difokuskan pada industri kreatif,
agribisnis dan kemaritiman. Dari tahun 2011 hingga 2014, jumlah dana yang dianggarkan oleh BNI
untuk Program Kemitraan ini sebesar Rp. 537.576.098.247,-. Setiap tahunnya, BNI menaikkan
anggaran untuk Program Kemitraan ini. Untuk lebih detail bisa dilihat pada grafik dibawah:
Grafik 8. Anggaran Dana PKBL tahun 2011-2014

Sumber: Laporan Audit PKBL 2012-2014

Dari dana yang dianggaran tersebut, ternyata serapan anggaran tidak sepenuhnya mencapai
100%, bahkan ada yang dibawah 50%. Berdasarkan data dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
BNI, didapatkan data dana serapan hanya sebesar Rp.316.990.000,- pada tahun 2013-2015.
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Grafik 9. Serapan dana PKBL tahun 2013 - 2015

Sumber: Hasil RUPS Bank BNI 46

Ada 6 jenis sektor ekonomi yang masuk dalam Program Kemitraan Bank BNI 46, yakni sektor
perdagangan, pertanian, jasa, industri, konstruksi dan lainnya. Besarnya piutang yang dimiliki
oleh BNI sejak tahun 2011-2015 dari 6 sektor ekonomi ini sebesar Rp.243.591.289.199,- Setiap
tahunnya Bank BNI 46 memiliki kebijakan untuk melakukan penyisihan penurunan nilai piutang
tersebut dengan persentase penghitungan tertentu. Besarnya penyisihan penurunan nilai piutang
dari tahun 2011 hingga 2015 adalah Rp. 91.385.405.691,-. Setelah dilakukan penyisihan nilai
piutang, maka total piutang besih selama 5 tahun adalah Rp. 189.933.296.508,-. Pada grafik di
bawah ini akan terlihat perbandingan antara jumlah piutang, besarnya penyisihan piutang dan total
piutang bersih yang dilakukan oleh Bank BNI 46 untuk Program Kemitraan dari tahun 2011-2015.
Grafik 10. Perbandingan Piutang , Penyisihan Nilai Piutang dan
Piutang Bersih PK BNI 2011-2015

Sumber: Laporan Audit PKBL BNI 46 tahun 2012-2015
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4.3. Ketercakupan layanan perbankan yang
disediakan oleh BNI 46
Untuk memastikan bahwa layanan perbankan sungguh-sungguh menjangkau kelompok marjinal,
maka komitmen institusi keuangan untuk hadir secara fisik di tengah masyarakat pedesaan
menjadi sebuah simbol semiotika yang penting. Kehadiran di tengah-tengah kelompok marjinal
dengan pembukaan cabang di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat di pedesaan menjadi
sebuah ukuran yang objektif terhadap penilaian keberpihakan BNI terhadap masyarakat miskin
dengan meningkatkan akses, memangkas faktor jarak, biaya dan sumberdaya antara masyarakat
dengan institusi keuangan.
Dalam Laporan Tahunan 2015 tercatat bahwa BNI memiliki 15 kantor wilayah yang
berkedudukan di kota-kota besar di Indonesia (empat di antaranya berada di wilayah DKI
Jakarta), 169 kantor cabang, 911 kantor cabang pembantu, 545 kantor kas, 16.071 atm, dan 81
layanan gerak yang tersebar di 34 provinsi dan 420 kabupaten/ kota. Tercatat bahwa 59% dari
total outlet BNI berada di Pulau Jawa sementara selebihnya tersebar di wilayah lain yang sebagian
besar berlokasi di area komersial khususnya pusat bisnis dan perbelanjaan. Menurut informasi dari
pihak BNI, BNI tidak memiliki cabang di tingkat desa.
Terobosan informasi teknologi yang terjadi lintas sektor memungkinan inovasi keuangan yang
dapat meningkatkan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat. Strategi inklusi keuangan
di sektor perbankan harus menunjang bentuk-bentuk alternatif dalam layanan keuangan sehingga
Pelayanan dapat diberikan lintas ruang dan waktu melalui skema ketersediaan layanan tanpa
kantor cabang, layanan tanpa uang kertas dan layanan melalui telepon selular.
Pemerintah melalui OJK tengah menggenjot program Layanan Keuangan tanpa Kantordalam
Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program Keagenan yang dirilis oleh BNI berupa layanan
keuangan tanpa kantor yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan bank
(Agen 46). Melalui program ini, siapa saja dapat menjadi perpanjangan tangan bank di daerah
tempat tinggalnya. Melalui Agen 46, masyarakat dapat membuka rekening berupa Tabungan BNI
Pandai dan melakukan berbagai transaksi perbankan dasar berupa SMS Banking, setor dan tarik
tunai, serta transfer. Semua layanan ini dilakukan berbasis web atau mesin EDC (Electronic Data
Capture) mini sebagai media transaksi bagi para agen. Ke depan, para agen Laku Pandai BNI
diproyeksikan berperan sebagai penyalur kredit mikro terutama di sektor pertanian, perikanan,
dan pariwisata. Selain melayani transaksi perbankan, pembayaran tagihan, dan pembelian
pulsa, agen Laku Pandai juga berperan dalam penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dari
Kementerian Sosial melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Masyarakat
Indonesia Sejahtera.
Inovasi BNI dalam menyediakan branchless banking juga ditunjukkan dengan membangun
outlet berkonsep cabang digital yang disebut e-branch. Layanan ini tersedia di pusat perbelanjaan
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terkemuka di Jakarta dan menyasar pada nasabah high-end. Konsepnya adalah cabang dengan
jumlah staf minimal dan layanan transaksi self service dengan sarana digital/ otomatis. Dalam
pengembangan layanan non-tunai, BNI juga menyediakan berbagai produk uang elektronik/ prepaid (BNI Tapcash, BNI UnikQu) dan e-commerce (BNI Debit Online, Doku Walet).
Guna mendukung program BI itu, BNI aktif mengedukasi masyarakat agar transaksi yang
bersifat harian atau kebutuhan rutin dapat menggunakan produk perbankan seperti transaksi
kartu debit/ATM di merchant, e-Banking (ATM banking, SMS Banking, Internet Banking,
Phone Banking, uang elektronik/prepaid) dan e-Commerce (BNI Debit Online, Doku Walet).
Berdasarkan data dari The 2014 Global Findex dapat didefenisikan bahwa akses terhadap
produk dan layanan jasa keuangan dilihat dari tingkat kepemilikan suatu rekening di suatu
negara. Rekening didefinisikan secara lebih luas kepada kepemilikan rekening pada suatu lembaga
keuangan atau kepemilikan rekening pada fasilitas mobile phone/seluler. Sementara itu, untuk
kepemililkan rekening pada lembaga jasa keuangan baik itu pada industri perbankan, asuransi
dan lembaga jasa keuangan lainnya menjadi indikator penting terhadap tingkat kemudahan dari
pencapaian akses keuangan yang diperoleh bagi suatu negara (2016:9, OJK&Kemendagri).
Grafik 11. Perbandingan Kepemilikan Rekening

Sumber:The Little Data Book on Financial Inclusion 15, WorldBank 2015

Informasi diatas mencerminkan kepemilikan rekening pada lembaga jasa keuangan Indonesia
relatif lebih rendah dibanding dengan negara Malaysia dan Thailand. Akses layanan keuangan
di Indonesia masih berpotensi untuk ditingkatkan seiring dengan populasi penduduk Indonesia
yang cukup besar dan belum sepenuhnya terjangkau dengan layanan keuangan. Penduduk dewasa
Indonesia diatas 15 tahun yang tercatat memiliki rekening lembaga keuangan adalah sebesar 35%.
Kondisi ini meningkat dari periode tahun 2011 yakni sebesar 19,6%.
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Proses untuk mendapatkan rekening pada lembaga jasa keuangan dipengaruhi oleh beberapa
faktor yakni diantaranya tersedianya akses layanan kantor cabang/kantor suatu lembaga keuangan
di suatu daerah dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
pemilik rekening. Faktor geografis dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi di daerah masih
menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses keuangan yang belum tersedia secara optimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan jaringan kantor oleh stakeholder terkait serta
produk dan layanan jasa keuangan agar dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Tabel 6. Kepemilikan tabungan ataupun produk perbankan
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Kalau ada tabungan ya ga bisa muter uang lagi,
adanya ya tabungan anak sekolah itu. Kalau buku
tabungannya sih ada tapi kita gini, kita produksi terus
kelebihannya kita puter lagi buat produksi gitu. Jadi
sama sekali ga bisa nabung karna uang kelebihannya
dipake buat muter lagi. Kalau nabung masak sedikitsedikit diambil kan ga enak sama banknya.

Tabungan hanya
digunakan untuk
membayar cicilan

RF

Tapi buku rekening ini buat pinjaman doang bukan
untuk tabungan. Kalau saya kan ga cuma dari batik
dari suami kebun itu kan ya ada uang kalo misal
butuh apa-apa kan kalo nabung agak susah jadi
saya belikan kambing jadi kalo semisal apa-apa
tinggal jual gitu dan takut habis gitu.

Tabungan hanya
digunakan untuk
membayar cicilan

SG

Kita itu istilahnya bukan menabung ya, kan
kita dapat penghasilan terus di kasih bank buat
bayar angsurannya terus selebihnya buat biaya
operasional batik. Belum bisa kan kalo ada
penghasilan ya buat angsuran, sisanya buat biaya
sehari-hari dan pembuatan batik. Jadi kalo untuk
nabung, inves, buat atm itu belum bisa

Tabungan hanya
digunakan untuk
membayar cicilan

SY

Ga pernah ya kalo nabung di sekolah. Ya kalo nabung
ya di kasih buku tabungan tapi di tolak bu win jadi
yang ngelola bu win. Saya ga pernah nyimpen uang
, ya paling nabung sama nak-anak. Ya paling sehari
sepuluh ribu terus setahun sekali diambil buat beli
seraggam . wong saya sudah bayar angsuran itu
udah ayem terus lebihnya buat beli kain batik gitu.

Tabungan hanya
digunakan untuk
membayar cicilan

SW

Ada BRI, BNI, BCA , Mandiri. Punya atm di keempat
bank tadi punya, mobile banking juga punya di semua
bank tadi tapi yang belum punya itu mobile banking,
sayanya ke BNI juga diajari Cuma saya itu bingungan.

Penabung aktif

Sumber: Transkrip wawancara informan (2016)
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Akses terhadap kepemilikan tabungan pada lembaga jasa keuangan mengalami peningkatan yang
cukup baik. Tercatat peningkatan akses tabungan pada tahun 2014 mencapai 26,6% meningkat dari
tahun 2011 yakni sebesar 15,3%. Akses keuangan terhadap kepemilikan tabungan (saving) sangat
dipengaruhi oleh efektivitas fungsi intermediari lembaga jasa keuangan. Produk yang inovatif yang
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian
dan pertimbangan. keterbatasan jangkauan layanan juga turut mempengaruhi akses keuangan yang
berdampak akses layanan keuangan masih belum tersebar secara merata di seluruh daerah.
Inklusi keuangan, pada level yang paling mendasar, dimulai dari memiliki rekening di bank
dan selanjutnya berkembang lebih luas untuk produk dan layanan keuangan lainnya. Sekitar
69,3% penduduk dewasa di Indonesia memiliki tabungan dalam berbagai bentuk. Namun, hanya
sekitar 26,6% simpanan berupa rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. Sisanya
memiliki tabungan dalam skema informal, seperti kelompok menabung atau orang lain di luar
keluarga. Para informan dalam penelitian ini yakni pengusaha batik mitra binaan Bank BNI 46,
sudah memiliki rekening di bank dan juga buku tabungan. Mereka menabung secara aktif setiap
bulannya, tapi masih hanya sekadar digunakan untuk melakukan pembayaran cicilan kredit
modal. BNI 46 mewajibkan setiap mitra binaannya untuk memiliki rekening di bank dalam
proses pencairan dana kredit dan juga pembayaran cicilan. Ini menjadi salah satu upaya yang
dilakukan oleh pihak BNI 46 dalam menyelenggaran keuangan inklusif di Indonesia.
Gambar 6. Tingkat Utilitas Tabungan di Indonesia

Sumber: OJK, 2015

Seperti yang telah dipaparkan di atas, keputusan seseorang untuk memiliki tabungan sangat
ditentukan oleh kebutuhan utama mereka dalam menggunakan layanan jasa ataupun produk
perbankan. Bisa diasumsikan bahwa inklusi keuangan yang terjadi disini sifatnya masih pasif,
walaupun harapan yang ingin dicapai adalah agar tercapainya target inklusi keuangan di Indonesia.
Para pengusaha batik diharapkan memiliki tabungan sebagai bagian dari kegiatan transaksi bisnis
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mereka, baik itu melakukan pembayaran, transfer dan sebagainya. Jadi uang tidak hanya dijadikan
simpanan ataupun digunakan untuk pembayaran cicilan.
Tanggapan berbeda dipaparkan oleh pihak Badan Ekonomi Kreatif, mereka malah berpendapat
bahwa keuangan inklusif tidak akan tercapai jika hanya terfokus pada naiknya jumlah kepemilikan
rekening di Indonesia. Hal ini terkhusus pada para pengusaha yang berkutat di sektor ekonomi
kreatif. Justru uang tidak harus selalu dijadikan tabungan di bank ataupun dalam bentuk deposito,
namun lebih kepada penggunaan uang di bank bersifat aktif.
“Saya tidak cukup satisfy ketika financial literacy atau finansial inklusi di negara kita
naik tapi kemudian mostly ada di deposito, ada di tabungan. Kalau nanti dikaitkan dengan
knowledge based economy dikaitkan dengan kreatif ekonomi, kalau kemudian peningkatan
inklusifitas keuangan itu apa namanya hanya menambah jumlah deposan, hanya menambah
jumlah penabung, menurut saya tidak menyelesaikan masalah, tidak mendukung keinginan
kita untuk membangun knowledge based economy”.

Akses masyarakat terhadap layanan jaringan kantor perbankan masih beragam antara desa
dan perkotaan. Tercatat sebesar 70% masyarakat di daerah pedesaan menempuh perjalanan ke
kantor bank selama lebih dari 10 menit. Sedangkan di wilayah perkotaan, 60% masyarakatnya
menempuh jarak kurang dari 10 menit ke kantor bank. Keberadaan jaringankantor bank di
seluruh Indonesia juga belum tentu merata dan masih terkonsentrasi di Pulau jawa (65,1%),
diikuti Sumatera (16,5%), Kalimantan (5,9%), Sulawesi (5,7%), Bali dan Nusa Tenggara (4,8%)
serta Maluku dan Papua (2,0%) (Data OJK 2015).
Gambar 7. Sebaran kantor Cabang Bank

Sumber: OJK 2015
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Walaupun penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa, namun Desa Babagan, Kecamatan Lasem
masih masuk dalam kategori wilayah pedesaan. Dari pemaparan informan, sudah ada cabang
Bank BNI 46 di dekat desa mereka, tetapi mayoritas dari mereka masih merasa malas dan
sungkan untuk melakukan transaksi melalui bank. Permasalahan utama adalah rasa minder ketika
memasuki bank karena mereka berpikir bahwa harus selalu berpakaian rapi pada saat berurusan
dengan pihak perbankan.

4.4. Kemudahan akses dan ketersediaan
informasi terhadap Program Kemitraan
Dari data pembiayaan UMKM di Indonesia menunjukkan angka yang relatif masih rendah. Sesuai
data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2015, diketahui bahwa dari total kredit perbankan
tercatat hanya sebesar 17,75% yang disalurkan pada sektor UMKM. Sebagaimana diketahui
bahwa sektor UMKM memegang peranan penting dalam mendorong perekonomian nasional/
daerah mengingat sebesar 97% tenga kerja berada di sektor ini dan memberikan kontribusinya
sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto. Untuk itu, perluasan akses keuangan bagi UMKM
dan pengusaha rintisan (start-upbusiness) juga perlu menjadi perhatian. Upaya ini akan lebih
memberdayakan UMKM dan usaha rintisan, sehingga akan berkontribusi secara signifikan
terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan ujungnya akan berimbas pada
pengurangan ketimpangan yang ada (OJK-Kementerian Dalam Negeri, 2016).
Tabel 7. Penerimaan Informasi mengenai Program Kemitraan
Nama
Informan
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Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Jelas, pake bahasa campuran. Kan kalau dengan
orang tua ga mudeng pake bahasa indonesia ya
jadi pake bahasa campuran, kadang bahasa jawa
kadang bahasa indonesia supaya lebih mudeng

Cukup jelas

RF

Pas waktu pencairan kan ada pembacaan berkasberkas yang harus dipenuhi, terus angsuran nya
berapa kali berapa jumlah nya . ya sama tementemen cukup jelas

Cukup jelas

SG

Iya di kasih penjelasan, kan uang itu nanti
sistemnya kelompok. Tanggung renteng itu misal
satu orang ga bisa membayar berarti nanti yang
lain juga ikut bertanggung jawab.

Cukup jelas
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SY

Ya penjelasannya tentang itu aja angsurannya
sekian terus persyaratan nya hanya itu tok sama
surat kepala desa. Ga paham yang pokoknya
angsuran saja.

Cukup jelas

SW

Ya itu dari pelatihan BNI akhir tahun 2011,
kemudian setelah pelatihan dikasih tau tentang
PKBL yang saya tahu itu Bina lingkungan yang
ngasih pinjaman dengan bunga 0,5 lebih murah
dari yang lain.

Cukup jelas

Sumber: Transkrip wawancara informan (2016)

Sebelum mengucurkan kredit pada satu kelompok binaan, pihak perbankan tentunya harus
melakukan sosialisasi terkait jumlah dana, sistem pemberian kredit dan mekanisme pencairan
serta pembayaran dari modal kredit yang diberikan. Tak jarang, proses penyampaian informasi
yang disampaikan tidak berlangsung secara efektif karena adanya kendala. Salah satu kendala
yang paling umum ditemui adalah dari segi bahasa. Pihak perbankan harusnya memiliki sumber
daya yang mampu menggunakan bahasa daerah sesuai dengan lokasi pemberian kredit, karena tak
jarang kelompok penerima kredit tidak begitu memahami penjelasan di luar bahasa sehari-hari
mereka.
Mayoritas masyarakat di desa Babagan, Kecamatan Lasem adalah bersuku bangsa Jawa dan
sebagian minoritas berasal dari etnis Tionghoa. Bahasa utama yang sehari-hari digunakan oleh
masyarakat disini adalah Bahasa Jawa dan kadang masih sulit untuk mengungkapkan kalimat
dalam Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, pihak perbankan diharapkan untuk mampu mengakali
keterbatasan bahasa ini dengan menggunakan bahasa penduduk lokal setempat. Beberapa
informan memberikan jawaban mengenai masalah penggunaan bahasa ini. Mereka sangat senang,
karena dari pihak BNI mau memberikan penjabaran maupun berinteraksi dengan para mitra
menggunakan campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa lokal menjadi keharusan bagi pihak perbankan dalam upaya pencapaian
keuangan inklusif di hampir semua negara berkembang. Pada metodologi pemeringkatan bank
yang dilkembangakan oleh Fair Finance Guide International (FFGI), aspek penggunaan bahasa
lokal menjadi sebuah indikator bahwa inklusi keuangan sudah terjadi atau tidak. Ketika masyarakat
sudah diberi pemaparan menggunakan bahasa yang mudah mereka cerna, maka secara otomatis
mereka akan paham akan mekanisme modal kredit yang mereka terima, khususnya pada Program
Kemitraan yang dilakukan oleh Bank BNI 46 di desa Babagan, Kecamatan Lasem.
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Tabel 8. Pemahaman Terhadap Informasi yang Disampaikan
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

RS

Kalo pertahun perbulan orang awam ga begitu tahu,
jadi dari bank langsung ngitung berapa uang nya
gitu. Jadi kalo dapat berapa juta angsur nya sekian
gitu. Ya soal sanksi itu yang dikasih tau ibu terus
berlanjut ke temen-temenya gitu. Kalo saya mah
ibarat e akar-akarnya ibu ini jadi pohonnya jadi yo
nunut ngeyup saya bilang sama pak BNI juga gitu
pak saya nunut yang penting barang saya laku, yang
penting buat batik bisa angsur tiap bulannya buat
muter lagi gitu. Jadi kita ya tergantung sama bu wid
dalam penjualan karna link nya.

RF

Pas waktu pencairan kan ada pembacaan berkasberkas yang harus dipenuhi, terus angsuran nya
berapa kali berapa jumlah nya . ya sama tementemen cukup jelas. Iya memahami, kita nya juga tahu
kalo suku bunganya berapa, dulu itu kayaknya 0,5
pas awalnya terus pinjaman selanjutnya jadi 0,4.
Jadi menurun kalo pinjaman itu. Ya kalo pengusahapengusaha kecil kek saya ini kan cukup ringan gitu.

SG

Kalo itu ga begitu jelas ya, yang jelas suku bunganya
itu 0,5 . kalo pinalti dan yang lain itu saya ga tahu ga
begitu jelas.

SY

Ga ga paham saya ga ngitung-ngitung gitu jadi ya
nanti ikut bu win gitu. Ya sama bu win gitu yang di
kasih informasi terus nanti kita ngikut aja kelompok.

SW

Kalo PKBL itu bunganya 0,5, PKBL itu ibarat anak
ayam itu kayak di rengkuh. Kalo di KUR itu ibarat
sekolah PKBL itu masih TK tapi kalo KUR udah SD
gitu. Kalo dari bunganya PKBL itu 0,5 kalo KUR dulu
awalnya juga 0,5. Itu sama tapi kalo PKBL selain
bunganya yang rendah tapi juga dikasih pelatihan
tapi kalau yang KUR ga di kasih pelatihan.
Sumber: Transkrip wawancara informan (2016)
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Identifikasi

Cukup paham

Cukup paham

Kurang paham

Kurang paham

Sangat paham

4.5. Keuangan Inklusif bagi para pengusaha
batik Kampoeng BNI Lasem
Selain masalah yang telah dipaparkan para informan diatas, para pengrajin maupun pengusaha
batik di Lasem lebih menyukai sistem “jemput bola” yang dilakukan oleh salah satu koperasi
simpan pinjam disana. Ada seorang petugas yang mendatangi mereka dari rumah ke rumah untuk
mengutip uang secara harian ataupun mingguan. Untuk bukti pencatatan, mereka juga diberikan
buku tabungan yang dicatatkan secara manual per transaksi. Nominal rupiah yang disetorkan juga
dirasa sangat fleksibel dan tidak memberatkan, yakni mulai dari Rp.1000,-. Fenomena inilah yang
harusnya menjadi pembelajaran bagi pihak BNI 46 dalam membenahi sistem menabung bagi para
warga di pedesaan.
Tabel 9. Akses ke Perbankan
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Akses nya itu ga sulit. Cuma malesnya itu lo dan segan.
Jadi kan kita ga berani spekulasi nanti kalo pinjam
banyak-banyak buat apa gitu. Dari BNI kan enaknya
udah dapet pelatihan dapet pinjaman terus dikasih
tempat buat sorum-sorum gitu. Jadi kita dari pengrajin
kan bisa ngumpulkan batiknya kan kesitu. Dari bu
wid sendiri kan udah pandai berjualan ya kita nebeng
disitu sama kalo dapet keluarga atau tetangga itu kan
kita bisa jual sendiri gitu.

Cukup mudah,
namun ada rasa
segan/sungkan

RF

Ya mudah saja. Jalannya ya gampang kan sini kalo
ke jalan raya deket mbak. Malah kalo kita ngumpulin
berkas-berkas gitu kan ga ke kantor e mbak tapi pihak
banknya yang kesini. Kita ketemu di bu win terus staff
bank nya kesini. Jadi Cuma pas pencairan kita ke bank
tapi ttd nya disini di bu win. Ke bank itu Cuma pas
ambil uangnya saja

Cukup mudah
karena adanya
kelompok

SG

Tidak sulit ya, kita datang terus buka rekening waktu
tu biayanya Cuma 100 ribu. Tapi kalo atm beda lagi
saya belum pernah buat atm. Ya kalo buat atm kan
harusnya sirkulasi di bank kan harus ada, hla kalo ga
ada sirkulasi di bank buat apa kita bikin atm. Atm pun
kita juga kena pajak

Cukup mudah
namun tidak
menggunakan
secara maksimal
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SY

Berurusan kesana ya kan kita rombongan kelompok
jadi ya ga susah lah mbak kan mikir nya bareng-bareng.
Kalo sendiri ga berani saya takut, ya itu nyicil barengbareng sama temen-temen di anter bu win gitu, ya
gitu karna saya ga tahu ga berani gitu, jadi bu win saja
kadang malah uangnya diambil bu win terus dibagiin di
rumah gitu. Saya ga kalo ke bank takut mbak. Ya kadang
gemeteran gitu, anak saya pernah dapat uang di bank
aja udah takut nek gimana-gimana. Ya saya takut itu ga
tau gimana cara-caranya nek salah gitu.

Cukup mudah
karena adanya
kelompok

SW

Mudah, kalo mau ke BRI ga sampe 500 m sini , kalo
BNI ya Cuma 500 m malah dari toko Cuma 100 m. Iya
, kalo ke bank paling transfer , ambil uang buat bayar
karyawan kan kalo ambil sekaligus banyak ga berani
mbak jadi ambilnya sedikit-sedikit 5 juta gitu

Cukup mudah

Sumber: Transkrip wawancara informan (2016)

Tingkat pendidikan yang kurang mumpuni menjadi alasan kuat bagi para mitra binaan BNI
46 ini untuk tidak mau mengakses layanan jasa keuangan yang telah mereka miliki sebelumnya.
Mereka merasa jika bank besar seperti BNI 46 tentunya tidak akan menerima setoran harian
yang nominalnya kecil. Oleh karenanya, mereka menggunakan tabungan di BNI 46 hanya untuk
melakukan pembayaran cicilan kredit Program Kemitraan, sementara untuk tabungan dari uang
lebih yang mereka dapatkan sehari-hari, mereka percayakan kepada koperasi simpan pinjam.
Mereka juga tidak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk dapat mengakses layanan keuangan
yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam tersebut, karena pihak koperasi lah yang datang
menjumpai nasabah mereka dan menerima uang simpanan mereka.
Gambar 8. Petugas Koperasi Simpan Pinjam Melakukan Pencatatan Simpanan Warga

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)
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Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa para mitra binaan Bank BNI 46 ini lebih memilih
untuk mengakses layanan perbankan formal hanya sekadar untuk melakukan pembayaran cicilan.
Bahkan untuk melakukan pembayaran tersebut, para mitra binaan ini juga masih malas untuk
secara langsung pergi ke bank dan hanya menitipkan kepada ketua kelompok binaan. Mereka
mempercayakan hasil penjualan di showroom dan pembayaran langsung kepada koordinator
kelompok. Sang ketua kelompok yang nantinya akan menyetorkan seluruh cicilan para anggotanya
ke Bank BNI 46. Ketua kelompok juga menjadi penanggungjawab kepada bank jika ada cicilan
yang mengalami masalah seperti jika salah satu kelompoknya tidak mencapai target penjualan per
bulannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari jawaban para responden pada tabel di bawah ini.
Tabel 10. Pembayaran Cicilan Kredit Modal
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Kalo di sorum kan ini dari pengrajin kecil nanti
hasilnya yang nitip ke bu win di kasih disitu jadi
sebulan sekali ngumpul di bu win nanti kita tahu
sebulan hasil kita ada berapa gitu dari hasil itu
nanti kita buat ngangsur lebihnya buat pulang buat
muter lagi. Takutnya dari bu win kalo laku di kasih
laku di kasih gitu nanti kalo pas hari h ga ada uang
gitu. Kita dari pati tapi bayar nya di lasem bisa kan
cuma lewat rekening. Kan rekening di taruh di bu
win semua gitu kalau bayar lewat bu wid semua.
Jadi kalau bayar ya kelompok ngumpulkan terus
dikasih ke bu win pas hari h nya gitu. Cuma kalau
pas hari h posisinya bu win di luar daerah Kadang
di kasih bu win dulu baru kita ngumpulin gitu. Jadi
nanti kalo ada yang ga ngangsur gitu ya tetep bu
win yang di kejar yang ditanyain.

Dititipkan melalui
ketua kelompok

RF

Ga mesti , kalo urusan sama BNI kan kita ga mesti
ke BNI senidri misal angsuran kan ngumpulin per
kelompok bareng satu kelompok di klop satu orang
itu. Biasanya tanggal 25 itu ada pertemuan ngasih
angsuran itu nanti BNI kesini gitu. Jarang kita
ke bank kecuali pas pencairan atau transfer dari
saudara gitu

Dititipkan melalui
ketua kelompok

SG

Kalo yang di kelompok iya, tapi saya ikut kelompok
tapi saya bayar sendiri. Jadi nanti kalo kita bawa
buku tabungan ini sewaktu kita bayar kan enak,
kalo kita punya uang bisa nabung kita bisa dateng
langsung ke BNI. Tapi kalo kita ikut ketua kelompok
ini kan jadi terikat setiap bulan nanti kan kelompok
ada yang ngambil, ayo bayar ayo ngambil ini bayar
uang untuk angsuran gitu

Autodebet dari
rekening sendiri.
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SY

Ga pernah kan kita angsuran lewat bu win. Jadi
saya ya di rumah , kita kelompok di serahkan bu win
kan bukunya juga yang bawa bu win, kalo saya itu
jatah yang nguber-nguber lah mintai uang terus
saya kasih ke bu win tapi kalo ke bank saya ya ga
pernah.

SW

Potong rekening mbak

Dititipkan melalui
ketua kelompok

Autodebet dari
rekening sendiri

Sumber: Transkrip wawancara informan (2016)

Gambar 9. KUB Sumber Rejeki

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Hal senada juga diklarifikasi oleh pihak BNI 46 SKC Pati. Melalui wawancara yang dilakukan,
pihak BNI 45 menyatakan bahwa memang akan lebih mudah dalam hal pemantauan kredit jika
pemberian kredit dalam bentuk KUBE atau Kelompok Usaha Bersama. Dalam penelitian ini,
Kelompok Usaha Bersama yang menjadi mitra BNI 46 di Kampoeng Batik Tulis Lasem adalah
KUBE Sumber Rejeki yang ditanggungjawabi oleh Sri Winarti sebagai ketua kelompok.
“Pemberian kredit UMKM kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dinilai lebih tepat
sasaran dan aman karena pemantauan kredit oleh Bank lebih mudah dan kreditnya yang
disalurkan lebih terjamin kelancarannya Mitra bisa mengkoordinir angsuran setiap bulannya
(karena Mitra bisa memotong hasil penjualan produknya sebagian untuk angsuran pinjaman
setiap bulannya)”.
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4.6. Mekanisme Pemberian Modal Kredit Program Kemitraan
Untuk menerima dana modal kredit dari Program Kemitraan ini, maka para pembatik di desa
Babagan diharuskan untuk memenuhi persyaratan dokumen. Keseluruhan informan penelitian
menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang
dibutuhkan untuk dapat menerima kredit Program Kemitraan untuk pengembangan usaha batik
mereka. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 11 mengenai persyaratan kredit yang diharuskan oleh
pihak Bank BNI 46.
Tabel 11. Persyaratan Kredit
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

RS

Ngumpulin persyaratan seperti surat nikah , KTP, foto,
KK, surat dari desa kalau benar-benar punya usaha
batik gitu. Surat nikah asli , kalau ga punya ya akte
kelahiran.

RF

Kalo proses nya yang jadi persyaratan itu hanya foto
copy suami istri, kk dan surat pengantar dari desa
kalo kita benar-benar ada usaha yang jadi jaminan itu
hanya buku nikah saja

SG

Dari BNI itu ga sulit ya Cuma minta surat nikah saja,
dari awal kita kan dari BNI kan belum percaya dengan
kelompok. Akhirnya dari BNI sama kelompok membuat
kebijakan pake surat nikah, itu pun dilihat nanti
perkembangannya dia mau jadi pembatik atau ga.
Terus akhirnya di survei per orang itu 5 juta.

SY

Ya dari BNI langsung, kan BNI ngasih pelatihan di desa
kami terus di bilangin siapa yang mau pinjam gitu
nek nanti bikin batik sedikit-sedikit nanti bisa pinjam
sama BNI di kasih gitu syarat ga pake apa-apa hanya
surat nikah gampang ya sudah ikut saja.

SW

Saya ngajuin foto copy KTP, surat nikah sama KK sama
foto sama keterangan dari desa kemudian di proses
baru 2 bulan cair. Kalo 100 juta itu ada jaminan nya
sertifikat tanah saya.

Identifikasi
Cukup mudah

Cukup mudah

Cukup mudah

Cukup mudah

Cukup mudah

Sumber: Transkrip wawancara (2016)

Syarat-syarat yang dipaparkan oleh para informan dari bank BNI 46 kepada para pengrajin
batik di desa Babagan, Kecamatan Lasem ini memang merupakan keharusan bagi para mitra
yang ingin mengajukan kredit pada Program Kemitraan. Setelah melakukan konfirmasi dengan
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pihak BNI 46 SKC Pati, peneliti mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang dijabarkan
oleh para informan penelitian. Persyaratan yang harus mereka penuhi adalah surat permohonan
peminjaman, salinan identitas diri (KTP) dan kartu keluarga, salinan surat nikah (bagi yang sudah
menikah), surat keterangan usaha bagi yang belum memiliki SIUP, salinan dokumen jaminan
untuk kredit diatas 25 juta rupiah dan NPWP untuk kredit diatas 50 juta rupiah.
Para informan juga sudah mengetahui jenis kredit yang mereka pinjam berasal dari Program
Kemitraan, bukan dari dana KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yang mana dananya lebih besar
dengan penjaminan surat-surat berharga. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para informan
pada tabel 12 dibawah.
Tabel 12. Jenis Kredit yang Diterima
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Ya dari BNI. Ya pertama ikut pelatihan itu terus dari
BNI ngasih tau kalau ada program PKBL itu. Iya kan
BNI dateng ke desa kerja sama dengan desa dan dinas
pariwisata nya, terus siapa yang mau cari modal BNI
akan bantu modal dengan bunga yang rendah gitu.

PKBL

RF

Program PKBL. Dari Bni sendiri kan dulu BNI ada
pelatihan yang menyelenggarakan dari BNI terus dari
kelompok ada kemauan ya pas hari terakhir itu ya dari
BNI itu mau lah ngasih waktu mau ngasih bantuan
gitu. Memang waktunya itu lama 5-6 bulan lagi baru
cair mbak terus.

PKBL

SG

Dari BNI itu dinyatain KUR

SY

Iya BNI, jenis PKBL itu.

SW

Pertama kali itu januari 2012 kita dikasih pinjaman
PKBL dikasih 50 juta perkelompok. KUR naik jadi 100
juta kalo udah 100 juta udah masuk KUR ga boleh
PKBL.

PKBL tapi
informan tidak
fasih dengan PKBL
PKBL

PKBL dan KUR

Sumber: Transkrip wawancara (2016)

Dari 5 orang informan kunci yang diwawancara, ada 4 orang informan yang mendapatkan
kredit usaha dari Program Kemitraan dengan jumlah yang berbeda antara satu dengan yang
lainnya, tergantung dari kesanggupan mereka dalam membayar cicilan. Sementara itu, hanya ada
1 orang informan yang modal kredit usahanya sudah sampai di kategori KUR atau Kredit Usaha
Rakyat, yakni Ibu Sri Winarti. Informan ini memang menjadi champion dari Program Kemitraan
yang telah dilakukan oleh pihak BNI 46 di Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem.
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Gambar 10. Sesama mitra binaan sedang berdiskusi

Perempuan paruh baya ini dikenal sebagai seorang pengusaha batik yang pantang menyerah
oleh rekan-rekannya sesama pengrajin batik di Desa Babagan. Ketika BNI pertama kali
masuk ke desa Babagan untuk menawarkan Program Kemitraan, Sri Winarni cukup berani
untuk bertanggungjawab sebagai pemimpin kelompok. Dia memiliki beban yang cukup berat
sebagai penjamin kepada pihak Bank BNI 46 atas pinjaman yang dilakukan oleh para anggota
kelompoknya. Dari informasi yang ia tuturkan, banyak para pembatik yang mundur setelah
menerima kredit di awal program. Alasan mereka adalah tidak berani mengambil resiko jika batik
yang mereka kerjakan tidak laku, sementara mereka masih memiliki beban tanggungjawab untuk
membayarkan cicilan kredit mereka ke bank.
Melalui konfirmasi dengan pihak BNI SKC Pati diketahui bahwa hingga saat ini, hanya
beberapa mitra binaan saja yang sudah mencapai tahap pinjaman modal kredit di program KUR.
Besaran dana yang mereka terima antara 150-500 juta rupiah. Kredit kemitraan telah disalurkan
sebesar Rp.1,3 miliar untuk 14 kelompok yang melibatkan +/- 75 mitra binaan. Untuk penyaluran
KUR kepada mitra binaan sebesar Rp.1,05 miliar sebanyak 8 debitur.
Di Indonesia, tingkat perluasan akses kredit dari sektor formal masih lebih rendah
dibandingkan dengan perluasan akses tabungan. Perluasan akses kredit berdasarkan data yang
disajikan, masih didominasi oleh sumber pembiayaan informan, seperti dari teman, keluarga,
tetangga, majikan hingga rentenir. Sebanyak 56,6% penduduk dewasa di Indonesia memiliki akses
ke kredit dari berbagai sumber, namun kredit dari lembaga keuangan formal hanya menjangkau
13,1% penduduk. Saat ini sebanyak 43,4% penduduk dewasa Indonesia masih belum memiliki
atau tersentuh akses keuangan terhadap kredit dari lembaga jasa keuangan.
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Gambar 11. Tingkat Utilitas Kredit di Indonesia

Sumber: The Little Data Book on Financial Inclusion 15, WorldBank 2015

4.7. Manfaat Modal Kredit bagi Mitra Binaan
Kampoeng BNI Lasem
Sebelum merintis sebuah bisnis, tentunya para calon pengusaha memiliki banyak pertimbangan
dan juga hal-hal yang harus dipersiapkan. Selain konsep bisnis yang akan dijalankan, modal
adalah salah satu hal terpenting dalam merealisasikan perencanaan bisnis tersebut. Setelah diatas
membahas secara mendalam mengenai jumlah nominal modal yang digunakan oleh para pengrajin
batik di Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem, maka di bagian ini akan dipaparkan mengenai manfaat
dari modal yang telah mereka terima. Ada berbagai manfaat yang telah dirasakan oleh informan
penelitian dengan menerima modal kredit dari pihak BNI 46, keterangan lebih jelas dapat dilihat
pada tabel 13.
Tabel 13. Perubahan yang Dirasakan Informan
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Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Ya lumayanlah, untuk tambahan sehari-hari gitu
untuk tabungan anak gitu. Ya rumah nya dulu
pendek dan kecil, sekarang ya di renovasi gitu
dulu 5x 7 sekarang udah di luasin. Lebih bisa lah
ya istilahnya sehari-hari ndak kurang lah.

Cukup signifikan
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RF

Pertama itu ada pelatihan dari BNI itu ya
alhamdulillah karna itu kan bisa buat usaha
dari pengrajin jadi pengusaha ini. Bergabung di
kelompok KUB ini kan kita nambah pengalaman
gitu, bnyak lah dapet nya

Cukup signifikan, dari
pengrajin menjadi
pengusaha

SG

Ya nunjang betul ya mungkin kita bisa
mendapatkan kerja yang rutin kan cari pekerjaan
sulit jadi kita bisa punya penghasilan terus dari
batik. Ya kita dapat pinjaman modal kita bisa
untuk hidup gitu lah istilahnya untuk mencukupi
kebutuhan hidup gitulah.

Cukup signifikan

SY

Ya itu, rumahnya jadi bangun di renovasi ya itu
aja ga besar-besar. Ya itu di teras depan , saya
malu e kalo ada tamu pasti kejeduk-kejeduk
terus saya pinjam ke bank nyempil sama adik
saya jadi saya pinjam 2 tapi yang satu yang
bayari anak saya yang udah kerja.

Membangun rumah
(cukup signifikan)

SW

Perubahannya ya sangat signifikan lah mbak,
dulu itu saya ga punya rumah, rumah saya jelek,
terus bisa menyekolahkan anak kuliah, bisa beli
mobil bisa beli tanah dll. Iya, sangat luar biasa.
Ya dulu nya saya buruh batik tahun 1993 terus
sekarang bisa mempekerjakan orang.

Dari buruh menjadi
pengusaha

Sumber: Transkrip wawancara (2016)

Perubahan paling signifikan yang dirasakan oleh para informan setelah menerima bantuan
kredit modal dari Bank BNI 46 adalah status mereka yang dulunya hanya bekerja sebagai buruh
kini sudah beralih menjadi pengusaha batik. Para pengusaha batik ini memiliki latar belakang
sebagai buruh harian di lokasi pembatikan milik pengusaha etnis Tionghoa di Kabupaten Lasem.
Batik tulis lasem memang terkenal dengan ciri khasnya sebagai batik akulturasi antara budaya Jawa
dan Tionghoa, oleh karenanya mayoritas pengusaha batik di daerah ini adalah para pengusaha
Tionghoa. Walaupun hingga saat ini hanya SW yang usahanya sangat maju di kalangan mitra
binaan BNI lainnya, tetapi 4 informan dalam penelitian ini juga merasakan perbaikan ekonomi
dalam kehidupan mereka.
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Gambar 12. Suasana renovasi rumah SY

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Contohnya saja SY yang mampu memperbaiki kondisi bangunan rumahnya setelah
mendapatkan modal kredit dari BNI. Jika dideskripsikan secara singkat, kondisi rumah SY memang
cukup kecil dengan Begitu pula dengan RS yang sudah mulai memperluas bangunan rumahnya
guna menunjang kegiatan sehari-hari yakni beraktivitas membatik di teras rumah. Konfirmasi
kami dapatkan dari Mantan Kepala Desa Babagan. Dalam kutipan wawancara ia berujar:
“Nah prinsip saya pada saat itu kan kenapa sih pengrajin batik itu kok roto-roto etnis
tionghoa kan saya bingung, kemudian saya motivasi masyarakat kalau bisa jangan punya mental
buruh jadilah mental pengusaha. Ya alhamdulillah sekarang banyak pengusaha-pengusaha
dari orang-orang pribumi udah banyak!”

Selain dari sisi kepemilikan fisik akan harta benda, ternyata pemberian modal kredit mampu
membangun mental para pengrajin batik untuk berubah menjadi pengusaha, walaupun masih
dalam skala yang kecil. Hampir setiap pengrajin batik di Desa Babagan sudah mulai merintis
usaha mereka sendiri dan tidak bekerja hanya sebagai buruh batik saja seperti yang sebelumnya
mereka alami.
Informan lainnya yakni SG menyatakan bahwa ia mampu menyekolahkan anaknya hingga
jenjang pendidikan Strata 1 di salah satu universitas swasta di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk
biaya pendidikan anak dan juga biaya kehidupan sehari-hari, SG beserta istri hanya bekerja sebagai
pembatik penuh waktu. Batik-batik yang telah selesai mereka kerjakan biasanya akan mereka
titipkan untuk dijual di Showroom bersama yang didirikan oleh Bank BNI 46 untuk para mitra
binaan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem.
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Gambar 13. Tempat tinggal mitra binaan dan aktivitas membatik di rumah

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)

Tidak hanya fokus pada pemberian modal kredit, pihak BNI 46 juga kerap melakukan capacity
building untuk meningkatkan kemampuan para mitra dalam mengembangkan usaha. Informan
penelitian menceritakan bahwa mereka sering diberikan pelatihan oleh pihak BNI 46 khususnya di
awal sebelum mereka diberikan dana Program Kemitraan. Mayoritas informan menyatakan mereka
sangat bersyukur dengan adanya pemberian stand gratis dan diikutkan dalam berbagai pameran
di Indonesia. Kegiatan tersebut dirasa mampu meningkatkan penjualan batik mereka ke berbagai
daerah di luar Kabupaten Lasem. Selain itu, dibangunnya showroom yang letaknya strategis di depan
gapura Desa Babagan, juga sangat menguntungkan para mitra binaan untuk memamerkan kain
batik yang telah selesai dikerjakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 14 dibawah.
Tabel 14. Manfaat yang Diterima Selain Pemberian Modal Kredit
Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Tadi ya pameran, kalo dari kelompok beli stand
kan mahal dari BNI kan ya sudah membantu
sekali. Yang akan datang itu bikin boneka dan
kipas dari bahan batik. Dulu itu batik awalnya
sampai finishing. Pelatihan awal sebelum
pengucuran dana. Kalo pelatihannya ya itu, pola
terus nyanthing awal sampe finishing, ngengkreng
sampe nemblok maksudnya nutup dari bahan
dasar. Untuk totok putih terus pengloroton sampe
jadi itu. Baru ditawari modal tadi.

Pelatihan membatik
dan pemberian stand
gratis
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RF

Ya itu ada pameran gitu. Kalo dari bu win itu
ada info ada pameran kemana gitu bu win
ngasih tau dari BNI kalo ada pameran juga
Pemberian stand gratis
ngasih tau meskipun ga semua ikut tapi kan kita
dan pameran
ada perwakilan gitu nanti ada dari bu win yang
dampingi tapi barang dari semua kelompok
dibawa gitu

SG

Dari pihak bank itu sering, kita diikutkan dalam
pameran seperti di pati, semarang, probolinggo.
Kalo di mbak win ada pameran kita dari
kelompok kalo ada barang dibawa semua

Pelatihan membatik
dan pemberian stand
gratis

SY

Iya mbak manfaat, saya seneng ikut pelatihan
gitu ya alhamdulillah BNI mau ngasih pelatihan
di desa kami gitu. Tapi yang ikutan bikin batik
itu sedikit. Kadang ngasih pameran gitu , sering
mbak kalo BNI itu. Tapi ya kek gitu tok mbak
paling. Kemaren itu pameran di surabaya , di
jakarta, semarang kalo semarang kalo dinas
terus situbondo ga ikut gantian sama temen
kelompok lainnya

Pemberian stand gratis
dan pameran serta
pelatihan

SW

Kalo pihak bank itu ya Cuma, kalo masalah
itu kan diluar urusan pihak bank gitu kan.
Pihak bank kan sudah semaksimal mungkin
membantu dalam promosi, pembuatan sorum,
gapura gitu jadi kalo ada orang lewat gitu
tau ada kampung wisata batik BNI belok gitu,
dibelakangnya ada sorum batik BNI gitu. Sorum
itu tempat ngumpulnya batik kita-kita, kan
rumahnya kan pada jauh-jauh ke pelosokpelosok jadi kalo para pembeli kan ga bisa tuh
ke pelosok-pelosok gitu maka nya ini dbuatin
BNI tempat ngumpul para batiknya.

Pemberian showroom

Sumber: Transkrip wawancara (2016)

Pihak SKC Pati ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihak BNI 46 tidak hanya fokus
untuk pemberian modal kredit kepada para mitra binaan di Program Kemitraan, namun juga
penambahan beberapa soft skills yang dirasa berguna untuk menunjang pengembangan usaha
mereka. Ada tiga program tambahan yang diberikan yakni:
1. Program kemitraan yang melibatkan dukungan berbagai pihak (BNI, Pemda setempat,
pengusaha sebagi inti dan perajin batik).
2. Program Pembinaan, secara terpadu dengan memberikan pembinaan kepada mita dan
pelaku usaha di Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem.
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3. Program Kewirausahaan, mengembangkan perajin-perajin batik di daerah Lasem untuk
sukses menjadi pengusaha.
Mantan Kepala Desa Babagan menyatakan bahwa pihak BNI 46 sangat berkontribusi dalam
memberikan softskills manajemen bisnis kepada para pengusaha batik di Lasem. Hal ini dapat kita
lihat dalam kutipan wawancara di bawah:
“Dampak positif nya satu bisa berwirausaha sendiri bisa dikerjakan sendiri, manajerialnya
sendiri. Bahan baku beli sama mbak Win terus di produk sendiri, gambar sendiri kemudian
di warna sendiri, terus dijual masih manajerial, kalau ini mau berkembang berarti mau rekrut
karyawan lagi. Kemudian pelatihan rata-rata pada orang kecil, orang kasar. Dengan pelatihan
kan seperti di organisasi di kelompok bisa belajar gotong royong berat sama dipikul ringan
sama dijinjing.”

Pemaparan dari informan menjadi indikator bahwa pemberian modal sebagai awal untuk
merintis usaha tidak selalu menjadi hal yang paling utama. Ketika debitur menerima kredit dari
pihak perbankan, tentunya mereka harus mampu melakukan perencanaan, pengelolaan serta
monitoring arus keuangan mereka. Dengan adanya soft skills ini, para pengusaha batik akan
mampu mengembangkan usaha batik tulis mereka dan mencegah terjadinya kebangkrutan.
Gambar 14. Mitra Binaan Mengikuti Pameran di Jakarta

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2016)
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4.8. Kendala dalam Pengembangan Usaha Batik Kampoeng BNI Lasem
Banyak tantangan yang dihadapi ketika akan mengembangkan sebuah usaha, seperti yang dialami
oleh para pengusaha batik di Desa Babagan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berbagai tantangan
harus mereka hadapi dalam upaya mengembangkan usaha yang telah mereka rintis. Permasalahan
utama yang dihadapi adalah mengenai penjualan produk mereka. Masalah penjualan ini menjadi
hal yang cukup sering dialami oleh para informan penelitian. Bahkan banyak rekan-rekan mereka
yang terpaksa gulung tikar dan tidak melanjutkan kembali kredit ke pihak bank karena tidak
mampu untuk menutupi cicilan bulanan.
Mayoritas para pembatik ini memiliki pola pikir bahwa harus ada permintaan terlebih dahulu,
barulah mereka akan mengerjakan pesanan tersebut. Mereka masih tidak berani untuk mengambil
resiko dengan memproduksi tanpa adanya permintaan pasar. Mereka juga tidak berani untuk
mengambil langkah kedepan dan cukup memproduksi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari
saja, tidak sampai berpikir untuk membuat usaha tersebut berkembang lebih pesat. Ada 3 orang
informan dalam penelitian ini yang menyatakan masalah penjualan adalah kendala utama yang
harus dihadapi oleh para pelaku UMKM Batik Tulis Lasem, seperti yang terlampir dalam tabel
15 di bawah.
Tabel 15. Kendala Dalam Pengembangan Usaha
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Nama
Informan

Pernyataan informan penelitian

Identifikasi

RS

Dalam penjualan, kan batik tulis kan memang
mahal jadi kalo di pasar di pameran itu nawarnya
sama batik cap gitu. Kadang ya kesal sama
konsumen padahal harga batik tulis itu sampai 2
kali lipat tergantung pengerjaaanya lebih lama
dan prosesnya lama untuk beberapa warna. Ya
kadang BNI ngasih pameran gitu untuk kita bisa
dikenal lah sama sesama dan konsumen dan
disitu di jelasin kalo batiknya beda gitu.

Penjualan

RF

Kalo kendala itu dari tenaga ya mbak, kalo tenaga
kan dari pengerjaan sendiri kalo orang lain kan
paling sedikit kan dari dana juga sedikit dan
cari tenaga lain itu juga susah kadang ada yang
ga mau, ya makanya saya kadang minta tolong
sodaara gitu buat sambilan.

Minimnya jumlah
pekerja

Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif di Indonesia

SG

Ya kalo kendala itu dari penjualan, kita ga punya
bakul jadi kalo paketan kita hanya mengandalkan
satu dua orang saja yang beli. Mungkin ada
pesanan, lah kalo pesanan itu baru 3 bulan
biasanya baru ada pesanan. Jadi kendala nya
terletak pada penjualannya.

Penjualan

SY

Ya itu tadi penjualannya itu , kalo penjualan nya
laris ya semangat buat biaya anak buat batik
lagi. Pewarnaan ikut bu win , takut kalo sendiri.
Ya itu, kan batik ya mbak kadang kan masyarakat
itu bosen terus kita nya buat inovasi biar ibuibu itu ga bosen. Bahaya mbak kalo bosen itu
bahannya nanti batik e ga laku, modelnya banyak
. pewarnaan gni aja sekali nya 30 ribu kalo 3
warna ya 90 sekalian pelorotan ya 100 ribu. Kalo
untungnya ya paling baru 100 ribu itu.

Penjualan

SW

Saya itu sekarang takut sama persaingan batik
dari luar, batik print gitu. Kita kan takutnya kan
kita baru sebulan mengeluarkan motif gitu tapi
ada yang lain itu ngeblat batiknya pake print ya
jadi lah beribu-ribu batik seperti itu.

Persaingan dengan
batik printing

Sumber: Transkrip wawancara (2016)

Kekhawatiran tidak bisa membayar cicilan karena belum mampu memasarkan produk secara
luas memang menjadi pokok permasalahan utama yang dihadapi oleh para mitra dari Program
Kemitraan Bank BNI 46. Belum adanya pengalaman yang memadai serta rendahnya latar belakang
pendidikan membuat para pengusaha batik ini sulit untuk bersaing, terlebih ketika gempuran batik
printing masuk di pasaran nasional.Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Pariwisata, Kabupaten
Rembang dalam kutipan wawancara:
“Disamping itu, kekhawatiran sejak awal kalau bayar sendiri, pemasaran untuk UMKM yang
untuk usaha kecil kan ga bisa memasarkan. Saya selalu pesan kepada koordinator dalam hal
ini Sumber Rejeki, kalau pameran diajak oleh Kabupaten Rembang yang kecil-kecil ini yang
akan dijualkan sehingga untuk memperlancar kredit. Dia ga memasarkan sendiri jadi dari
koordinator kelompok.“

Pihak BNI 46 menyikapi permasalahan ini dengan memberikan berbagai alternatif solusi
kepada para pengusaha batik, mulai dari mengikutsertakan mereka di berbagai pameran di luar
Lasem, membangun showroom yang berfungsi sebagai toko dan galeri di Kampoeng BNI Batik
Tulis Lasem hingga memasarkan produk batik lasem di website aksenbelanja.com
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Gambar 15. Tampilan Website www.aksenbelanja.com dan Produk Batik Tulis Lasem

Sumber: website aksenbelanja.com

Kehadiran batik printing dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan batik tulis
memang menjadi salah satu polemik baru lagi yang harus dihadapi oleh para pengusaha batik
di Lasem. Mereka sangat berharap bahwa pihak pemerintah mau memberikan solusi terhadap
persoalan ini. Padahal kemampuan seni dari para pembatik ini dalam menciptakan pola maupun
gambar di setiap lembaran kain batik merupakan aset yang sangat mahal. Bahkan Fajar Hutomo,
selaku Deputi Akses Permodalan dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) mengaminkan pentingnya
kekayaan intelektual tersebut dan harusnya bisa dijadikan sebagai jaminan ketika akan mengajukan
kredit modal kepada perbankan. Berikut kutipan wawancaranya:
“Kolateral itu selalu jadi syarat untuk memperoleh kredit Aset terbesar dari UKM kreatif,
aset terbesar dari pengusaha di sektor kreatif itu adalah ide-ide kreatifnya, daya ciptanya gitu
dibandingkan dengan aset fisiknya. Yang sedang ingin dikembangkan oleh badan ekonomi
kreatif, IP financing, intelectual property financing, IP based financing. Ini tidak bisa diartikan
juga sebagai pinjaman berjaminkan hak kekayaan intelektual ga bisa juga disamakan dengan
itu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memasukkan IP sebagai salah satu risk
management tool di dalam proses pemberian kredit.”
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4.9 Praktik Pengukuran Inklusi Keuangan BNI
46 Melalui Indikator FFGI
Berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Fair Finance Guide International (FFGI)
dalam buku Pemeringkatan Bank Responsibank Indonesia tahun 2016, terdapat beberapa
indikator dalam mewujudkan inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, ada 12 indikator yang
dapat dianalisis dari penelitian lapangan yang telah dilakukan di Kampoeng BNI Batik Tulis
Lasem. Dari indikator yang telah dikembangan melalui metodologi FFGI, ternyata Bank BNI 46
belum sepenuhnya memenuhi indikator yang dipersyaratkan untuk menjawab tantangan inklusi
keuangan di Indonesia. Secara lebih detail, indikator dan pratik yang telah dilakukan oleh Bank
BNI 46 dapat dilihat pada tabel 16 di bawah.
Tabel 16. Praktik Inklusi Keuangan BNI 46 Berdasar Indikator FFGI
No

Indikator FFGI dalam
pengukuran Inklusi
Keuangan

Praktik BNI

1

Lembaga keuangan
memiliki kebijakan, layanan
dan juga produk yang
secara spesifik ditujukan
kepada masyarakat miskin
dan kelompok marginal

Pelayanan tersedia, pada level minimum dan tidak
menyeluruh. Sebagian besar layanan tersebut
dilakukan untuk memenuhi kebijakan pemerintah,
bukan merupakan strategi inklusi keuangan yang
didesain karena keberpihakan terhadap kelompok
berpendapatan rendah, marjinal dan kelompok usaha
mikro kecil dan menengah.

2

Lembaga keuangan
memiliki cabang di daerah
pedesaan, tidak hanya di
perkotaan

Pelayanan tidak tersedia. BNI secara tersurat
menyatakan bahwa pelayanan BNI dipusatkan pada
daerah komersial dan pusat-pusat kota.

3

Lembaga keuangan
menyediakan pelayanan
tanpa kantor cabang, tanpa
uang kertas dan melalui
telepon selular

Pelayanan tersedia, sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh OJK sebagai strategi inklusi
keuangan. Selain itu, esensi disediakan layanan
yang dimaksud masih berdasar pada daya saing dan
kompetisi terhadap lembaga keuangan lainnya yang
menyediakan layanan serupa.

4

Besarnya kredit yang
diberikan ke sektor UMKM
diatas 10% dari total
keseluruhan dana kucuran
kredit lembaga keuangan

Pelayanan tersedia, pada level minimum dan tidak
menyeluruh. Sebagian besar layanan tersebut
dilakukan untuk memenuhi kebijakan pemerintah,
bukan merupakan strategi inklusi keuangan yang
didesain karena keberpihakan terhadap kelompok
berpendapatan rendah, marjinal dan kelompok
usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian
menunjukkan BNI tidak mencapai kewajiban proporsi
Program Kemitraan (2% dari laba perusahaan), dan
masih jauh dari pemenuhan 10% kucuran dana kredit
sesuai indikator FFGI.
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5

Lembaga keuangan tidak
mengharuskan adanya
jaminan bagi para pelaku
UMKM yang mengajukan
pinjaman kredit

Pelayanan tersedia dan dipastikan diimplementasikan
sesuai Perarturan Menteri BUMN yang mengatur
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pinjaman
tanpa agunan ini hanya diberlakukan untuk Program
Kemitraan. Dalam praktiknya, karena tren kredit
macet yang dialami oleh mitra binaan, BNI pun
melakukan kebijakan informal bahwa agunan
diperlukan dalam mengakses kredit di BNI pada mitra
binaan Program Kemitraan.

6

Lembaga keuangan
memiliki kebijakan untuk
menginformasikan hak-hak
nasabah dan risiko dari
pelayanan/produk yang
ditawarkan (termasuk risiko
beban hutang berlebih)
kepada nasabah yang
memiliki literasi rendah
terhadap jasa keuangan dan
kelompok usaha mikro kecil
menengah.

Pelayanan tersedia, pada level minimum dan tidak
menyeluruh. Pendampingan yang dilakukan oleh
BNI terhadap mitra binaan merupakan kewajiban
yang diatur dalam Perarturan Menteri BUMN tentang
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun,
informasi mengenai risiko pelayanan/produk tidak
diberikan secara lebih mendalam kepada mitra
binaan. Hal ini berakibat pada pemahaman mitra
binaan yang merasa dana kredit yang diterima
merupakan dana hibah dari pemerintah/BNI sehingga
meningkatkan potensi kegagalan pengembalian dana
ke BNI. Pada kasus dimana kredit yang diberikan
macet, BNI mengambil kebijakan untuk melakukan
pemutihan terhadap kredit tersebut sehingga
tidak merusak/mengganggu performa keuangan
perusahaan.

7

Ketentuan dan persyaratan
yang dimiliki oleh lembaga
keuangan tersedia dalam
bahasa nasional/lokal.

Pelayanan tersedia.

8

Lembaga keuangan
memiliki kebijakan untuk
meningkatkan literasi
kelompok berpendapatan
rendah, marjinal dan
kelompok usaha mikro kecil
dan menengah.

Pelayanan tersedia, pada level minimum dan tidak
menyeluruh. Pendampingan yang dilakukan oleh
BNI terhadap mitra binaan merupakan kewajiban
yang diatur dalam Perarturan Menteri BUMN tentang
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

9

Lembaga keuangan tidak
membebankan biaya atau
hanya membebankan biaya
yang rendah pembukaan
rekening.

Pelayanan tersedia, sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh OJK sebagai strategi inklusi
keuangan. Selain itu, esensi disediakan layanan
yang dimaksud masih berdasar pada daya saing dan
kompetisi terhadap lembaga keuangan lainnya yang
menyediakan layanan serupa.

10

Lembaga keuangan tidak
mensyaratkan saldo
minimum untuk menjaga
aktivasi rekening.

Pelayanan tersedia, sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh OJK sebagai strategi inklusi
keuangan. Selain itu, esensi disediakan layanan
yang dimaksud masih berdasar pada daya saing dan
kompetisi terhadap lembaga keuangan lainnya yang
menyediakan layanan serupa.
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11

Lembaga keuangan
memiliki standar dan
menyediakan informasi
yang jelas mengenai
rentang waktu proses
pemberian kredit

Pelayanan tersedia, pada level optimal melalui
pendampingan yang dilakukan oleh BNI terhadap
mitra binaan merupakan kewajiban yang diatur dalam
Perarturan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan.

12

Lembaga keuangan
memiliki produk yang
layak, terjangkau dan
nyaman untuk menerima
dan mengirimkan remitans
melalui rekening nasabah.

Tidak digali dalam penelitian ini, karena indikator
ini tidak relevan dengan Program Kemitraan yang
diimplementasikan oleh BNI.

13

Lembaga keuangan
menyediakan pembiayaan
rumah untuk kelompok
berpendapatan rendah

Tidak digali dalam penelitian ini, karena indikator
ini tidak relevan dengan Program Kemitraan yang
diimplementasikan oleh BNI.
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V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:
1. Skema pelaksanaan Program Kemitraan yang telah dilakukan oleh Bank BNI 46 kepada pelaku
UMKM industri ekonomi kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, diawali
dengan memberikan pelatihan sesuai bidang usaha yang akan dikembangkan. Kemudian para
mitra BNI akan diberikan modal kredit mulai dari senilai 10 juta rupiah hingga maksimal 75
juta rupiah. Modal kredit diberikan dalam bentuk kelompok, yang terdiri dari 3-10 orang
mitra binaan dan ditanggungjawabi oleh seorang ketua kelompok. Syarat pemberian modal
kredit atau biasa disebut jaminan yang harus disiapkan oleh mitra hanya berupa buku nikah,
KTP dan surat keterangan usaha dari Kepala Dusun. Lamanya durasi pinjaman antara 1-3
tahun dengan besaran bunga 6% per-tahunnya.
2. Dampak dari penerimaan kredit usaha yang diberikan oleh Bank BNI 46 terhadap
pengembangan UMKM industri kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah dapat
dilihat dari 2 level yakni individu dan wilayah. Di level individu, para mitra ini mengalami
perubahan nasib dengan meningkatnya kehidupan perekonomian mereka. Mayoritas
para mitra ini dulunya hanya bekerja sebagai buruh batik, namun sekarang mereka sudah
mampu menjadi pengusaha batik mandiri, bahkan ada juga mitra binaan yang sudah pada
tahap memberdayakan masyarakat sekitar desa Lasem lewat usaha pembuatan batik tulis ini.
Pada level wilayah, adanya sinergi antara pihak BNI 46 dan pemerintah daerah Kabupaten

Rembang mampu menjadikan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem sebagai salah satu ikon
wisata di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hal ini tentu saja berdampak pada peningkatan
pendapatan pemerintah daerah setempat sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian
kekayaan budaya batik tulis di tanah air.
3. Faktor-faktor yang berperan dalam menunjang keberhasilan dari Program Kemitraan Kampoeng
BNI Batik Tulis Lasem guna mencapai inklusi keuangan di Indonesia adalah: (a) Pembekalan
pengetahuan mengenai literasi keuangan kepada para calon mitra binaan oleh pihak Bank BNI
46, (b)Kemudahan dalam pemberian akses produk perbankan mulai dari pembukaan rekening
tabungan, pemberian modal kredit hingga akses menuju kantor cabang bank, (c) Pemberian
capacity building mengenai manajemen usaha kepada para mitra binaan, dan (d) Secara rutin
mengikutsertakan mitra binaan pada berbagai acara pameran kerajinan mulai dari daerah hingga
skala nasional sebagai bagian dari upaya membantu pemasaran produk mitra binaan.

Rekomendasi:
1. Kepada Kementerian BUMN:
Agar mekanisme pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh seluruh BUMN di
Indonesia dijalankan dengan lebih baik lagi. Program Kemitraan yang digagas oleh Kementerian
BUMN ini memiliki potensi yang cukup besar dalam mengurangi jumlah kemiskinan melalui
peningkatan inklusi keuangan lewat pemberian modal kredit di berbagai sektor usaha UMKM.
Berdasarkan data dari laporan tahunan periode 2011-2015, 4 Bank BUMN di Indonesia
yakni Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN, memiliki total dana sebesar
4,958 triliun rupiah untuk Program Kemitraan. Angka tersebut didapat penghitungan 2%
dari laba bersih setahun yang telah dikurangi pajak. Potensi pemberian kredit modal yang
disalurkan melalui Program Kemitraan BUMN dari sektor usaha perbankan saja dalam jangka
waktu 5 tahun ada sebanyak 66.105 orang/kelompok UMKM dengan besaran kredit senilai
75 juta rupiah. Harapannya adalah Program Kemitraan ini akan dijalankan lebih serius karena
besarnya potensi pembiayaan yang berasal dari 139 BUMN di 13 sektor usaha yang berbeda
guna mencapai keuangan inklusif di Indonesia.
2. Kepada Bank BNI 46:
Agar pendampingan terhadap mitra binaan terus dilakukan sehingga para mitra dapat
menjalankan usahanya secara maksimal. Pada banyak kasus, para mitra tidak memiliki kecukupan
pengetahuan mengenai manajemen keuangan maupun aset mereka, yang akhirnya membuat para
mitra binaan gagal untuk memajukan usahanya. Bahkan di beberapa tempat, mitra binaan yang
telah berkembang dan stabil malah memonopoli usaha di daerah tersebut sehingga mematikan
usaha mitra lainnya. Disinilah peran Bank untuk terus memantau dan memastikan bahwa setiap
mitra binaan akan mampu bersaing secara sehat dan saling membantu untuk kemajuan bersama.
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