1 Wah...lumayan kalau begini,
jadi bisa punya tabungan
untuk pendidikan si Dedek
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Bagaimana kami tau ada Agen LAKU PANDAI?

2 Aku juga buat jaga-jaga kalau
ada kebutuhan mendesak seperti
sakit, kecelakaan, bencana alam

AGEN
Surat Penunjukan

B
Bank Kami
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Untuk mengetahuinya tinggal
perhatikan logo LAKU PANDAI,
logo bank, dan surat penunjukan
agen dari bank yang terpercaya.

AGEN
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Kalau saya sih buat
simpanan masa tua

Tambahan biaya kuliah dan
pernikahan si Tini nanti

Apa saja yang disediakan LAKU PANDAI?
Selain itu kalau ibu-ibu rajin menabung dalam
periode tertentu dan dinilai baik oleh bank,
kelak bisa mendapatkan kredit/pembiayaan
mikro. Oh ya... kalau butuh perlindungan dari
penyakit tertentu dan bencana alam, juga ada
asuransi mikro lho!

B
Bank Kami

AGEN

Baiklah....
mulai saat ini, mari kita ber-LAKU PANDAI !!!

B
Bank Kami

Ibu-ibu dapat menabung melalui Agen LAKU PANDAI.
Banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan
tabungan di LAKU PANDAI, antara lain:
tanpa batas minimum setor dan saldo rekening
bebas biaya administrasi dan transaksi tertentu
mendapat bunga mulai dari Rp 1
aman, karena tabungan dijamin LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan)

PA STIKA N !
1
Wah.. sekarang ada tabungan LAKU PANDAI,
yang dapat dibuka di agen ya?

Agen Laku Pandai yang didatangi adalah agen resmi

AGEN

B
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Selalu menjaga buku tabungan dan/atau kartu tabungan
Tidak meminjamkan buku tabungan, kartu tabungan atau
telepon seluler yang dipakai untuk transaksi, kepada orang lain
Hafalkan dan jaga kerahasiaan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN)
Selalu menerima bukti transaksi atau pemberitahuan tertulis dari bank
setiap menyetor atau mengambil uang tabungan di Agen Laku Pandai
Segera laporkan ke bank/agen Laku Pandai apabila buku tabungan,
kartu tabungan atau telepon seluler hilang atau dicuri
Datangi bank/agen Laku Pandai jika butuh bantuan
Hafalkan nomor layanan pengaduan (call center) dari bank dan
telepon jika butuh bantuan

2
Benar sekali... tinggal membawa
kartu identitas atau pengganti
kartu identitas dan isi formulir
pembukaan rekening
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Pada suatu pagi di rumah Bu Joko

1
Bapak berangkat dulu ya Bu

Gaji bulanan saya masih tersisa, lumayanlah bisa disimpan buat jaga-jaga kalau
ada kebutuhan mendesak. tapi biar aman disimpan dimana ya?
soalnya siang sampai sore saya bantu bersih-bersih di rumah Bu Siska,
jadi tidak ada orang di rumah saya

“Siang Hari, dirumah bu RT”

Warung Nasi Bu Joko

2
Iya, hati-hati ya Pak

1
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Ibu, aku pergi sekolah dulu ya.

Kalau saya lagi kepikiran mau nyisihin uang
buat biaya masuk SMP si Dedek tahun depan
nih Bu, enaknya disimpan dimana ya?
agar tidak terpakai buat keperluan lainnya
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(hmm.. tahun depan, Dedek akan
masuk SMP nih, harus siap2 biaya..)

Hati-hati ya Dek!,
jangan lupa uang jajannya
digunakan dengan baik.

Sama Bu, saya juga musti membiayai
kuliah Tini. Tapi tiap mau kirim uang,
saya susah nih, sampe harus ijin
dari ngajar di sekolah karena
harus ke kantor bank di kota dulu
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Lagipula mana sempat kebank yang jauh di kota,
harus naik angkot 3 kali,
kan mahal Bu RT.

1 Duh Bu RT, saya gak
mungkinlah ke bank.
Malu masuk gedung
yang megah gitu, ga
punya baju yang bagus.
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Belum lagi kalau saya
ke bank, siapa yang
jaga warung, nganterin
makan siang buat Bapak dan
nemenin Dedek di rumah?
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Loh ibu-ibu memangnya belum pada punya tabungan di bank?
Kalau saya sudah lumayan lama punya
tabungan buat simpanan hari tua.
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Wah Ibu-ibu, ada apa ini ramai-ramai ke
tempat saya? Mau buka tabungan ya?

2
Dadah Ibuu...

1 Lho ibu-ibu ga usah jauh2 kalau butuh layanan perbankan, kan ada Pak Sobri,
pensiunan perkebunan teh di gang sebelah yang sudah menjadi Agen LAKU PANDAI.
Saya saja sekarang kalau mau menabung lewat beliau
Oh iya nanti siang kan ada
arisan di rumah Bu RT sebaiknya
aku bersih-bersih rumah dulu
lalu belanja ke pasar, masak,
baru bisa siap-siap ke rumah Bu RT

Ini lho Pak Sobri, Ibu-ibu ini pada minta
dijelaskan mengenai LAKU PANDAI

LAKU PANDAI adalah layanan perbankan dan/atau
keuangan lainnya untuk Ibu-ibu sekalian tanpa harus
datang ke kantor bank.
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Hah? Agen LAKU PANDAI? apa itu?
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Biar lebih jelas mari
kita ke tempat Pak Sobri
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Ibu cukup datang ke Agen LAKU PANDAI seperti saya, Pak guru Jarot, atau ke
Bu Tono yang punya warung tak jauh dari sini. Selain itu, bisa juga ke toko kelontong,
koperasi, kantor pos yang sudah bekerja sama dengan bank yang terpercaya yang
ada di sekitar kampung kita ini.

