
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 
 Bulan Inklusi Keuangan 2022  2 

 

LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung selama kurang lebih dua tahun 

telah mempengaruhi perekonomian secara global. Untuk mengurangi dampak 

pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) 

yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan 

ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. 

Pemerintah, regulator, Kementerian dan Lembaga telah melakukan berbagai upaya 

strategis untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19 salah satu 

upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan akses layanan jasa 

keuangan sehingga dapat mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan.  

 Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang 

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen 

dan/atau masyarakat, Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai 

lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan dari inklusi keuangan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, meningkatkan penyediaan 

produk dan layanan jasa keuangan, meningkatkan penggunaan produk dan layanan 

jasa keuangan dan meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa 

keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan 

inklusi keuangan sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam rangka mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi 

dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 

tahun 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, tercatat sebesar 

76,19% dari total responden telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa 

keuangan formal di berbagai industri keuangan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat 

terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan formal sebesar 38,03%. Angka 

tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK pada tahun 2016, tercatat tingkat 

inklusi keuangan sebesar 67,8% dan tingkat literasi keuangan sebesar 29,7%. 

Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki 

peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun hal ini perlu 

diiringi dengan pemahaman yang baik dari masyarakat. Dengan demikian, upaya 

untuk mewujudkan keuangan yang inklusif harus diiringi juga dengan upaya untuk 

mendorong masyarakat yang melek layanan jasa keuangan sehingga masyarakat 
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dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban 

serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih. Hal tersebut 

sejalan dengan agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 antara lain yaitu 1) 

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan; dan 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing.  

Sebagaimana pelaksanaan BIK tahun 2021, telah dilakukan 2.183 kegiatan di 

seluruh wilayah Indonesia, dengan total peserta sebanyak 1.348.488 dan jumlah 

publikasi program literasi dan inklusi keuangan yaitu sebanyak 2.983. Kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi sosialisasi secara tatap muka ataupun virtual (webinar), 

pembukaan rekening, penyaluran kredit/ pembiayaan mikro, Business Matching, 

pengukuhan TPAKD, peluncuran program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di 

daerah, serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif. Selain itu, 

tercatat pula capaian selama BIK pada industri perbankan adalah pembukaan 

2.008.165 rekening dan penyaluran kredit 168.370 debitur. Selain itu, capaian pada 

industri perasuransian adalah pembukaan polis asuransi sebanyak 93.683 polis, pada 

industri pasar modal tercatat pembukaan rekening sebanyak 330.000 rekening efek, 

industri pembiayaan melaporkan penyaluran pembiayaan kepada 633.142 debitur, 

industri pergadaian pembukaan rekening baru sebanyak 15.168 rekening, dan pada 

industri fintech tercatat pembukaan akun sebanyak 58.452 akun. Dalam pelaksanaan 

Financial Expo (FinExpo) yang dilaksanakan secara virtual melalui website 

www.finexpo-bik2021.id, tercatat sebanyak 286 peserta booth dari LJK, 

Kementerian/Lembaga, dan e-commerce yang mengikuti kegiatan FinExpo BIK 2021 

dengan total jumlah pengunjung sebanyak 90.353 visitors. 

Atas dasar berbagai hal tersebut di atas, OJK berinisiatif untuk kembali 

menyelenggarakan kembali Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2022 bersama 

dengan Kementerian/Lembaga terkait yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa 

keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 

90% pada tahun 2024 serta guna mendukung pelaksanaan program PEN. BIK 

dilaksanakan pada bulan Oktober, sebagaimana telah dilaksanakan sejak tahun 2016 

dengan melibatkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan stakeholders terkait 

secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.  
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TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat; 

2. Mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa 

keuangan;  

3. Meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk 

dan/atau layanan jasa keuangan;  

4. Mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan; dan 

5. Memublikasikan dan mengoptimalkan program-program inklusi keuangan 

antara lain: Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), Simpanan Mahasiswa dan 

Pemuda (SiMuda) Gen 2, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Layanan 

Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), 

Securities Crowdfunding (SCF), Peer to Peer Lending (P2P) Asuransi Mikro, 

Reksa Dana Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit 

Ultra Mikro.  

 

TEMA KEGIATAN 

Tema Kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan tahun 2022 adalah sebagai 

berikut: “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat” 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

Rangkaian Kegiatan  : 1 s.d. 31 Oktober 2022 

Penutupan Kegiatan : 29 Oktober 2022 
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RINCIAN PELAKSANAAN 

Kegiatan BIK dilaksanakan serentak secara nasional bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta kantor LJK baik di kantor 

pusat maupun di daerah. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan 

selama BIK 2022, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penjualan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Berinsentif  

Selama pelaksanaan BIK, seluruh LJK diminta untuk melakukan penjualan 

produk dan/atau layanan jasa keuangan berinsentif melalui pemberian 

discount, cashback, point, bonus atau reward yang diberikan kepada 

masyarakat di Indonesia. 

 

2. Edukasi Keuangan 

Kegiatan edukasi keuangan dan sosialisasi terkait produk dan/atau layanan jasa 

keuangan dari berbagai industri jasa keuangan yang dapat dilakukan secara 

online atau offline menyesuaikan dengan kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan. 

Contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Sosialisasi; 

b. Webinar; 

c. Bank goes to school/campus;  

d. Klinik konsultasi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan 

e. Outreach program. 

 

3. Pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya 

Mendorong pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya untuk 

seluruh segmen masyarakat. Laporan pembukaan rekening dapat disampaikan 

kepada Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat 

selambat-lambatnya pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui link berikut 

https://bit.ly/capaianBIK2022. 
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4. Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan  

Dalam pelaksanaan BIK, diharapkan dapat mendorong penyaluran 

kredit/pembiayaan bagi UMKM baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. 

Laporan penyaluran kredit/pembiayaan dapat disampaikan kepada 

Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat selambat-

lambatnya pada tanggal 27 Oktober 2022 melalui link berikut 

https://bit.ly/capaianBIK2022. 

Contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Business matching (konvensional maupun syariah); 

b. Peluncuran produk Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR); dan 

c. Penandatanganan akad kredit bagi UMKM. 

 

5. Pameran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan 

Melakukan pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat 

dilakukan secara offline ataupun online, menyesuaikan dengan kondisi lokasi 

pelaksanaan kegiatan, seperti diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Financial Expo (FinExpo); 

b. Pasar Keuangan Rakyat (PKR); 

c. iB Vaganza; dan 

d. Investival.  

 

6. Publikasi kegiatan BIK dan Produk Inklusi Keuangan 

Melakukan publikasi terkait program dan produk/layanan jasa keuangan serta 

key visual BIK tahun 2022, dengan melibatkan media yang berasal media 

cetak, elektronik dan sosial media, seperti diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Talk show; 

b. Media gathering; 

c. Press Conference;  

d. Journal competition; dan 

e. Penayangan melalui media elektronik, cetak, dan sosial media. 

 

Sehubungan dengan masih adanya pembatasan sosial yang terjadi akibat 

pandemi Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebijakan 

di masing-masing daerah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.   
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Adapun kegiatan inti yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh masing-masing 

instansi antara lain yaitu: 

A. Kementerian/Lembaga/Asosiasi 

• Mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan BIK; 

• Mendorong implementasi program inklusi keuangan secara masif; dan 

• Melakukan kampanye dan publikasi program literasi dan inklusi keuangan 

serta perlindungan konsumen secara masif; dan 

• Berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan BIK. 

 

B. Lembaga Jasa Keuangan 

• Melakukan penjualan produk/jasa keuangan berinsentif melalui pemberian 

discount, cashback, point, bonus atau reward; 

• Melakukan penyaluran kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku 

usaha kecil dan mikro melalui kegiatan business matching; 

• Melakukan kegiatan pembukaan rekening, polis dan produk keuangan 

lainnya; 

• Melakukan pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dapat 

dilakukan secara offline dan online, menyesuaikan dengan kondisi lokasi 

pelaksanaan kegiatan; dan 

• Melaksanakan kegiatan edukasi keuangan secara online maupun offline. 

 

C. Kantor Regional dan Kantor OJK daerah 

• Mendorong LJK untuk memiliki program khusus selama bulan Oktober 

antara lain dengan penjualan produk/jasa keuangan berinsentif melalui 

pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward; 

• Memfasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku 

usaha kecil dan mikro melalui kegiatan business matching; 

• Mendukung LJK untuk melakukan kegiatan pembukaan rekening, polis dan 

produk keuangan lainnya;  

• Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan LJK untuk 

mengadakan kegiatan pameran, dapat dilakukan secara online maupun 

offline, menyesuaikan dengan kondisi lokasi pelaksanaan kegiatan; 

• Mendorong penerbitan Surat Edaran dalam rangka budaya mendorong 

budaya menabung di daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau dinas 

terkait; 
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• Melaksanakan kegiatan edukasi keuangan secara online maupun offline; 

dan 

• Melakukan kampanye dan publikasi program literasi dan inklusi keuangan 

serta perlindungan konsumen secara masif.  

 

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa rangkaian acara yang 

diselenggarakan oleh OJK di Kantor Pusat dalam rangka mendukung kegiatan Bulan 

Inklusi Keuangan tahun 2022, yaitu: 

1. Kegiatan pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan dalam bentuk 

Financial Expo (FinExpo) yang akan dilakukan secara offline pada tanggal 24 – 

30 Oktober 2022. 

2. Kampanye dan publikasi Bulan Inklusi Keuangan 2022, selama bulan Oktober 

2022; 

3. Edukasi keuangan selama bulan Oktober 2022; 

4. Puncak kegiatan BIK; dan  

5. Kegiatan lainnya.  

 

LOGO DAN KEY VISUAL KEGIATAN 

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan, 

promosi dan publikasi kegiatan dimaksud menggunakan logo dan key visual yang 

dapat diunduh melalui link berikut https://bit.ly/BIK-2022.  

Setiap Kementerian/Lembaga maupun LJK secara nasional diharapkan dapat 

mencantumkan logo dimaksud dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. 

 

SOSIALISASI  

Sosialisasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Bulan Inklusi 

Keuangan akan dilaksanakan pada bulan September 2022 secara virtual kepada 

Kementerian/Lembaga, Industri Jasa Keuangan,  dan KR/KOJK.  
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BIAYA 

Anggaran untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan BIK akan menjadi beban 

masing-masing Kantor OJK dan Kementerian/Lembaga terkait serta LJK. 

 

PUBLIKASI KEGIATAN 

Promosi dan publikasi kegiatan Bulan Inklusi Keuangan juga diharapkan dapat 

dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan sosial media serta pemasangan Out of 

Home (OOH) diberbagai daerah secara masif dengan menggunakan key visual BIK 

sepanjang bulan Oktober 2022 dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat 

terhadap kegiatan inklusi keuangan secara aktif. Materi key visual BIK tahun 2022 

dapat diunduh melalui link https://bit.ly/BIK-2022.  

Adapun untuk pelaksanaan publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait serta LJK agar disesuaikan dengan 

anggaran dan kebutuhannya masing-masing. 

 

LAPORAN KEGIATAN 

 Pelaksanaan kegiatan Bulan lnklusi Keuangan didokumentasikan dalam bentuk 

laporan yang selanjutnya disampaikan melalui email kepada Departemen Literasi, 

Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarakat OJK dengan alamat: 

inklusi.keuangan@ojk.go.id paling lambat 27 Oktober 2022. Laporan dimaksud 

sekurang-kurangnya mencakup:  

1. Nama kegiatan; 

2. Deskripsi kegiatan; 

3. Stakeholders dan Peserta yang terlibat; 

4. Detail pelaksanaan kegiatan; 

5. Publikasi dan promosi yang dilakukan; dan 

6. Outcomes (total jumlah pembukaan rekening, jumlah pengunjung, jumlah 

transaksi, jumlah penyaluran kredit, dst.) 


