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Abstract 

This research to investigates about Financial Inclusion can be influenced to restricted society and implementation  

forvillages, we usually called Kabupaten Kutai Kertanegara and Kabupaten Kutai Timur in Kalimantan Timur.  In this 

journal we explore about strength and opportunity from each Kabupaten and to know how many earning from village to give 

welfare overall in city and to all of people in restricted area. This research has methodology with identifiying all of 

strengthness and opportunity from rural and restricted area, using from secondary data  such as Statistik report Badan 

Pusat Statistik and social economic data Bank Indonesia with analysis and observation and monitoring on site to make 

indicator or scale of research. Results of research findings that financial inclusion especially with digital financial 

institution can be aplicatived based on potentially from rural area. And can make involved to give welfare and to increase 

living of restricted area or society. 
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1. PENDAHULUAN 

Peningkatan sektor jasa keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami ekspansi yang 

semakin meluas, hal ini mengindikasikan bahwa layanan keuangan menjadi satu hal terpenting dalam upaya 

perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat menengah yang belum terbiasa dengan akses perbankan ( 

unbanked).Pihak perbankan semakin kompetitif dalam melakukan inovasi terhadap produk yang mereka 

tawarkan kepada para nasabah. Hal ini juga membuat akses serta kondisi wilayah dan geografis menjadi satu 

target perbankan agar lebih dekat kepada masyarakat, juga agar tidak mengesankan bahwa jasa keuangan hanya 

milik sekelompok orang di daerah perkotaan saja. 

Layanan keuangan digital merupakan bagian dari inovasi yang sengaja di hadirkan agar memberikan 

harapan bahwa kondisi geografis serta wilayah yang terbatas dan jauh dari perkotaan bukan merupakan 

hambatan bagi masyarakat desa dan perbatasan untuk memiliki akses dan menikmati fasilitas jasa keuangan 

yang di berikan oleh perbankan.Mereka adalah mayoritas kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, 

berposisi lemah, kelas pinggiran ataupun jika mempunyai penadapatan tinggi tetapi tidak terbiasa menggunakan 

layanan keuangan di karenakan banyak faktor. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif (financial inclusion) adalah segala upaya yang 

bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang 

sulit di jangkau atau daerah perbatasan.Dengan kontribusi seluruh masyarakat dalam industri keuangan, semakin 

banyak yang menabung, meminjam untuk modal usaha, berarti semakin dekat inklusi keuangan tercapai. 

Namun, keterbatasan dalam menjangkau penduduk Indonesia yang 50,21% hidup di desa dengan 40 juta jiwa 

yang belum tersentuh lembaga keuangan sama sekali memerlukan modal besar dalam pendirian kantor cabang 

perbankan. 
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Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dapat dikelompokan menjadi 

2 (dua) yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal 

menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang 

masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai 

cukup memberatkan.Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah 

pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, 

atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Adapun kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan 

memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial, dan  terbatasnya informasi 

mengenai keuangan konsumen. Disisi lain untuk  menambah jaringan kantor di daerah terpencil, bank 

dihadapkan pada persoalan  biaya pendirian yang relatif mahal Pembukaan kantor bank yang memerlukan 

investasi dan biaya operasional yang mahal. Sebagai gambaran rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan bisa 

sekitar 1,5 milyar dengan biaya operasional tahunan sekitar 900 juta per kantor. 

Oleh karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali segala potensi sosial ekonomi yang 

dimiliki oleh setiap daerah serta kondisi geografisnya agar keuangan inklusi dapat terealisasi. Potensi daerah 

yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta 

tingkat penghasil komoditas tertinggi masing-masing desa di setiap kabupaten/kecamatan  menjadi salah satu 

bentuk pengukuran dan pertimbangan dalam mencari peluang penerapan lembaga keuangan digital. Hal ini juga 

di tunjang dengan sarana prasarana lainnya yang memadai seperti halnya jaringan telekomunikasi, akses 

perbankan dan lain sebagainya guna menganalisis kelayakan pendirian layanan keuangan dengan menjadikan 

lembaga atau perseorangan sebagai agen UPLK atau Unit Penyedia Layanan Keuangan.  

Harapannya dari penelitian ini, dapat terealisasinya secara nyata lembaga keuangan digital sebagai 

bagian dari upaya keuangan yang iinklusif.Agar dapat di nikmati masyarakat terutama yang berada pada area 

suit terjangkau akses keuangan serta bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya dengan lebih sering menggunakan jasa keuangan atau fasilitas perbankan lainnya. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

Dalam beberapa penelitian selalu mengatakan bahwa akan ada keterkaitan hubungan antara kemajuan 

penggunaan layanan keuangan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, hal 

ini seperti diungkapkan oleh Khasnobis dan Mavrotas (2008) bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan 

dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan 

penurunan kemiskinan.  

Selain itu, sektor keuangan juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya optimalisasi sector lainnya 

seperti halnya pertanian, perkebunan serta peternakan. Semuanya saling keterkaitan dalam upaya 

mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bersinergi dengan pembangunan nasional hal ini seperti di tegaskan 

oleh Gunawan (1998) dalam makalahnya bahwa pembangunan nasional harus diderivasikan lagi dalam 

program-program penanggulangan kemiskinan seperti mekanisme perguliran dana bantuan langsung (revolving 

block grant) yang di lakukan melalui lembaga keuangan milik masyarakat dan yang di utamakan berasal dari 

lembaga keuangan yang telah berakar di masyarakat seperti halnya Unit Pengelola Keuangan (UPK).  

Dalam upaya tersebut pihak perbankan dalam hal ini Bank Indonesia senantiasa memberikan kebijakan 

yaitu yang berkaitan dengan keuangan inklusif seperti di ungkapkan dalan Jurnal Bank Indonesia bahwa 

keuangan inklusif adalah suatu kegiatan yang universal dan memiliki tujuan untuk meniadakan segala bentuk 

hambatan baik yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan 

jasa keuangan.  

 Radyati (2012) menjelaskan keuangan inklusif adalah suatu keadaan di mana semua orang memiliki 

akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan cara yang 

menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan. Sumber lain menyebutkan di kutip 

dari laman www.aamslametrusydiana.com bahwa keuangan inklusif juga dapat di wujudkan dengan 

memperkuat sinergi antara bank dan lembaga keuangan non bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

luas cakupannya dan menjadi landasan berpijak bagi keuangan inklusif terutama dalam hal pengadaan sumber 

modal.Sedangkan, lembaga keuangan non-bank dalam hal ini lembaga keuangan mikro mampu memfungsikan 

dirinya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta memaksimalkan keberadaannya. 

 

 

3. METODE PENELITIAN  

Data yang digunakan untuk melakukan identifikasi potensi daerah dalam rangka implementasi LKD ini 

pada umumnya adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, terutama statistik dan laporan Bank 

Indonesia, data BPS (Badan Pusat Statistik), serta data perbankan. Observasi dan monitoring on-site juga 

http://www.aamslametrusydiana.com/
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dibutuhkan untuk memperkuat penilaian terhadap setiap dimensi pengukuran. Teknik analisis yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut: 

1. Statistika Deskriptif, untuk mendukung analisis atas dimensi pengukuran, variabel dan kebutuhan data, serta 

rincian perhitungan yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan identifikasi potensi daerah dalam rangka 

implementasi LKD dimaksud dengan menggunakan dimensi penetrasi, penggunaan, ketersediaan layanan, 

aktivitas perekonomian dan infrastruktur. 

2. Analisa kualitatif, untuk mengidentifikasi unit ekonomi lokal/setempat yang berpotensi sebagai Agen LKD. 

Analisis ini dilakukan melalui peninjauan di 

lapangan terhadap unit ekonomi lokal yang 

berpotensi diselenggarakan LKD 

3. Metode Ranking, dengan tujuan 

mengidentifikasi sector-sektor yang 

memiliki nilai produksi tinggi tujuannya 

adalah mereduksi kecamatan lain yang 

memiliki potensi yang sama dalam 

implementasi LKD. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kalimantan Timur memiliki 10 

kabupaten dan 4 Kota Dengan luas wilayah 

hampir mencapai satu setengah kali luas 

pulau Jawa dan Madura, Kalimantan Timur 

memiliki kekayaan alam yang melimpah 

dan berpotensi besar untuk diangkat menjadi 

produk komoditas yang bernilai ekonomi 

tinggi. Berbatasan langsung dengan Malaysia 

Timur (Sabah) di bagian utara, Selat Makassar dan Laut Sulawesi di bagian Timur, serta Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah di bagian Selatan dan Barat, membuat Kalimantan Timur memiliki potensi bisnis 

daerahyang cukup beragam. Dari mulai potensi bisnis di bidang perkebunan, peternakan, hasil hutan, perikanan 

dan kelautan, sampai objek wisata alam, menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat umum di 

daerah Kalimantan Timur. 

 Besarnya potensi daerah dan luasan geografis menyebabkan daerah ini belum tereksplorasi secara 

maksimal baik dalam sumber daya alam maupun optimalisasi lembaga keuangan. Padahal peran lembaga 

keuangan sangat krusial dalam pengembangan perekonomian. Oleh karena itu diperlukan identifikasi daerah 

secara umum melalui pemetaan PDRB untuk mereduksi potensi kabupaten lainnya. PDRB dilakukan melalui 

proses ranking PDRB terbesar. 

Berdasarkan ranking yang dilakukan pada 5 kabupaten yang memiliki PDRB non migas terbesar 

maka Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Samarinda terpilih menjadi daerah 

tujuan implementasi Layanan Keuangan Digital. Pemeringkatan dilakukan atas dasar PDRB Non Migas dengan 

pertimbangan potensi yang diukur adalah potensi non migas, karena potensi ini lebih long lasting dan bersifat 

regeneratif. 

Sebagai bagian dari kajian sosial ekonomi dari salah satu kabupaten tersebut, maka terpilihlah salah 

satu kecamatan yaitu Kecamatan Lempake Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang di pertimbangkan menjadi 

bagian dari implementasi layanan keuangan digital atau keuangan inklusif. 

Kota Samarinda merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi nomor 5 penyumbang PDRB 

terbesar di Kalimantan Timur.Perannya sebagai ibukota Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap 

nilai PDRB dari sector jasa dan perdagangan. Jika menilik dari kondisi geografis kota Samarinda, tidak dapat 

dipungkiri penurunan disektor ini akan terus terjadi mengingat sebagai ibukota, Samarinda lebih berorientasi 

pada kota sector industry, perdagangan dan jasa. Walaupun jika di eksplorasi lebih lanjut sector pertanian di 

daerah ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan.  

Salah satu daerah yang menjadi basis pertanian adalah Kecamatan Samarinda Utara kelurahan 

Lempake. Luasan pemanfaatan lahan untuk persawahan mencapai 1.341,48 Ha atau sekitar 42%. Jumlah ini 

merupakan nilai paling dominan di antara peruntukan yang lain. Berbagai komoditas dibudidayakan di daerah 

ini, di antaranya cabe, varian sayuran, buah naga, dan lain-lain. Mayoritas penduduk bermatapencaharian 

sebagai petani, yakni 5.391 jiwa.Berdasarkan data sekunder, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, 

Kota Samarinda merupakan daerah dengan potensi yang perlu untuk dikembangkan. Diantara pemanfaatan 

lahan tambang yang cukup luas di Samarinda Utara, Kelurahan Lempake mampu mempertahankan diri menjadi 

lumbung sawah dan ladang bagi kebutuhan sayur dan buah di Kota Samarinda meskipun belum mampu menjadi 

Gambar 1.2. Peta Kalimantan Timur 

http://bisnisukm.com/category/potensi-bisnis-daerah
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pemasok tertinggi untuk kebutuhan tersebut di Samarinda. Namun potensi ini masih belum berkembang karena 

berbagai kendala di antaranya permodalan. 

Setelah tanah, modal adalah nomor dua pentingnya dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya 

pada nilai produksi. Dalam arti kelangkaannya bahkan peranan faktor modal lebih menonjol lagi.Itulah 

sebabnya kadang-kadang orang mengatakan bahwa “modal” satu-satunya milik petani adalah tanah di samping 

tenaga kerjanya yang dinilai rendah. Pengertian modal di sini bukanlah dalam arti kiasan yaitu barang atau apa 

pun yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan. Tujuan petani dalam hal ini tidak lain adalah untuk 

mempertahankan hidupnya bersama keluarganya. Hidup petani bergantung pada pertanian, dan modalnya adalah 

tanahnya. 

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu, dalam hal ini, hasil pertanian.Modal petani 

berupa barang di luar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak dan alat-alat pertanian lain, 

pupuk, bibit, hasil panen yang belum dijual, tanaman yang masih di sawah dan lain-lain. 

Dalam membicarakan peranan modal dalam pertanian orang selalu sampai pada soal kredit, sehingga 

pengertian modal dan kredit dapat dikacaukan. Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian di 

samping tanah, tenaga kerja dan pengusaha, sedangkan kredit tidak lain adalah suatu alat untuk membantu 

penciptaan modal itu. Memang ada petani yang dapat memenuhi semua keperluanBahkan petani kaya dapat 

meminjamkan modal kepada petani lain yang memerlukan. Tetapi secara ekonomi dapatlah dikatakan bahwa 

modal pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar.Dan modal yang berasal dari luar usaha 

tani ini biasanya merupakan kredit. 

Dalam arti aslinya kredit adalah suatu transaksi antara dua pihak di mana pihak yang pertama disebut 

kreditor menyediakan sumber-sumber ekonomi berupa barang, jasa atau uang dengan janji bahwa pihak kedua 

disebut debitor akan membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang berperan 

sebagai kreditor adalah pengepul, sedangkan sebagai debitor adalah para petani.Karena kredit merupakan alat 

untuk menciptakan modal maka jenis dan macam kredit dapat dibagi sesuai dengan jenis dan macam modal 

yang diperoleh dari kredit itu. Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-

barang modal yang bersifat tetap yaitu barang yang tidak habis dalam suatu proses produksi. Misalnya tanah, 

ternak, mesin-mesin dan lain-lain. Kredit yang tidak untuk investasi disebut kredit modal kerja misalnya untuk 

membeli pupuk, bibit, pestisida atau untuk membayar upah tenaga kerja (Mubyarto, 1989:108-109). 

Fungsi pengepul yang memiliki peran sebagai penyalur kredit, mengindikasikan bahwa petani belum 

memiliki independensi dalam melaksanakan usahanya.Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan 

mantan Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriyantono bahwa petani kecil di Indonesia masih sangat 

bergantung pada penngepul untuk memperoleh permodalan karena mereka kesulitan mendapat kredit dari 

perbankan. Kondisi ini menyebabkan pengepul menjadi investor utama para petani kecil yang memberikan 

pinjaman modal dengan cara lebih mudah. 

Prosedur pinjaman dengan sistem kredit modal pengepul memang mudah, luwes dan sangat informal, 

tidak terikat waktu dan tempat.Hal ini yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat 

dan praktis. Meskipun telah dibentuk koperasi maupun terdapat fasilitas pelayanan BRI Unit Lempake, ternyata 

petani kurang memanfaatkan keberadaannya untuk memperoleh pinjaman dengan alasan terlalu rumit dan 

prosedural, walaupun mereka mengetahui hitung-hitungan ekonomisnya akan lebih menguntungkan. Jadi 

maraknya kredit pengepul bukan sekedar derasnya memenuhi modal dengan mengeksploitasi petani, namun 

juga karena persoalan budaya dan persepsi masyarakat petani. 

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bank Dunia tahun 2011 yang berhasil menjawab 

masalah mengapa masyarakat berpenghasilan rendah belum membutuhkan layanan perbankan atau lembaga 

keuangan, yakni : 

a. Merasa belum memiliki uang yang cukup 

b. Belum memiliki pekerjaan tetap / pengangguran 

c. Tidak memeroleh manfaat bila berhubungan dengan bank  

d. Merasa tidak layak meminjam 

e. Tidak membutuhkan kredit 

f. Tidak memiliki jaminan untuk memeroleh pinjaman 

g. Tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilan utang 

h. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk pinjaman di bank 

i. Tidak akan memeroleh manfaat dari kredit bank 

Diduga bahwa persepsi ‘negatif’ tersebut didasari oleh dominasi mekanisme Closure yang membentuk 

persepsi secara utuh melalui stimulasi yang tidak lengkap. Sehingga saat diliputi ketidaktahuan tentang 

informasi akuntansi, secara tidak langsung dengan begitu saja membayangkan berdasarkan pada apa yang 

diyakini bahwa layanan perbankan merupakan sesuatu yan sangat sulit dijangkau, rumit dan tidak penting (Bank 

Dunia, 2011). Oleh karena itu pengalaman penyelenggaraan dan penggunaan layanan perbankan diharapkan 

dapat mengubah persepsi masyarakat unbanked yang pada akhirnya memunculkan persepsi positif seseorang 



Triana Fitriastuti, Dhina Mustika Sari, dan Ike Purnamasari 

 

 

44 
 

karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan 

individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan. Dengan memandang bahwa 

layanan perbankan merupakan hal yang penting bagi berkembangnnya usaha, maka akan mendorong mereka 

untuk memulai menggunakan layanan perbankan. 

Perlu disadari dalam implementasi LKD dibutuhkan agen UPLK yang memiliki pengalaman serta 

kompetensi yang cukup dalam mengelola transaksi keuangan karena agen UPLK merupakan kepanjangan 

fungsi perbankan.Selain itu agen UPLK juga memiliki peran mensosialisasikan fungsi bank yang belum di 

manfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu pemilihan agen UPLK haruslah mewakili masyarakat petani 

mengingat selama ini layanan terbentuk persepsi bahwa layanan perbankan bukanlah untuk masyarakat 

petani.Agen UPLK memiliki keistimewaan sebagai 

bagian dari masyarakat yang memahami secara 

mendalam karakteristik dan kebutuhan warganya, 

sehingga warga dapat melihat secara langsung proses 

transaksi tanpa sungkan atau merasa ada jarak persepsi 

eksklusivitas kantor bank selama ini.  

Guna menjembatani kebutuhan petani dan 

perluasan layanan keuangan, maka pemilihan 

pengepul sebagai agen UPLK dirasa cukup tepat 

dalam menjalankan perannya. Menitikberatkan pada 

proses transaksi yang dilakukan antara petani dan 

pengepul pada proses pendistribusian hasil panen 

cabai serta pola kredit modal usahatani, pada dasarnya 

pola interaksi antara pengepul dan petani sudah 

mencerminkan transaksi yang dapat dilakukan non 

tunai atau tidak perlu dilakukan tanpa fasilitas 

perbankan. Seperti halnya pola interaksi antara pelaku 

kemitraan usaha komoditas sayuran di Bali, transaksi 

yang digunakan dalam proses pendistribusian hasil 

tani dilakukan secara personal, atau menggunakan 

ponsel daninternet. Sistem pembayaran dilakukan 

secara tunai, bayarsecara kredit, giro bilyet, dan 

transfer bank tergantung kesepakatan yang dibuat antara 

berbagai pihak yang bermitra. Begitu pula dengan 

temuan penelitian di Bali, begitu pula dengan Sistem 

pembayaran di Sumatera Utara yang beragamantara lain begitu barang dikirim uang langsung ditransfer, sistem 

panjar, bayar kemudianatau kredit, dan bahkan kalau belum terjadi kepercayaan penuh, tiga kali pengiriman 

dibayar sekali. 

 Bertitik tolak dari hasil temuan penelitian terkait pola interaksi dan transaksi pembayaran hasil panen, 

maka pengepul di desa Lempake dapat berperan menjadi agen UPLK, mengingat selama ini pola pembayaran di 

pedagang pengepul umumnya tidak membayar secara tunai kepada petani, namun pembayaran dilakukan setelah 

beberapa hari kemudian, sekitar satu atau dua minggu kemudian dengan melakukan rekonsiliasi pencatatan 

jumlah cabai yang dihasilkan dan perubahan harga jual perhari. Artinya dalam pola interaksi dalam melakukan 

proses kerjasama secara konvensional dan manual yang dilakukan selama ini dapat di transformasikan melalui 

aktivitas transaksi perbankan seperti transaksi pembayaran hasil produksi cabe, pengajuan aplikasi kredit,  tarik 

tunai, cek saldo, transfer  dana antar bank, makapengepul selaku agen UPLK dapat menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi ponsel. Keuntungannya adalah Transaksi tercatat secara lebih lengkap dan lebih 

terjamin keamanannya. 

Sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No. 16.12.DPAU bahwa agen UPLK individu harus 

merupakan penduduk setempat dan memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling 

singkat 2 (dua) tahun. Agen UPLK yang ditunjuk memiliki reputasi dan kemampuan berkomunikasi yang cukup 

baik, pencarian agen UPLK difokuskan kepada masyarakat setempat yang memiliki usaha dibidang pertanian. 

Agen UPLK yang dibentuk tidak hanya mengakomodir kepentingan petani sawit tetapi juga melayani 

masyarakat secara umum. Untuk setiap transaksi, agen UPLK akan menerima fee transaksi yang besarannya 

akan ditentukan oleh pihak bank. Fee ini merupakan keuntungan material yang diterima oleh pihak agen UPLK 

sehingga dapat menjadi sumber kas masuk bagi agen tersebut. 

Agen UPLK sendiri menjalankan perannya sebagai agen branchless banking melalui sistem aplikasi 

teknologi yang terhubung dengan sistem bank.Terkait dengan penggunaan produk branchless banking yang 

menggabungkan teknologi informasi dengan layanan perbankan untuk meningkatkan akses terhadap layanan 

keuangan formal sangatlah tinggi peluangnya sebab mayoritas masyarakat di kecamatan Muara Wahau memiliki 

ponsel (88%).Terdapat banyak faktor yang menyebabkan nasabah menaruh uang di bank pilihannya.Mulai dari 

Sumber: Lampiran SE BI LKD 2014 
Gambar-8.1. Contoh Daftar Layanan dan Biaya 

Agen UPLK 
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kedekatan lokasi, layanan yang memuaskan, tingkat keamanan, fasilitas kemudahan transaksi, sampai dengan 

beberapa faktor lainnya.  

Namun, yang paling menarik untuk dianalisis adalah faktor fasilitas kemudahan bertransaksi.Dalam 

implementasinya agen UPLK dan perbankan yang menjadi pelaksana Pilot Project, harus memiliki konsep 

penerapan teknologi yang berkaitan dengan aktivitas perbankan yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh 

karena itu tigaatribut berikut harus menjadi perhatian yaitu: 

a. Atribut relative advantage atau kenyamanan (convenience), yang meliputi aspek kemudahan layanan, 

efisiensi waktu, dan fleksibilitas layanan yang artinya manfaat penggunaan Branchless Bankingini lebih 

besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, menghemat banyak waktu dalam pemanfaatannya 

dibandingkan harus mengantri di bank. Begitu pula dengan layanan Branchless Banking yang dapat diakses 

24/7, 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu menyebabkan fleksibilitas layanan yang tinggi, sehingga layanan 

perbankan dapat diperoleh di luar jam operasional bank. Pemanfaatan layanan perbankan tentu memiliki 

konsekuensi biaya, hal ini berlaku juga dalam penggunaan layanan ponseldimana besaran biayanya sebesar 

biaya sms yang dibebankan oleh operator seluler. 

b. Complexity, mencakup kemudahan dalam operasionalisasi dan seberapa mudah layanan atau produk 

Branchless Banking itu dapat dipelajari.Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (ease of use) 

sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi Branchless Banking dapat dengan mudah 

dipahami.kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang di dalam 

mempelajari Branchless Banking. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang 

yang menggunakan TI bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orangyang bekerja tanpa menggunakan 

Branchless Banking (secara manual).Pengguna Branchless Banking mempercayai bahwa Branchless 

Banking yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya (compartible) sebagai 

karakteristik kemudahan penggunaan. 

c. Trust. Trust memiliki pengaruh yang signifikan pada keinginan nasabah untuk terlibat dalam transaksi 

finansial secara online dan pemberian informasi yang bersifat rahasia (seperti kerahasiaan user id dan 

password, akun pribadi, dan lain-lain). Khawatir akan penipuan sehingga menimbulkan keengganan untuk 

mencoba teknologi baru ini. Penipuan melalui ponsel sudah banyak terjadi, penipuan pulsa telpon, maupun 

kejahatan gendam membuat responden lebih khawatir lagi ketika rekening bank menjadi satu dengan ponsel. 

Faktor kepercayaan (trust) menjadi hal yang sangat penting dalam penggunaan Branchless Banking dalam 

transaksi perbankan.Konsep kepercayaan ini berarti bahwa nasabah percaya terhadap keandalan pihak bank 

dapat menjamin keamanan (security) dan kerahasiaan (privacy) akun nasabah. Indikator kepercayaan (trust) 

yaitu: (1) sistem keamanan bank; (2) sistem kerahasiaan bank; (3) jaminan keamanan dan kerahasiaan; dan 

(4) kompensasi kerugian karena alasan keamanan dan kerahasiaan.  

 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan layanan keuangan inklusif yang teraplikasilan 

dalam keuangan digital mendekati titik kebutuhan oleh masyarakat terutama masyarakat yang terbatas dari sisi 

akses layanan keuangan seperti halnya perbankan..Segala upaya menggali potensi sosial ekonomi serta 

karakteristik suatu daerah menjadi bagian dari pertimbangan namun tidak menafikan untuk eksplorasi dari sisi 

yang lain seperti halnya potensi wisata dan hal lain yang menjadi khas masing-masing daerah. Dan pada 

akhirnya semoga layanan keuangan inklusif seperti keuangan digital dapat terealisasi dengan baik melalui 

keagenan yang berada dekat di tengah-tengah masyarakat seperti halnya agen UPLK atau Unit Penyedia 

Layanan Keuangan. 

Dalam penelitian ini, masih banyak sekali keterbatasannya terutama mengkaitkan antara variabel-

variabel penelitian lainnya yang memiliki koherensi dan korelasi dengan obyek yang diteliti, serta keter Metode 

penelitian sangatlah memungkinkan untuk lebih variatif lagi digunakan oleh peneliti selanjutnya, sehingga 

konsep riset ini mampu lebih banyak lagi kemanfaatannya terutama bagi masyarakat yang membutuhkan 

layanan keuangan inklusif. 
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