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Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

BAB 1
SEJARAH UANG
A.

Sistem Barter
Zaman dulu kehidupan manusia masih sangat sederhana, pada masa itu

masih belum ada uang. Karena kehidupan masih sederhana manusia memenuhi
kebutuhan hanya dengan bercocok tanam, berburu, dan beternak. Agar kebutuhan
hidup mereka terpenuhi manusia umumnya tidak melakukan pembelian melainkan
dengan melakukan barter. Ada yang bertukar hasil bumi dengan hasil buruan
maupun kebutuhan lainya.
B.

Munculnya Uang
Seiring dengan berkembangnya zaman sistem barter mulai ditinggalkan

karena banyak merugikan serta kurang praktis. Akhirnya manusia mulai
menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar seperti garam, kulit kerang,
manik-manik, tembaga, dan benda-benda lainya. Pada abad ke-17 M sejarah uang
pun berubah dan semakin berkembang. Alat tukar yang digunakan pun mulai
menggunakan logam. Adapun logam-logam yang digunakan adalah emas dan
perak. Semenjak saat itu pertukaran semakin mudah dengan menggunakan uang.
Seiring berjalannya waktu penggunaan uang logam dari emas dan perak mulai
digantikan dengan uang kertas.
C.

Pengertian Uang
Menurut ensiklopedi Indonesia uang adalah segala sesatu yang biasanya

digunakan dan diteria umum sebagai alat penukar atau standar pengukuran.
Berdasarkan syarat uang dan pengertian menurut ensiklopedi Indonesia, dapat
disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu
yang dapat mempermudah pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran

1

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

yang sah. Pengertian sah di sini adalah bahwa keberadaan uang tersebut dijamin
oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara.

•

Pengertian Secara Umum: Secara umum uang merupakan alat tukar yang

diterima serta mempermudah proses tukar menukar.
•

Pengertian Berdasarkan Fungsi: Berdasarkan fungsinya uang merupakan
benda yang berfungsi sebagai alat pembayaran.

•

Pengertian Berdasarkan Hukum: Berdasarkan hukum uang adalah benda
yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang
sah.

•

Pengertian Berdasarkan Nilai: Pengertian uang berdasarkan nilai memiliki
pengertian bahwa uang adalah satuan hitung yang dapat digunakan untuk
menyatakan nilai.

D.

Pengertian Uang Menurut Ahli

•

A.C Piguo dalam bukunya “The Veil Of Money” yang dimaksud uang adalah
alat tukar.

•

D.H Robertson dalam bukunya Money yang dimaksud dengan uang adalah
sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang.

•

R.G Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan bahwa uang
adalah seseuatu yang tersedia dan diterima umum sebagai alat
pembayaran bagi pembelian barang-barabg dan jasa-jasa serta kekayaan
berharga lainnya.
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E.

Syarat Uang
Ada beberapa syarat agar uang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam

perekonomian. Baik secara teknis maupun secara psikologis. Berikut ini syaratsyarat uang.
•

Acceptability artinya diterima oleh semua kalangan.

•

Durability artinya tahan lama yaitu tidak mudah rusak .

•

Stability of value artinya memiliki nilai tetap, yang dimaksudkan yaitu nilai
uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang sehingga
masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan.

•

Kontinuitas adanya kelangsungan pemakaian.

•

Portability artinya uang itu bersifat fleksibel praktis mudah dibawa ke
mana-mana. Sehingga ketika pemilik melakukan transaksi besar tidak
mengalami kesulitan.

•

Divisibility artinya uang mudah untuk dibagi, maka ketika melakukan
transaksi sekecil apa pun, uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak
berkurang.

F.

Fungsi Uang
Dalam ekonomi modern ada 3 fungsi utama uang yaitu sebagai alat tukar

(medium of exchange), sebagai satuan hitung (unit of account), dan sebagai
penyimpan nilai (valuta).
•

Sebagai alat t ukar (medium of exchange) artinya dengan adanya uang
akan mempermudah pertukaran. Dengan uang pertukaran tidak lagi harus
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menggunakan barang pula melainkan digantikan dengan uang. Sehingga
kendala-kendala dalam barter bisa diatasi dengan adanya uang.
•

Sebagai satuan hitung (unit of account) disini uang berfungsi sebagai
penentu nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan,
menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya
pinjaman.

•

Sebagai alat penyimpan nilai (valuta) disini uang berfungsi sebagai pengalih
daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang
penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang
dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk
digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

G.
a.

Jenis Uang
Uang kartal
Uang kartal adalah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat

pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat. Uang kartal
terdiri dari uang logam (emas, perak, alumunium) dan uang kertas.
b. Uang giral
Uang giral adalah uang yang berbentuk saldo rekening di bank milik
nasabah, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Cara pembayaran dapat
menggunakan cek, giro, telegraphic transfer, travel chek (cek dengan perjanjian),
dalam melakukan pembayaran dengan uang giral ini seseorang boleh menolak.
Syarat utama uang giral adalah seseorang harus mempunyai tabungan/simpanan di
bank.

4

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

H.

Nilai Uang

a.

Ditinjau dari pembuatanya

1.

Nilai intrinsik
Nilai intrinsik adalah nilai uang berdasarkan bahan-bahan pembuatan uang.

2.

Nilai nominal
Nilai nominal adalah nilai yang tertera/tertuis pada setiap mata uang yang
bersangkutan.
Dari kedua pengertian nilai uang tersebut diatas munculah istilah-istilah
sebagai berikut : Fisudier money yaitu uang yang memiliki nilai nominal
lebih besar dari nilai intrinsiknya.
Contoh : jenis uang kertas, maka uang kertas disebut juga uang
kepercayaan (fiduciary).

Alasan mengapa masyarakat mau menerima kertas :
•

Pemerintah mau menerima dan menggunakannya

•

Memiliki daya beli

•

Dilindungi dengan undang-undang

Full bodied money, yaitu uang yang memiliki nominal sama dengan
intrinsiknya.
Contoh : jenis uang logam

b.

Ditinjau dari penggunaannya

1.

Nilai internal
Nilai internal uang

adalah kemampuan suatu uang apabila ditukarkan

dengan sejumlah barang.
2.

Nilai eksternal
Nilai eksternal uang adalah perbandingan nilai mata uang dalam negeri
dengan nilai mata uang negara lain.
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I.

Fluktuasi Nilai Mata Uang

a.

Inflasi
Inflasi adalah keadaan dimana nilai mata uang merosot dibandingkan
dengan harga barang karena banyaknya uang yang beredar sehingga
berakibat harga barang menjadi mahal.
Ciri-cirinya :

b.

•

Harga barang naik

•

Gaji atau upah naik

•

Jumlah uang yang beredar bertambah

•

Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan

•

Banyak terjadi pengangguran

•

Susah mencari lapangan pekerjaan

Deflasi
Deflasi yaitu merosotnya harga barang karena terjadi peningkatan nilai
mata uang atau menguatnya nilai mata uang dalam negeri.
Hal-hal yang menyebabkan deflasi :

c.

•

Uang yang beredar sedikit/kurang

•

Harga barang mengalami penurunan

•

Nilai mata uang dalam negeri menguat

Devaluasi
Devaluasi adalah dengan sengaja menurunkan nilai mata uang sendiri
terhadap valuta asing.

d.

Apresiasi
Apresiasi adalah keadaan meningkatnya nilai mata uang dalam negeri
sampai pada presentase yang ditetapkan dari semula tanpa disengaja.

e.

Depresiasi
Depresiasi adalah merosotnya mata uang di dalam negeri secara tidak
sengaja.
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f.

Hot money
Hot money adalah suatu negara terlalu banyak uang (modal) tetapi uang
tersebut berada di suatu negara yang tidak produktif, maka perlu ke negara
lain yang lebih menguntungkan.

J.

Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Mata Uang Dalam Negeri
Nilai tukar mata uang suatu negara dibandingkan dengan nilai mata uang

negara lain disebut kurs. Sejak adanya gerakan reformasi nilai mata uang Indonesia
mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Sebelum tahun 1998 nilai mata uang
Indonesia berkisar US 1 = Rp. 2.500,- sekarang ini berkisar US1 = Rp. 9.000,- (sudah
dipatok dalam APBN). Hal ini disebabkan karena :
•

Inflansi yang tajam

•

Devaluasi

•

Keadaan politik yang tidak stabil

Berikut adalah beberapa contoh nama mata uang asing negara-negara di
dunia :
Tabel 1.1
Negara dan Nama Mata Uang
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
NEGARA
Aljazair
Argentina
Amerika
Arab Saudi
Belanda
Brazil
Fhilifina
Inggris
Italia
India

7

MATA UANG
Dinar
Peso
US Dollar
Riyal
Golden
Cruzeiro
Peso
Poundsterling
Lira
Rupe

NO

NAMA NEGARA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jerman
Jepang
Korea Selatan
Kamboja
Malaysia
Portugal
Prancis
Singapura
Thailand
Uni Eropa

MATA UANG
Deuts Mark
Yen
Won
Real
Ringgit
Escudo
Franch
Dollar Sin
Bath
EURO
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BAB 2
LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

A.

Pengertian Lembaga Keuangan
Bank

merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkannya kembali dana
tersebut ke masyrakat (lending) serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga
keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana
kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau
kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Pengertian bank menurut UU
Perbankkan No. 10 Tahun 1998 bank adalah : Badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.

Berikut ini bagan kegiatan bank :

Bank

Menghimpun Dana
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Menyalurkan
Dana

Memberikan Jasa
Bank
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Kegiatan menghimpun dana dan meyelurkan dana merupakan kegiatan
pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya
hanyalah pendukung dari kegiatan bank. Pengertian menghimpun dana maksudnya
adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat
luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.
Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan
rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa
tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan
bagi hasil, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pengertian
menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat
simpanan giro, tbungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman
(kredit) bagi bank yang bersarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank
yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya kecilnya bunga kredit sangat
dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar bunga simpanan,
maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di
samping bunga simpanan besar kecilnya bunga pinjaman dipengaruhi oleh
keuntungan yang diambil, biaya opeasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit
macet, pajak serta lainnya.

B.

Keuntungan Bank
Bagi bank yang yang berdasarkan prinsip konvensional, ada dua macam

keuntungan:

1.

Spread Based
Keutungan yang diperoleh bank karena selisih bunga simpanan dan bunga

pinjaman.
Dalam spread based ini ada dua macam :
a. Negative spread : terjadi jika bunga simpanan lebih tinggi dari bunga
pinjaman.
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b. Positive Spread : terjadi jika bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga
simpanan.
2.

Fee Based
Keuntungan yang diperoleh bank karena jasa-jasa yang diberikan oleh

bank.
Adapun jasa-jasa yang diberikan oleh bank antara lain:
a. Jasa setoran (telepon, listrik, air dan uang kuliah)
b. Jasa Pembayaran (gaji, pensiun, atau hadiah)
c. Jasa Pengiriman (transfer)
d. Jasa Penagihan (inkaso)
e. Jasa Kliring (clearing)
f.

Jasa Penjualan Mata Uang Asing (valas)

g. Jasa Penyimpanan dokumen (safe deposit box)
h. Jasa Cek Wisata (traveler cheque)
i.

Jasa Kartu Kredit (Bank Card)

j.

Jasa di Pasar Modal

k. Jasa Letter of Credit (L/C)
l.

Jasa Bank Garensi dan Referensi Bank

m. Jasa Bank lainnya.

C.

Jenis-Jenis Bank

1.

Menurut Fungsinya

a.

Bank Umum (Commercial Bank)
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. (menurut UU No.10 Tahun 1998).
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b.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran(menurut UU No. 10 Tahun 1998).

Jadi dalam hal ini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan
Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan
penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menghimpun
dana dalam bentuk simpanan giro. Selain kedua bank di atas dalam praktek masih
terdapat satu bank lagi yaitu Bank Sentral. Bank ini tidak bersifat komersial seperti
halnya Bank Umum dan BPR. Setiap negara pasti memiliki Bank Sentral. Fungsi
Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (UU No. 23 Th. 1999).
Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Agar kestabilan nilai Rupiah dapat tercapai dan terpelihara maka Bank
Indonesia memiliki tugas antara lain :
1.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

2.

Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.

3.

Mengatur dan mengawasi bank

2.

Menurut Kepemilikannya

a.

Bank Milik Pemerintah
Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Berikut ini adalah daftar bank pemerintah,
yaitu:


Bank Mandiri (sebelum 1998 adalah Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,
Bank Exim, Bank Pembangunan Indonesia)
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Mutiara Bank (sebelum tanggal 16 September 2009 bernama "Bank
Century"/"Bank CIC", penyertaan saham sementara oleh Pemerintah
Indonesia melalui LPS)

b.



Bank Negara Indonesia



Bank Rakyat Indonesia



Bank Tabungan Negara
Bank Milik Swasta Nasional
Bank yang modalnya dimiliki oleh swasta nasional.( Mis: BCA)

c.

Bank Milik Asing
Merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing
maupun pemerintah asing suatu Negara. (Mis :HSBC Bank)

d.

Bank Milik Campuran
Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan
pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas
dipegang oleh pihak Indonesia. (Mis : Sumitomo Niaga Bank)

3.

Menurut Statusnya

a.

Bank Devisa
Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. (mis: pembayaran
L/C)

b.

Bank Non Devisa
Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank
devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank
devisa.

4.

Menurut Cara Menentukan Harga

a.

Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional
Bank dengan prinsip konvensional menggunakan dua metode :
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1. Menetapkan bunga sebagai harga jual (spread based)
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya bank konvensional mengenakan biayabiaya dalam nominal atau peresentase tertentu seperti biaya
administrasi, biaya provisi, biaya sewa, biaya iuran. (fee based).
b.

Bank berdasarkan Prinsip Syariah
Bank dengan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan
hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain. Cara yang digunakan
dalam bank dengan Prinsip Syariah adalah :
1. Pembiayaan dengan prinsip bai hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah)
5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (ijarah wa iqtina )

D.

Kegiatan Perbankan
Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank

sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Dalam melaksanakan
kegiatannya setiap bank berbeda sepaerti antara kegiatan bank umum dengan
kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank
perkreditan rakyat. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan oleh bank umum
lebih lengkap. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan
tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wlayah opeasinya lebih sempit
dibandingkan dengan bank umum.
Dewasa ini kegiatan-kegiatan pebankan yang ada di Indonesia teutama bank
umum adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending)
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service)
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a. Menerima setoran (telepon, listrik, air dan uang kuliah)
b. Melayani pembayaran (gaji, pensiun, atau hadiah)
c. Di pasar modal bank dapat memberikan atau menjadi(penjamin
emisi,penanggung, wali amanat, pialang, perusahaan pengelola dana)
d. Jasa Pengiriman (transfer)
e. Jasa Penagihan (inkaso)
f.Jasa Kliring (clearing)
g. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (valas)
h. Jasa Penyimpanan dokumen (safe deposit box)
i.

Jasa Cek Wisata (traveler cheque)

j.

Jasa Kartu Kredit (Bank Card)

k. Jasa di Pasar Modal
l.

Jasa Letter of Credit (L/C)

m. Jasa Bank Garansi dan Referensi Bank
n. Jasa Bank lainnya.
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BAB 3
SUMBER DANA BANK
A.

Pengertian Sumber Dana Bank
Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari

masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari
simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Sedangkan pengertian dari
manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat.
Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :
1.

Sumber dana dari bank itu sendiri

2.

Sumber dana dari masyarakat

3.

Dan sumber dana dari embaga lainnya

B.

Dana Yang Berasal Dari Bank Itu Sendiri
Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri)maksudnya

adalah dana yang diperoleh dari dalam bank.
Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu terdiri dari ;
1.

Setoran modal dari pemegang saham yaitu, merupakan modal dari para
pemegang saham lama atau pemegang saham baru.

2.

Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh
bank dan sementara waktu belum digunakan.

3.

Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belm
dibagikan kepada para pemegang saham.

C.

Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi

bank dan merupakan ukuran kberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya
dari sumber ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat
menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis sipanan
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memiliki kunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati
pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1.

Simpanan Giro

2.

Simpanan Tabungan

3.

Simpanan Deposito
Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para

penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tujuan utama
menyimpan uang dalam bentuk rekening giro adalah untuk kemudahan dalam
melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut dalam dunia bisnis
dan pemegang giro tidak perlu memperhatikan bunganya. Sedangkan bagi mereka
yang menyimpan uangnya di rekening tabungan disamping kemudahan untuk
mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika
dibandingkan dengan rekening giro. Kemudian tujuan mnyimpan uang di rekening
deposito dengan mengharapkan penghasilan dari bunga yang lebih besar. Hal ini
disebabkan bunga deposio yang diberikan kepada deposan paling tinggi dari
simpanan lainnya.

D.

Dana Yang Berasal Dari Lembaga Lain
Dalam prakteknya sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika

bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertamadan kedua
diatas. Perolehan dana dai sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :
1.

Bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) merupakan kredit yang diberikan
Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

2.

pinjaman antar bank (Call Money). Biasanya pinjaman ini dibeikankepada
bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.dan tidak
mampu membayar kekalahannya.
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3.

Pinjaman dari bank-bank luar negeri.

4.

Surat Berharga pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan
menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat.

E.

Simpanan Giro
Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, simpanan giro

adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan
cara pemindahbukuan. Pengertian penarikan adalah pengambian sejumlah uang
dri rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya.
Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai dan non
tunai(pemindahbukuan). Penarikan secara tunai dapat menggunakan cek dan
penarikan non tunai dengan menggunakan bilyet giro (BG). Pengertian cek adalah
surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening
giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepadampihak yang
disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek.
Adapun syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank adalah
sebagai berikut:
1.

Tersedianya dana yang cukup.

2.

Adanya meterai yang cukup

3.

Jika ada coretan harus ditandatangani oleh pemberi cek.

4.

Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf harus sama.

5.

Masa kadaluwarsa cek yaitu 70 hari setelah cek keluar.

6.

Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di contoh
(specimen).

7.

Tidak diblokir pihak berwenang.

8.

Resi cek yang diberikan kepada nasabah sudah kembali.

9.

Kondisi cek tidak rusak.

10.

Rekening nasabah belum ditutup.
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Dalam praktek sehari-hari terdapat beberapa jenis cek yang ada di
masyarakat dewasa ini antara lain :
a.

Cek Atas Tunjuk
Cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentudi dalam cek
tersebut.

b.

Cek Atas Nama
Merupakan cek yang diterbitkan atas nama sseorang atau badan tertentu
yang tertulis dalam cek terebut.

c.

Cek Silang
Merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek tersebut
berfungsi sebagai pemindahbukuan (Bilyet giro)bukan tunai.

d.

Cek Mundur
merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang.

e.

Cek Kosong
Merupakan cek yang dananya tidak tersedia artinya jumlah dana yang tertulis
di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro
jumlahnya lebih kecil.

Berikut ini contoh cek dari Bank BBMI.

sumber http://zakyways.blogspot.com
Pengertian Bilyet Giro (BG) adalah surat printah dari masabah kepada bank
yang memelihara rekening giro nasabah terebut untuk memindahbukukan ejumlah
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uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan
namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.
Syarat-syarat

yang

berlaku

untuk

BG

agar

dapat

dilakukan

pemindahbukuan antara lain :
a.

Ada nama bilyet giro dan nomor serinya

b.

Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban
rekening ybs.

c.

Nama dan tempat bank tertarik.

d.

Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf harus sama.

e.

Nama dan nomor rekening pihak penerima.

f.

Tanda tangan penarik atau stempel perusahaan penarik jika si penarik
merupakan perusahaan.

g.

Tanggal dan tempat penarikan.

h.

Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.
Berikut ini contoh dari bilyet giro dari Bank BBMI.

Sumber
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Bunga atau jasa giro yang dibayar kepada pemegang giro dihitung dengan
berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan
menggunaka saldo terendah. Disamping metode saldo terendah terdapat metode
saldo rata-rata saldo harian.

F.

Contoh Perhitungan Simpanan Giro
Berikut ini transaksi yang terjadi pada rekening giro Tn. Agus selama bulan

September 2009.
Nama Nasabah

: Tn. Agus

No. Rekening

: 01.234.567

1.

Tgl 01 Sept. Saldo

Rp. 5.500.000,-

2.

Tgl 08 Sept. Setor Tunai

Rp.10.000.000,-

3.

Tgl 10 Sept. tarik tunai

Rp. 3.000.000,-

4.

Tgl 15 Sept. Tarik Tunai

Rp. 2.500.000,-

5.

Tgl 16 Sept. Setor Kliring

Rp. 4.000.000,-

6.

Tgl 20 Sept. tarik tunai

7.

Tgl 15 Sept. Tarik Tunai

8.

Tgl 22 Sept. Setor Tunai

Rp. 2.000.000,-

9.

Tgl 24 Sept. Transfer Masuk

Rp. 7.000.000,-

10.

Tgl 29 Sept. Tarik Tunai

Rp. 7.000.000,Rp. 2.500.000,-

Rp.14.000.000,-

Pertanyaan :
a.

Buatlah laporan rekening korannya.

b.

Berapa bunga bersih yang diterima Tn Agus selama bulan September jika
bunga dihitung dari saldo terendah sedangkan jasa giro yang berlaku adalah
14% dan pajak sebesar 15 %.

c.

Berapa bunga bersih yang diterima Tn Agus selama bulan September jika
bunga dihitung dari saldo rata-rata sedangkan jasa giro yang berlaku adalah
14% dan pajak sebesar 15 %.
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Jawab :
a.

Laporan Rekening Koran Tuan Agus

Tgl

b.

Rekening Koran
Tuan Agus
Per 30 September 2009
(dalam ribuan rupiah)
Debet
Kredit

Transakasi

Saldo

1

Saldo

-

-

5.500

8

Setor Tunai

-

10.000

15.500

10

Tarik Tunai

3.000

-

12.500

15

Tarik Tunai

2.500

-

10.000

16

Setor Kliring

-

4.000

14.000

20

Tarik Tunai

7.000

-

7.000

22

Setor Tunai

-

2.000

9.000

24

Transfer Masuk

-

7.000

16.000

29

Tarik Tunai

14.000

-

2.000

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah.
Saldo terendah pada bulan September adalah Rp.

2000,000,-maka bunga

pada bulan September adalah :
14 % x Rp. 2.000.000,Bunga

=

-----------------------------------

= Rp. 23.333,-

12 bulan
Pajak

15% x Rp. 23.333,-

= Rp. 3.500,----------------- -

Bunga Bersih
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c.

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata.
Saldo rata-rata pada bulan September adalah :
Rp.91.500.000
---------------- = Rp. 10.1666.667,9
Catatan : angka 91.500.000 diperoleh dari jumlah saldo dari tgl 1 s/d 29 Sep.

14 % x Rp. 10.166.667,Bunga

=

-----------------------------------

= Rp. 118.611

12 bulan
Pajak

15% x Rp. 118.611,-

= Rp

17.792
----------------- -

Bunga Bersih

G.

Rp. 100.819

Simpanan Tabungan
Pengertian simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat-sayarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan
itu. Simpanan tabungan lebih banyak digunakan oleh umum seperti perorangan
baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Rata-rata suku bunga tabungan
lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nadabah. Begitu pula metode
perhitungan bunga serta berbagai keuntungan lainnya seperti hadiah atau cindera
mata.
Ada beberapa alat penarikan tabungan antara lain :
a.

Buku Tabungan
Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat
mengurangi saldo yang ada pada buku tabungan tersebut.
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b.

Slip Penarikan
merupakan formulir nasabah di mana nasabah cukup menulis nama, nomor
rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah
uang.

c.

Kartu yang terbuat dari plastik
Merupakan kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk
menarik sejumlaj uang dari tabungan, baik uang yang ada di bank atau mesin
ATM(Authomatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri).

d.

Kombinansi
penarikan tabungan dapat dilakukan dengan kombinasi antara buku
tabungan dan slip penarikan.

Berikut ini dapat dilihat contoh buku tabungan dari Bank Mandiri.

Sumber:

http://tobe-shared.blogspot.com/2012/12/wujudkan-keinginan-andabersama-bank.html
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H.

Contoh Perhitungan Simpanan Tabungan
Berikut ini transaksi yang terjadi pada rekening tabungan Nn. Ani pada

bulan September 2009 pada Bank Mandiri Jember.
Nama Nasabah : Nn. Ani
No. Rekening

: 01.234.657

1.

Tgl 01Sept. Setor Tunai

Rp. 3.000.000,-

2.

Tgl 09 Sept. Setor tunai

Rp. 5.000.000,-

3.

Tgl 14 Sept. Tarik Tunai

4.

Tgl 16 Sept. Transfer Masuk

Rp. 6.000.000,-

5.

Tgl 23 Sept. tarik tunai

Rp. 7.000.000,-

6.

Tgl 27 Sept. Setor Tunai

Rp. 6.000.000,-

Rp. 4.000.000,-

Pertanyaan :
a.

Buatlah laporan rekening korannya.

b.

Berapa bunga bersih yang diterima Nn.Ani selama bulan September jika
bunga dihitung dari saldo terendah sedangkan jasa giro yang berlaku adalah
16% dan pajak sebesar 15 %.

c.

Berapa bunga bersih yang diterima Nn. Ani selama bulan September jika
bunga dihitung dari saldo rata-rata sedangkan jasa giro yang berlaku adalah
17% dan pajak sebesar 15 %.

d.

Berapa bunga bersih yang diterima Nn. Ani selama bulan September jika
bunga dihitung dari saldo harian jika bunga yang berlaku adalah sebagai
berikut :
Dari tgl. 1 s/d tgl. 10 bunga

= 16%/tahun

Dari tgl. 11 s/d tgl. 20 bunga

= 17%/tahun

Dari tgl. 21 s/d tgl. 30 bunga

= 20%/tahun
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Jawab :

Tgl

b.

Rekening Koran
Nn. Ani
Per 30 September 2009
(dalam ibuan rupiah)
Debet
Kredit

Transakasi

Saldo

1

Setor Tunai

-

3.000

3.000

9

Setor Tunai

-

5.000

8.000

14

Tarik Tunai

4.000

-

4.000

16

Transfer Masuk

-

6.000

10.000

23

Tarik Tunai

7.000

-

3.000

27

Setor Tunai

-

6.000

9.000

Perhitungan bunga dengan saldo terendah
Saldo terendah bulan September adalah Rp. 3.000.000,Jadi pehitungan bunganya adalah :
16 % x Rp. 3.000.000,Bunga

=

-----------------------------------

= Rp. 40.000,-

12 bulan
Pajak

15% x Rp. 40.000,-

= Rp. 6.000,----------------- -

Bunga Bersih

c.

Rp. 34.000,-

Perhitungan bunga dengan saldo rata -rata
Saldo rata-rata pada bulan September adalah :
Rp.37.000.000
---------------- = Rp. 6.166.667,6
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17 % x Rp. 6.166.667,Bunga

=

-----------------------------------

= Rp. 87.361

12 bulan
Pajak

15% x Rp. 87.361,-

= Rp 13.104
----------------- -

Bunga Bersih

d.

Rp. 74.257

Perhitungan bunga dengan saldo harian adalah ;
Tgl 1 s/d 8 September
16 % x Rp. 3.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 8 hari

= Rp. 10.521,-

365 hari
Tgl 9 s/d 10 September
16 % x Rp. 8.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 2 hari

= Rp. 7.014,-

365 hari
Tgl 11 s/d 13 September
17 % x Rp. 8.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 8 hari

= Rp. 11.178,-

365 hari
Tgl 14 s/d 15 September
17 % x Rp. 4.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 3 hari

= Rp. 3.726,-

365 hari
Tgl 16 s/d 20 September
17 % x Rp. 10.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 5 hari
365 hari
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Tgl 21 s/d 22 September
20 % x Rp. 10.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 2 hari

= Rp. 10.959,-

365 hari
Tgl 23 s/d 26 September
20 % x Rp. 3.000.000,Bunga

=

--------------------------------- x 8 hari

= Rp. 6.575,-

365 hari
Tgl 27 s/d 30 September
20 % x Rp. 9..000.000,Bunga

=

-------------------------------- x 3 hari

= Rp. 19.726,-

365 hari
Total Bunga harian

=Rp. 92.987,-

Pajak 15% X Rp.92.987,-

= Rp. 13.948,
---------------

Bunga Besih

I.

= Rp. 79.039,-

Simpanan Deposito
Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito.

Simpanan deposito ini mengandung unsur waktu/jatuh tempo. Begitu pula denga
suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya..
Simpanan deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan
bank.
Jenis – jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia antara lain :
1.

Deposito Berjangka
Deposito berjangka

merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis

jangka waktu tertentu. Jangka waktunya biasanya bervariasi mulai dari 1.2.3.6.12
sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik

27

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama
seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito
berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai
dengan jangka waktunya. Untuk menarik minat masyarakat pihak bank dapat
memberikan berbagai insentif atau rangsangan. Insentif yang diberikan biasanya
berupa bunga khusus(spesial rate) maupun insentif seperti hadiah atau
cinderamata lainnya. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing,
biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan
bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka
dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen
Jepang, DM Jerman .
Berikut contoh ditunjukkan contoh deposito berjangka.

Sumber: http://secretofraindrops.blogspot.com/2010/09/produk-retail-banking-diindonesia.html

Contoh perhitungan Deposito Berjangka
a.

Tuan Raja ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan.
Nominal yang diinginkan adalah Rp. 50.000.000,- dan pembayaran secara
tunai. Bunga 20 % (per tahun) dan dikenakan pajak 15 % serta bunga diambil
setiap bulan tunai. Berapa jumlah bunga yang harus dibayar bank setiap
bulan?
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Jawab:
20% x Rp. 50.000.000,Bunga

= -------------------------------

= Rp. 833.333,-

12 bulan
Pajak

15% x Rp.833.333

= Rp. 124.999,--------------------- -

Bunga Bersih per bulan
b.

= Rp. 708.334,-

Tuan Bagus ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal Rp.
30.000.000,- dengan jangka waktu 9 bulan dengan bunga 26 % dan diambil
setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo seluruh deposito dicairkan dan
uangnya diambil tunai. Berapa jumlah bunga yang ditewrima Tuan Bagus
setelah jatuh tempo?
Jawab :
26% x Rp. 30.000.000,Bunga

= ------------------------------- x 9

= Rp.5. 850.000,-

12 bulan
Pajak

15% x Rp.5.850.000

= Rp. 877.500,--------------------- -

Bunga Bersih setelah jatuh tempo

2.

= Rp. 4.972.500,-

Sertifikat Deposito
Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka
waktu 2,3,6 dan 12 bulan. Perbedaannya dengan deposito berjangka,
sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat
diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain
adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik
tunai maupun non tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

29

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai
nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam
lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.
Contoh perhitungan Sertifikat Deposito
a.

Nona Fitri ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal @ Rp.
20.000.000,- bunga 17 %/tahun dan diambil dimuka. Jangka waktu adalah 12
bulan dan pembayaran secara tunai kemudian dikenakan pajak 15 %. Berapa
jumlah yang harus dibayar Nona Fitri ?
Jawab :
Total nominal sertifikat deposito 10 x Rp. 20.000,-

= Rp. 200.000.000,-

17% x Rp. 200.000.000,Bunga

=--------------------------- x 12 = Rp.34.000.000,12 bulan

Pajak

15% x Rp.34.000.000

= Rp. 5.100.000,=Rp. 28.900.000,----------------------

Jumlah yang harus dibayar

3.

= Rp. 171.100.000,-

Deposito On Call
Deposit On Call (DOC) merupakan deposito yang digunakan untuk deposan

yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp. 30.000.000,- dan
sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka
waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas
nama.
Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call namun
sebelum deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya
sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan
DOCnya.
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Contoh perhitungan Deposit On Call
Tuan Arifin memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,- ingin menerbitkan
deposit on call mulai hari ini tanggal 11 Desember 2009. bunga yang telah
dinegosiasi adalah 4% per bulan dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 20
Desember 2009 Tuan Arifin mencairkan Deposit on Callnya. Berapa bunga yang
diterima Tuan Arifin pada saat pencairan jika dikenakan pajak 15%?
Jawab:
Lama mengendap dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 20 Desember
2009= 20 hari
4% x Rp. 100.000.000,Bunga

= ------------------------------- x 20 har =

Rp.2.666.667,-

30 hari
Pajak

15% x Rp2.666.667,-

Rp. 400.000,-------------------- -

Jumlah yang diterima
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BAB 4
ALOKASI DANA BANK

A.

Pengertian Alokasi Dana
Alokasi dana

bank merupakan kegiatan mengalokasikan dana

yang

diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pengalokasian dana
ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
Dalam mengalokasikan dananya pihak

perbankan harus dapat memilih dari

berbagai alternatif yang ada. Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah
alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal dengan kredit bagi bank
yang berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang
berdasarkan prinsip syariah.

B.

Pengertian kredit dan pembiayaan
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasrkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pembiayaan

adalah

penyediaan

uang

atau

tagihan

yang

dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan perssetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lainyang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil.
Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benarbenar dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.
Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek
usahanya, jaminan yang dibeikan sserta faktor-faktor lainnya.Tujuan analisis ini
adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.
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C.

Unsur-unsur Kredit
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

kredit adalah sebagai berikut:
1.

Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemeberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan
benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2.

Kesepakatan
Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit.

3.

Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu.

4.

Resiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

5.

Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemebrian suatu kredit atau jasa yang kita
kenal dengan bunga.

D.

Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain :
1.

Mencari Keuntungan

2.

Membantu usaha nasabah

3.

Membantu pemerintah

Sedangkan Fungsi dari pada kredit adalah :
1.

Untuk meningkatkan daya guna uang.

2.

Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

3.

Untuk meningkatkan daya guna barang

4.

Meningkatkan peredaran barang

5.

Sebagai alat stabilitas ekonomi

6.

Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
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7.

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

8.

Untuk meningkatkan hubungan internasional

E.

Jenis-jenis kredit

Dilihat dari segi kegunaan
1.

Kredit Investasi

2.

Kredit Modal kerja

Dilihat dari segi tujuan kredit
1.

Kredit produktif

2.

Kredit konsumtif

3.

Kredit Perdagangan

kDilihat dari segi jangka waktu
1.

Kredit jangka pendek

2.

Kredit jangka menengah

3.

Kredit jangka panjang

Dilihat dari segi jaminan
1.

Kredit dengan jaminan

2.

Kredit tanpa jaminan

Dilihat dari sektor usaha
1.

Kredit pertanian

2.

Kredit peternakan

3.

Kredit industri

4.

Kredit pertambangan

5.

Kredit pendidikan

6.

Kredit profesi

7.

Kredit perumahan
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F.

Jaminan Kredit
Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur

adalah sebagai berikut :
1.

Kredit dengan jaminan
a. Jaminan benda-benda berwujud seperti:
•

Tanah

•

Bangunan

•

Kendaraan bermotor

•

Mesin-mesin /peralatan

•

Barang dagangan

•

Tanaman/kebun/sawah

b. Jaminan benda tak berwujud seperti:
•

Sertifikat Saham

•

Sertifikat Obligasi

•

Sertifikat Tanah

•

Sertifikat Deposito

•

Rekening Tabungan yang dibekukan

•

Rekening Giro yang dibekukan

•

Promes

•

Wesel

c. Jaminan Orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut
macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.
2.

Kredit Tanpa Jaminan
Yaitu kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu.

Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benear-benar bonafid dan profesional,
sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.
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G.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan
analisis 5C dan analisis 7P.
Analisis 5C dalam pemberian kredit:
1.

Character
Merupakan sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit.

2.

Capacity
Yaitu kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan
pendidikannya, kemampuan dalam memahami peraturan pemerintah dan
kemampuan daalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3.

Capital
Berkaitan dengan dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4.

Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik
maupun non fisik.

5.

Condition
Berkaitan dengan kondisi ekonomi dan politik saat ini dan dimasa yang
akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari
sektor yang dijalankan.

Penilaian kredit dengan analisis 7P
1.

Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya seharihari maupun masa lalunya.

2.

Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau
golongan-golongan
karakternya.
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3.

Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk
jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4.

Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang
menguntungkan atau tidak, prospeknya bagus atau jelek.

5.

Payment
Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah
diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6.

Profitability
Untuk menanalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7.

Protection
Yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan
perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau
jaminan asuransi.

H.

Aspek-aspek Dalam Penilaian Kredit
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian kredit antara lain :

1.

Aspek yuridis/hukum
Yaitu aspek yang berhubungan dengan legalitas badan usaha serta ijin-ijin
yang dimiliki oleh perusahaan seperti:

2.

•

Surat Ijin Industri (S.I.U.I)

•

Surat Ijin Usaha Perdagangan (S.I.U.P)

•

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

•

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

•

Keabsahan surat-surat yang dijaminkan

Aspek Pemasaran
Berkaitan dengan permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang
ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.
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3.

Aspek Keuangan
Aspek ini berkaitan dengan sumber-sumber dana yang dimiliki untuk
membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
Penilaiannya mencakup antara lain :

4.

•

Rasio-rasio Keuangan

•

Payback Period

•

Net Present Value (NPV)

•

Profitability Indeks (PI)

•

Internal Rate of Return (IRR)

•

Break Evev Point (BEP)

Aspek Teknis dan Operasi
Aspek ini berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang
digunakan, masalah lokasi, layout ruangan dan mesin-mesin yang
digunakan.

5.

Aspek Manajemen
Berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia
yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

6.

Aspek Sosial Ekonomi
Yaitu menganalisa dampaknya terhadap perekonomian masyarakat umum
seperti

7.

•

Meningkatkan ekspor barang

•

Mengurangi pengangguran atau lainnya

•

Meningkatkan pendapatan masyarakat

•

Tersedianya prasarana dan sarana

•

Membuka isolasi daerah tertentu

Aspek Amdal (Analisa Dampak Lingkungan )
Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika
proyek atau usaha itu dijalankan. Pencemaran yang sering terjadi antara
lain terhadap :
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•

Tanah / darat menjadi gersang

•

Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa

•

Udara mengakibatkan polusi, berdebu,bising dan panas

I.

Prosedur Dalam Pemberian Kredit

1.

Pengajuan berkas-berkas yang terdiri dari :
•

Latar berlakang perusahaan

•

Maksud dan tujuan

•

Besarnya kredit dan jangka waktu

•

Cara pemohon mengembalikan kredit

•

Jaminan kredit

2.

Penyelidikan berkas pinjaman

3.

Wawancara I

4.

On the Spot

5.

Wawancara II

6.

Keputusan kredit

7.

Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

8.

Realisasi kredit

9.

Penyaluran / penarikan dana

J.

Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Kemungkinan kredit macet disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :
1.

Dari pihak perbankan

2.

Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan 2 hal yaitu :
•

Adanya unsur kesengajaan dan

•

Adanya unsur tidak sengaja
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K.

Penyelamatan terhadap kredit macet
Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara antara lain :

1.

Rescheduling

2.

•

Memperpanjang jangka waktu kredit

•

Memperpanjang jangka waktu angsuran

Reconditioning
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

3.

•

Kapitalisasi bunga

•

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

•

Penurunan suku bunga

•

Pembebasan bunga

Restructuring
•

Dengan menambah jumlah kredit

•

Dengan menambah equity :
Dengan menyetor uang tunai
Tambahan dari pemilik

4.

Kombinasi
Yaitu merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

5.

Penyitaan Jaminan
Merupakan langkah terakhir apabaila nasabah sudah benar-benar tidak
punya etikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua
hutang – hutangnya.
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BAB 5
PERHITUNGAN BUNGA BANK

A.

Pengertian Manajemen Bunga Bank
Manajemen bunga bank merupakan penentuan tingkat suku bunga yang

dilakukan oleh bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan
oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli
atau menjual produknya.
Ada dua macam bunga dalam kegiatan perbankan :
1.

Bunga simpanan
Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang
menyimpan uangnya di bank. Contohnya jasa giro, bunga tabungan dan
bunga deposito.

2.

Bunga pinjaman
Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus di bayar
oleh nasabah / peminjam kepada bank. Contohnya bunga kredit.

B.
1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga
Kebutuhan dana
Jika bank kekurangan dana sedangkan permintaan pinjaman meningkat maka
yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi yaitu dengan
meningkatkan suku bunga simpanan.

2.

Persaingan
Disamping faktor promosi yang paling utama pihak perbankan harus
memperhatikan pesaing.

3.

Kebijaksanaan pemerintah
Bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah.
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4.

Target laba yang diinginkan
Jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan
sebaliknya.

5.

Jangka waktu
Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya hal
ini berkaitan dengan adanya resiko.

6.

Kualitas jaminan
Semakin likuid jaminan yang diberikan semakin rendah bunga kredit yang
dibebankan dan sebaliknya.

7.

Reputasi perusahaan
Semakin bonafid suatu perusahaan tingkat resiko kredit macet dimasa
mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8.

Produk yang kompetitif
Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika
dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9.

Hubungan baik
Nasabah bank digolongkan menjadi nasabah utama dan nasabah biasa.
Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank
sehingga dalam penentuan bunga berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga
Jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan
membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang
dibebankan juga berbeda.

C.
1.

Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit
Total biaya dana
Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana
simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito.
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Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve
requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang besarnya 5%.
2.

Biaya operasi
Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam
melaksanakan operasinya yang terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya
administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya.

3.

Laba yang diinginkan
Penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

4.

Pajak
Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang
memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

D.

Contoh Penentuan Suku Bunga Kredit

PT. Bank ABC menentukan suku bunga deposito sebesar 18% kepada para
deposannya. Cadangan wajib ( RR ) yang ditetapkan 5%. Biaya operasi 6% dan
cadangan resiko kredit macet 1%. Laba yang diinginkan 5% dan pajak 20%.
Pertanyaan:
Berapa bunga kredit yang diberikan ( Based lending rate ) kepada para debiturnya?
Jawab :
Bunga yang dibebankan
Cost of Fund = -----------------------------100% - Cadangan Wajib
18%

18%

Cost of Fund = --------------- = --------- = 18,95% = 19%
100% - 5%
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Bunga kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :
Total biaya dana

19 %

Total biaya operasi

6%
------- +
25 %

Cadangan resiko kredit macet

1%
------- +
26 %

Laba yang diinginkan

5%
------- +
31 %

Pajak 20 % dari laba ( 5%)

1%
------- +

Bunga kredit yang diberikan

E.
1.

32 %

Jenis – Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit
Metode sliding rate
Pada metode ini pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa
pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan
menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman.

Jenis ini biasanya

diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud nasabah merasa tidak
terbebani terhadap pinjamannya.
2.

Metode Flat rate
Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian
pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap
bulan sama sampai kredit tersebut lunas.
Jenis ini biasanya diberikan pada kredit yang bersifat konsumtif, pembelian
mobil pribadi.
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3.

Floating rate
Pembebanan bunga yang dikaitlan dengan bunga yang berlaku di pasar uang,
sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar
uang pada bulan yang tersebut. Jumlah bunga yang dibayar dapat lebiih tinggi
atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan.

F.

Contoh Dan Penyelesaian Soal
PT Reza Jaya telah mendapatkan persetujuan fasilitas kredit dari PT Bank

Mandiri senilai Rp. 60.000.000,- Jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12
bulan),bunga dibebankan sebasar 24 % setahun. Selain itu PT Reza Jaya juga
dikenai biaya sdministrasi sebesar Rp. 350.000. Kredit tersebut dapat langsung
ditarik sekaligus dari rekening gironya.
Pertanyaan :
Berapa angsuran setiap bulan yang harus dibayar PT. Reza Jaya kepada PT Bank
Mandiri dengan menggunakan metode flat rate dan sliding rate lengkap dengan
tabel perhitungannya.
1.

Pembebanan Bunga dengan metode Flat Rate

a.

Menghitung pokok pinjaman (Pj) per bulan :
Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan adalah :
Jumlah Pinjaman
PJ

= ----------------------Jangka Waktu
Rp.60.000.000

PJ

= --------------------- = Rp. 5.000.000,12 bulan
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b.

Menghitung bunga ( BG ) per bulan adalah :

Bunga x Nominal pinjaman
BG = --------------------------------- x 1
12 Bulan

24 % x Rp. 60.000.000,BG =

------------------------------ x 1 = Rp. 1.200.000,12 Bulan

Jadi jumlah angsuran tiap bulan adalah
Pokok pinjaman

Rp. 5.000.000,-

Bunga

Rp. 1.200.000,- +

Jumlah angsuran

Rp. 6.200.000,-

Jumlah angsuran ini tiap bulan sama sampai 12 bulan dan jika diuraikan
dalam tabel adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.1
Perhitungan Kredit
Dengan Metode Flat Rate
(dlm ribuan rupiah)
Pokok
Sisa Pinjaman
Bunga
Pinjaman
55.000,5.000,1.200,50.000,5.000,1.200,45.000,5.000,1.200,40.000,5.000,1.200,35.000,5.000,1.200,30.000,5.000,1.200,25.000,5.000,1.200,20.000,5.000,1.200,15.000,5.000,1.200,10.000,5.000,1.200,5.000,5.000,1.200,0,5.000,1.200,60.000,14.400,-

Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.

Angsuran
6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,6.200,74.400

Pembebanan bunga dengan metode sliding rate
Pokok pinjaman setiap bulan adalah :
Rp. 60.000.000,PJ =

----------------------- = Rp. 5.000.000,- / bulan
12 bulan
% bunga 1 tahun x ( sisa pinjaman )

Bunga =

-------------------------------------------12 bulan

a.

Angsuran bulan ke 1 adalah
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-

Pokok pinjaman

-

24 % x Rp. 60.000.000,Bunga = -----------------------------12 bulan

-

Jumlah angsuran ke 1

= Rp. 5.000.000,-

= Rp. 1.200.000,- +

= Rp. 6.200.000,-
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b.

Angsuran bulan ke 2 adalah
-

Pokok pinjaman

= Rp. 5.000.000,-

24 % x Rp. 55.000.000,-

Bunga = ------------------------------

= Rp. 1.100.000,- +

12 bulan
-

Jumlah angsuran ke 2

= Rp. 6.100.000,-

Catatan : Jumlah Rp. 55.000.000,- berasal dari pinjaman Rp. 60.000.000,- dikurangi
pokok pinjaman bulan pertama Rp. 5.000.000,Demikian pula seterusnya untuk bunga bulan ke 3, ke 4 sampai bulan ke 12

c.

perhitungannya tetap dihitung dari sisa pinjamannya.

Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabel 5.2
Perhitungan Kredit Dengan Sliding Rate
(dlm ribuan rupiah)
Pokok
Sisa Pinjaman
Bunga
Pinjaman
55.000,5.000,1.200,50.000,5.000,1.100,45.000,5.000,1.000,40.000,5.000,900,35.000,5.000,800,30.000,5.000,700,25.000,5.000,600,20.000,5.000,500,15.000,5.000,400,10.000,5.000,300,5.000,5.000,200,0,5.000,100,60.000,7.800,-

Angsuran
6.200,6.100,6.000,5.900,5.800,5.700,5.600,5.500,5.400,5.300,5.200,5.100,67.800,-

Jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode diatas adalah sebagai
berikut :
- Dengan metode Flat rate

Rp. 14.400.000,-

- Dengan metode Sliding rate

Rp. 7.800.000,- +

Selisih
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BAB 6
JASA – JASA BANK LAINNYA

A.

Pengertian Jasa Bank Lainnya
Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan mengelola kegiatan perbankan

yang ketiga setelah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap
jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, hal ini dikarenakan jika nasabah
hendak melakukan transaksi perbankan, cukup berhenti di satu bank saja
Kelengkapan jasa bank yang diberikan tergantung dari kemampuan bank
tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada karyawan
yang mengoperasikannya. Disamping itu kelengkapan jasa bank ini juga tergantung
dari jenis bank, apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat. Kemudian
kelengkapan jasa bank ini juga dapat dilihat dari segi status bank tersebut apakah
bank devisa atau non devisa. Selanjutnya kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat
dari status cabangnya, apakah cabang penuh, cabang pembantu atau kantor kas.

B.

Keuntungan Jasa-Jasa Bank Lainnya
Disamping keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan yaitu dari

selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Keuntungan ini disebut dengan
istilah Spread Based. Keuntungan dari transaksi dalam jasa bank desebut dengan
Fee Based. Keuntungan dari jasa bank saat ini dibutuhkan karena keuntungan dari
Spread Based semakin kecil dengan meningkatnya persaingan yang ketat.
Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini adalah :
1.

Biaya administrasi
Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan admisnistrasi
tertentu. Seperti administrasi simpanan, administrasi kredit dan biaya
administrasi lainnya.
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2.

Biaya kirim
Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (Tranfer), baik jasa transfer
dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.

3.

Biaya tagih
Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumendokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring dan inkaso. Biaya tagih ini
dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

4.

Biaya provisi dan komisi
Biaya provisi dan komisi merupakan biaya yang dibebankan kepada jasa
kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu
fasilitas perbankan.

5.

Biaya sewa
Biaya sewa merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah yang
menggunakan jasa safe deposit box. Besarnya biaya tergantung dari ukuran
box dan jangka waktu yang digunakan.

6.

Biaya iuran
Biaya iuran merupakan biaya yang diperoleh dari jasa pelayanan bank card
atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegangnya dikenakan biaya iuran.

C.

Macam-macam Jasa Bank

1.

Kiriman uang (transfer)
Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar
kota atau keluar negeri.
Sarana yang biasa digunakan adalah :


Surat



Telex



Telepon



Faximili



On line komputer
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2.

Dan sarana lainnya

Kliring ( Clearing )
Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara
saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring.
Adapun warkat-warkat yang dapat dikliringkan yang berasal dari dalam kota
adalah :


Cek



Bilyet Giro ( BG )



Wesel bank



Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota



Lalu lintas giral ( LLG ) / nota kredit

Proses penyelesaian warkat – warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari :


Kliring keluar
Yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan
menyerahkan kepada yang berhak.



Kliring masuk
Yaitu menerima warkat dilembaga kliring dan diproses di bank yang
bersangkutan.



Pengembalian kliring
Yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat.

3.

Inkaso ( Collection )
Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal
dari luar kota atau luar negeri.
Warkat-warkat yang dapat di inkasokan adalah warkat yang berasal dari luar
kota atau luar negeri seperti :


Cek



Bilyet Giro



Wesel



Kwitansi
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4.



Surat aksep



Deviden



Kupon



Dan surat berharga lainnya

Safe Deposit Box (SDB)
Safe deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para
nasabahnya.
SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan pada nasabah
yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau bendabenda berharga miliknya.
Surat-surat berharga yang dapat disimpan di SDB adalah:


Sertifikat Deposito



Sertifikat tanah



Saham



Obligasi



Surat perjanjian



Akte kelahiran



Surat Nikah



Ijazah



Paspor



Dan surat atau dokumen lainnya.

Benda-benda yang dapat disimpan dalam SDB antara lain :


Emas



Mutiara



Berlian



Intan



Permata



Dan benda berharga lainnya.
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Adapun biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada 2
macam yaitu :


Biaya sewa, yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta
jangka waktu sewa.



Setoran jaminan, merupakan biaya pengganti, apabila kunci yang
dibawa nasabah hilang dan box harus dibongkar.

5.

Bank Card
Bank Card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang
diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat
pembayaran di empat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan,
hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya.

6.

Bank Notes
Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di
luar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah “devisa tunai”yang
mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai.
Contoh bank notes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sebagai
berikut :


USD

: United State Dollar (Amerika)



SGD

: Singapore Dollar (Singapura )



GBP

: Great Britain Pounstarling (Inggris)



AUD

: Australian Dollar (Australia)



DEM

: Deutsche Mark (Jerman)



JPY



HKD

: Japanese Yen (Jepang)
: Hongkong Dollar (Hongkong)

Sedangkan bank notes yang masuk kategori golongan lemah antara lain :


ITL



NLG



FRF



CAD
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MYR

: Malaysian Ringgit (Malaysia)



THB

: Thai Baht ( Thailand)

Dalam transaksi jual beli bank notes terdapat dua macam kurs yaitu kurs beli
(buying rate )dan kurs jual ( selling rate )
7.

Traveller Cheque
Traveller cheque dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang
biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian. Cek perjalanan ini
diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan
diterbitkan dalam mata uang rupiah dan asing.
Perbedaan antara cek perjalanan dan cek personal adalah sbb:
Personal Cheque
a. Umurnya maximum 70 hari
b. Hanya dapat diuangkan pada bank dimana dibuka rekening
c. Besarnya nilai cek ditulis pada saat penerbitan cek
d. Dikenakan bea materai
e. Tanda tangan dibubuhkan pada saat cek diterbitkan
f.

Dapat ditanda tangani lebih satu orang

g. Cek biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana di bank
h. Cek biasa jika hilang, maka tidak dapat digantikan
Travellers Cheque
a. Umurnya tidak dibatasi
b. Dapat dibelanjakan dan diuangkan diberbagai tempat yang punya
hubungan dengan bank yang mengeluarkannya
c. Besarnya nilai cek dalam bentuk pecahan tertentu
d. Tidak dikenakan materai
e. Tanda tangan dibubuhkan dua kali yaitu pada saat pembelian dan
pencairan
f.

Hanya ditanda tangani satu orang

g. Cek perjalanan pada hakikatnya bukan berasal dari simpanan di bank
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h. Jika hilang dapat diganti
8.

Letter of Credit ( L / C )
L/C merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk
memperlancar arus barang ( Expor / Impor ) termasuk barang dalam negeri
atau antar pulau.

Kegunaan L/C adalah untuk menampung dan

menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (Importir) maupun
penjual ( Exportir) dalam transaksi dagangannya.
9.

Bank Garansi dan Referensi Bank
Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada
suatu pihak, baik perseorangan , perusahaan atau badan lainnya dalam
bentuk surat jaminan.

Pemberian jaminan ini dengan maksud bank

menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang
dijaminkan pada pihak yang menerima jaminan.
Ada tiga pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas Bank Garansi :

10.



Pihak penjamin ( Bank )



Pihak terjamin ( Nasabah )



Pihak penerima jaminan ( pihak ketiga )

Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal
Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat
besar dalam rangka memajukan pasar modal.
Jasa-jasa bank yang diberikan untuk mendukung kelancaran transaksi di pasar
modal antara lain :

11.



Penjamin emisi



Penjamin



Wali amanat



Pialang



Pedagang efek



Perusahaan pengelola dana

Menerima Setoran-setoran
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Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain :

12.



Pembayaran listrik



Pembayaran telepon



Pembayaran pajak



Pembayaran uang kuliah



Pembayaran air



Setoran ONH

Melakukan Pembayaran


Pembayaran gaji



Pembayaran pensiun



Pembayaran bonus



Pembayaran deviden.
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BAB 7
BANK SYARI’AH

A.

Sejarah Singkat
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis bank jika di lihat dari

cara menentukan harga terbagi menjadi 2 macam, yaitu bank yang berdasarkan
prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang
menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga,
baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan
harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan
kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun
rugi.
Sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan
adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kmeudian di Mesir
pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini
beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.
Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank.
Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang
beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri
Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti
oleh Islamic International Bank for Invesment and Development Bank.
Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di
Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia
Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.
Dari Iran Sistem perbankan Syairah mulai berlaku secara nasional pada
tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-undang Perbankan islam. Kemudian di
Turki negara yang berediologi sekuler Bank syariah lahir pada tahun 1984 yaitu
dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta faisal Finance Institution dan mulai
beroperasi tahun 1985.
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Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan
syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi
seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem
perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan
terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga
pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada
petani dan nelayan.
Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru,
yaitu baru pada awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di
Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20
Agustus 1990. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi islam
sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.
Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan
MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte
pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata
berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang
yang tersebar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar
dan kota lainnya.
Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia
khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank
Syariah milih pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya
berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada,
seperti, Bank BNI, Bank IFI dan BPD Jabar. Bank-bank Syariah lain yang
direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin.
Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat
muslim, akan tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar
di berbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika,
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Australia dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan duni seperti ANZ, Chase
Chemical Bank dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.

B.

Produk Bank Syari’ah
Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga

menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya
dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga
jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat
islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini
jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :
1. Al-wadi’ah (Simpanan)
Al-wadi’ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Alwadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan
maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si
penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanab yang artinya
tangan amanah. Si penyimpanan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan
dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian
atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.
Akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu
saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syariah) digunakan untuk
kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dulu
meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan

si pengguna uang

menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian
prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adh-dhamanah ( tangan
penanggung . Mengacu pada prinsip yad adh-dhamanah bank sebagai penerima
dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan
deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan
kepentingan Negara. Yang terpenting dalam hal ini ini si penyimpan bertanggung
jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.
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Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah pihak bank
akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila
mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada
pemilik dana disamping jaminan kemananan uangnya juga akan memperoleh
fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak
dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau
bonus , dengan catatan tanpa perjanjian terlebih duu baik nominal maupun
persentase dan ini murni merupakan kebijkan bank sebagai pengguna uang.
Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan isitilah nisbah atau
bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah
yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
Dalam praktiknya nisbah antara bank ( shhibul maal ) dengan deposan
( mudharib) berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30 % , nisbah 40 : 60 untuk
simpanan tabungan dan nisbah 45:55 untuk simpanan deposito. Untuk
memudahkan perhitungan nisbah ketiga simpanan diatas berikut ini akan diberikan
beberapa contoh yang mudah dipahami berikut ini.

Contoh rekening giro Wadiah :
Tn. Seron Sidik memiliki rekening giro wadiah di Bank syariah pangkal
Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2009 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus
yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada nasabah adalan 30 % dengan
saldo rata-rata minimal Rp. 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank
syariah Pangkal Pinang adalah Rp. 1.000.000,-. Pendapatan Bank syariah Pangkal
Pinang dari penggunaan giro wadiah adalah Rp. 100.0000.0000,-.
Pertanyaan :
Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003.
Jawab:
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Rp. 1.000.000,x Rp. 100.000.0000,- x 30 % = Rp. 30.000,Rp. 1.000.000.000,( sebelum dipotong pajak)
Bonus yang diterima =

Contoh perhitungan keuntungan Tabungan Mudharabah:
Tn. Armi memiliki tabungan din Bank syariah Tanjung Pandan. Pada bulan Juni
2009 Saldo rata-rata tabungan Tn. Armi Arup adalah sebesar Rp. 1.000.000,-.
Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Tanjung Pandan dengan
deposan adalah 40 : 60 . Saldo rata-rata tabungan perbulan di seluruh Bank Syariah
Tanjung Pandan adalah Rp. 5.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank syariah
Tanjung Pandan yang dibagihasilkan adalah Rp. 800.000.000,-.
Pertanyaan :
Berapa keuntungan Tn. Armi Arup pada bulan yang bersangkutan.
Jawab:
Rp. 1.000.000,Keutungan Tn. Armi Arup =
96.000,-

x Rp. 800.000.0000,- x 60 % = Rp.
Rp. 5.000.000.000,-

( sebelum dipotong pajak)

Contoh perhitungan keuntungan Deposito Mudharabah:
Tn. Adam Syah Irawan memiliki deposito sebesar Rp. 100.000.000,- untuk
jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sungailiat. Bagi hasil (nisbah) antara Bank
syariah Sungailiat dengan nasabah adalah 45 : 55.Saldo rata-rata deposito
perbulan di Bank syariah Sungailiat
pendapatan yang dibagihasilkan

adalah Rp. 8.000.0000.000,-. Kemudian
di Bank syariah Sungailiat adalah Rp.

500.000.0000,-.
Pertanyaan :
Berapa keuntungan Tn. Adam Syah Irawan dari nisbah yang ditetapkan:
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Jawab :
Rp. 1.000.000,Keutungan Nasabah =
Rp. 8.000.000.000,3.437.500,-

x Rp. 500.000.0000,- x 55 % = Rp.

( sebelum dipotong
pajak)
2.

Pembiayaan dengan bagi hasil.
Penyaluran dana dalam Bank Konvensional, kita kenal dengan istilah kredit

atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita
kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank
diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah
bunga, akan tetepi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil
dalam bank syariah yang ditetapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4
akad utama yaitu :
-

al-musyarakah

-

al-mudharabah

-

al-muza’arah

-

al-musaqah
Untuk lebih jelasnya keempat macam prinsip utama bagi hasil dalam bank

syariah diatas akan diuraikan sebagai berikut :
a.

Al-musyarakah
Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau
amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan.
Dalam praktik perbankan Al-musyarakah diaplikasikan dalam hal
pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan
dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai
dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang
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dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi
seperti pada lembaga keuangan modal ventura.
Contoh kasus untuk prinsip Al-musyarakah adalah sebagai berikut. Tn.
Robidi hendak melakukan suatu usaha tetapi kekurangan modal. Modal yang
dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,0 sedangkan modal yang dimilikinya hanya
tersedia Rp. 20.0000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana tersebut Tn.
Robidi meminta bantuan Bank syariah Tonoali dan disetujui. Dengan demikian
modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp. 40.000.000,- dipenuhi oleh Tn. Robidi
50 % dan Bank

syariah Toboali 50 %. Jika pada akhirnya proyek tersebut

memberikan keuntungan

sebesar Rp. 15.000.000,- maka pembagian hasil

keuntungan adalah 50 : 50, artinya 50 % untuk Bank syariah Toboali ( Rp.
7.500.000,-) 50 % untuk Tn. Robidi ( Rp. 7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir
suatu usaha Tn. Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,ditambah Rp. 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Toboali dari bagi hasil.

b.

Al-mudharabah
Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihat

pertama menyediakan seluruh

modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila
rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari
kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si
pengelolalah yang bertanggung jawab.
Dalam praktiknya Mudharabah terbagi dalam 2 jenis yaitu Mudharabah
muthlaqah dan Mudharabah muqayyah. Pengertian Mudharabah muthlaqah
merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih
luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
Sedangkan Mudharabah muqayyah

merupakan kebalikan dari Mudharabah

muthlaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah
bisnis.
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Dalam dunia perbankan Al-mudharabah

biasanya diaplikasikan pada

produk pembiyaan atau pendanaan seperti, pembiyaan modal kerja. Dan untuk
kegiatan Mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan
haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan
depsito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.
Contoh untuk kasus ini misalnya Ny. Pariani hendak melakukan usaha
dengan modal Rp. 50.000.000,- . Diperkirakan
memperoleh

dari usaha tersebut akan

pendapatan Rp. 10.000.000,- perbulan dan modal disediakan

seluruhnya oleh Bank Syariah Manggar. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk
mengembalikan modal, misalnya Rp. 4.000.000,-. Selebihnya dibagikan antara Bank
Syariah Manggar dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu
60 : 40, sehingga diperoleh ( 60 % x Rp. 6.000.000,- = Rp. 3.600.000,0) untuk Bank
syariah Manggar dan 40 % ( 40 % x Rp. 6.000.000,- = Rp. 2.400.000,-) untuk Ny.
Pariani.
c.

Al-muza’arah
Al-muza’arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik

lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap
untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang platation
atas dasar bagi hasil panen.
Pemilik lahan

dalam hal ini menyediakan lahan, benih dan pupuk.

Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan
diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.
d.

Al-musaqah
Pengertian

Al-musaqah adalah bagian dari al- muza’arah yaitu penggarap

hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan

dengan

menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari
persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
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3.

Bai’al-Murababab
Bai’al-Murababab merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dan

tambahan keuntungan yag disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu
memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keutungan yang
diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang “Gunung Pelawan” Rp.
100.000,-. Keuntungan

yang diharapkan adalah sebesar Rp. 5.000,-, sehingga

harga jualnya Rp. 105.000,-. Kegiatan Bai’al-Murababab ini baru dilakukan setelah
ada kesepekatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam
dunia perbankan kegiatan Bai’al-Murababab pada pembiyaan produk barangbarang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Letter of credit atau
lebih dikenal dengan nama L/C.
Sebagai

contoh Ny. Solawati memerlukan sebuah mobil senilai Rp.

30.000.000,-. Jika Bank Syariah Muntok yang membiayai pembelian mobil tersebut
maka bank Syariah Muntok mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp.
6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny. Solawati
adalah Rp. 36.000.000,- . Kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat
mencicil dengan angsuran Rp. 1.0000.000,-. Perbulan

( diperoleh dari Rp.

36.000.000,- : 36 bulan ) kepada Bank Syariah Muntok.

4.

Bai’as-salam
Bai’as-salam

adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari,

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus
diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal
pembayarab harus dalam bentuk uang.
Sebagai contoh seorang petani Cengkeh yang bernama Ny. Nuryan Migami
hendak menanam Cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp. 20.000.000,untuk satu hektar. Bank Syariah Blinyu menyetujui dan melakukan akad dimana
Bank Syariah
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Dengan harga Rp. 200.000.000,- selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo petani
harus menyerahkan Cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Blinyu
dapat menjual Cengkeh tersebut dengan harga yang relatif tinggi misalnya Rp.
25.000,- perkilo. Dengan demikian penghasilan bank adalah 10 ton x Rp. 25.000,- =
Rp. 250.000.000,-. Dari

tersebut Bank Syariah Blinyu akan memperoleh

keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- setelah dikurangi modal yang diberikan oleh
Bank syariah Blinyu yaitu Rp. 250.000.000,- dikurangi Rp. 200.000,-.
5.

Bai’Al-istibna’
Bai’Al-istibna’ adalah bentuk khusus dari akad Bai’as-salam, oleh karena itu

ketentuan dalam Bai’Al-istibna’ mengikuti ketentuan dan aturan Bai’as-salam.
Pengertian Bai’Al-istibna’ adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan
produsen ( pembuat barang ). Kedua belah pihak saling menyetujui atau sepakat
lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan

harga dapat

dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau
secara angsuran perbulan atau dibelakang.
Sebagai contoh PT. Bukit Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan
dan penjualan topi dan memperoleh order untuk membuat topi anak sekolah dasar
( SD ) senilai Rp. 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah
Jebus. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp. 85.000,- dan
pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga per pasang sepatu dipasaran
sekitar Rp. 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Jebus tidak tahu berapa biaya
pokok produksi. PT. Bukit Layang hanya memberikan keuntungan Rp. 5000,perpasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp. 3.529.412,- yang
diperoleh dari hitungan :
Rp. 60.000.000,x Rp. 5.000,- = Rp. 3.529.412,Rp. 85. 000,Bank syariah Jebus dapat menawar harga yang diajukan oleh PT. Bukit
Layang dengan harga yang lebih murah , sehingga dapat dijual kepada masyarakat
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dengan harga murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Jebus menawar harga
Rp. 86.000,- perpasang, sehingga masih untung Rp. 4.000,- perpasang dan
keuntungan keseluruhan adalah :
Rp. 60.000.000,x Rp. 4.000,- = Rp. 2.790.689,Rp. 86. 000,-

6.

Al-Ijarah ( Leasing )
Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan
leasting, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease.

7.

Al-Wakalah (Amanat)
Wakalah

atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian

atau

pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan
sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8.

Al-Kafalah ( Garansi)
Pengertian Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat
pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak
yang lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan
jaminan seseorang.

9.

Al-Hawalah
Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada

orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban
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utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan
dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

10.

Ar-Rabn
Ar-Rabn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan
seperti jaminan utang atau gadai.
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BAB 8
PASAR MODAL
A.

Pengertian Pasar Modal
Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan

pembeli untuk melakukan transaksi . Artinya pembeli dan penjual langsung
bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau
tempat pertemuan tersebut disebut pasar. Namun dalam arti luas pengertian pasar
merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana
pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu
langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti
sarana elektronika.
Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat
bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka
memperoleh modal. Penjual dalam pasara modal merupakan perusahaan yang
membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek
dipasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli
modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal di kenal
dengan nama bursa efek di Indonesia dewasa ini ada 2 bursa efek yaitu bursa efek
Jakarta, dan bursa efek Surabaya.
Dalam transaksi di pasar modal investor

dapat langsung meneliti an

menganalisis keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal.
Begitu mereka anggap menguntungkan dapat langsung membeli dan menjualnya
kembali pada saat harga naik dalam pasar yang sama. Jadi dalam hal ini investor
dapat pula menjadi penjual kepada para investor lainnya.
Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang
bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu bagi
emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang,
baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat hutang. Khusus untuk modal
bersifat kepemilikan jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang
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bersifat hutang. Modal yang bersifat kepemilikan jangka waktunya sampai
perusahaan dibubarkan. Namun bagi pemilik sahan dapat pula menjualkannya
kepada pihak lain, apabila membutuhkan dana atau sudah tidak ingin lagi menjadi
pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan bagi modal
yang bersifat hutang, jangka waktunya relatif terbatas, dalam waktu tertentu dan
dapat pula dialihkan ke pemilik lain jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi
sebagaimana halnya modal yang bersifat kepemilikan.

B.

Intrumen Pasar Modal
Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang

diperjualbelikan. Begiru pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita
kenal dengan istilah instrumen pasar modal.
Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat – surat
berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik Instrumen
pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat hutang.Instrumen pasar modal yang
bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat
hutang diwujudkan dalam bentuk obligasi.
Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1.

Saham ( stocks )
Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik

saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya,
maka semakin besar pula kekuasaannya diperusahaan tersebut. Keuntungan yang
diperoleh

dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).
Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal
sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk
perseroan terbatas ( PT ), pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari :
-

Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
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-

Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan bersarnya25 %
dari modal dasar.

-

Modal setor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar
50 % dari modal yang telah ditempatkan.

-

Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang
belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan.
Kemudian jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain:

a. Dari segi cara peralihan
-

Saham atas unjuk ( bearer stocks )
Merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama
pemilik dalam saham tersebut.
Saham jenis ini mudah untuk dialihkan atau di jual kepada pihak lainnya.

-

Saham atas nama ( registered stocks )
Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan
kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Dari segi hak tagih
-

Saham biasa ( common stocks )
Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan
lebih dulu kepada saham preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta
apabila perusahaan dilikuidasi.

-

Saham preferen ( preferred stocks )
Merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta
apabila pada saat perusahaan dilikuidasi.

2.

Obligasi ( bonds )
Surat berharga obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan

yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan
dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak
terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan.

71

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui
mempunyai hutang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya.
Oleh karena itu dalam struktur modal perusahaan yang terlihat dalam neraca,
obligasi dimasukkan dalam modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang ini
akan dilunasi apabila telah sampai waktunya.
Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan
dari emiten. Jenis-jenis obligasi, seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai
segi antara lain :
a. Ditinjau dari segi peralihan
-

Obligasi atas unjuk ( brearer bonds)
Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan mudah untuk
dialihkan kepada pihak lain.

-

Obligasi atas nama ( registered bonds )
Merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dalam obligasi dan
untuk pengalihan memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur.

b. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim.
-

Obligasi dengan jaminan ( secured bonds)
Merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu jenis obligasi
antara lain, obligasi dengan garansi ( guaranted bonds), obligasi dengan
jaminan efek ( collateral trust bonds) dan obligasi dengan jaminan
peralatan ( equipment bonds).

-

Obligasi tanpa jaminan ( unsecured bonds)
Pengetian tanpa jaminan, artinya obligasi yang diberikan hanya berbentuk
kepercayaan semata, misalnya debenture bonds, yang merupakan obligasi
yang diterbitkan pemerintah dan subordinate bonds.

c. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok.
-

Obligasi dengan bunga tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga
secara tetap setiap periode tertentu, misalnya 16 % per tahun.
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-

Obligasi dengan bunga tidak tetap, merupakan obligasi yang memberikan
bunga tidak tetap dan bisanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang
berlaku untuk periode tertentu.

-

Obligasi tanpa bunga, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga
kepada pemegangnya. Keuntungan dari obligasi ini diharapkan selisih nilai
antara nilai pembelian dengan nilai pada saat jatuh tempo.

d. Ditinjau dari segi penerbit
-

Obligasi oleh pemerintah
Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemrintah, baik pemerintah
pusat, daerah atau perusahaan pemerintah.

-

Obligasi oleh swasta
Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta

e. Ditinjau dari segi jatuh tempo
-

Obligasi jangka pendek, merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak
lebih dari 1 tahun

-

Obligasi jangka menengah, yaitu obligasi yang memiliki jangka waktu
antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun

-

Obligasi jangka panjang, merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu
lebih dari 5 tahun.

C.

Para Pemain Di Pasar Modal
Dalam melaksanakan transaksi jual dan beli baik saham maupun obligasi di

pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya pembeli dan penjual
maka tidak akan mungkin terjadi transaksi seperti dalam definisi pasar yang lalu.
Penjual dan dan pembeli di pasar modal kita sebut sebagai para pemain
dalam transaksi di pasar modal. Para pemain terdiri dari para pemain utama dan
lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran pemain
utama.

73

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

Pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan
melakukan penjualan ( emiten) dan pembeli atau pemodal ( investor) yang akan
membeli instrument yang ditawarkan oleh emiten. Kemudian didukung oleh
lembaga penunjang yang mendukung kelancaran operasi pasar modal. Masingmasing pemain mempunyai tujuan sendiri-sendiri.
Adapun para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga
penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama
sebagai berikut :
1.

Emiten
Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau

melakukan emisi dibursa disebut emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih 2
macam instrument pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau hutang. Jika
bersifat kepemilikan maka ditertbitkanlah saham dan jika yang dipilih adalah
instrument hutang, maka yang dipilih adalah obligasi.
Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini
biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham ( RUPS) termasuk
jenis surat-surat berharga yang akan diterbitkan.
Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah dituangkan dalam RUPS.
Tujuan melakukan emisi antara lain :
a. Untuk perluasan usaha, dalam hal ini tujuan emiten dengan modal yang
diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskanbidang usaha,
perluasan pasar atau kapasitas prosuksi.
b. Untuk memperbaiki struktur modal, bertujuan untuk menyeimbangkan antara
modal sendiri dengan modal asing.
c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan ini dapat
berbentuk dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru.
Pengalihan dapat pula untuk menyeimbangkan para pemegang sahamnya.
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2.

Investor
Pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan

modalnya diperusahaan yang melakukan emisi, pemodal ini disebut juga investor.
Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor biasanya
melakukan penelitian dan analisis – analisis tertentu. Penelitian ini mencakup
bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.
Sama seperti halnya emiten dalam menjual surat-surat berharga para investor
juga memiliki berbagai tujuan dan biasanya investor yang berkeliaran di pasar
modal terdiri dari berbagai golongan dengan tujuan yang berbeda pula.
Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain :
a. Memperoleh deviden.
Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya
berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
b. Kepemilikan perusahaan
Dalam hal ini tujuan investor untuk mengusai perusahaan. Semakin banyak
saham yang dimiliki maka semakin besar pengusahaan perusahaan.
c. Berdagang
Tujuan investor adalah untuk dijual kembali pada saat harga tinggi. Jadi
pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan
keuntungannya dari jual beli sahamnya.
3.

Lembaga Penunjang
Disamping pemain utama di pasar modal, maka pemain lainnya yang turut

memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga
penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung
beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor
dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.
Para

lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam

mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut :
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a.

Penjamin emisi ( underwriter )
Penjamin emisi ini dibagi ke dalam beberapa jenis antara lain :
-

Full Commitment
Maksudnya penjamin emisi mengambil seluruh resiko tidak terjualnya
saham atu obligasi pada batas waktu yang telah ditetnukan sesuai dengan
harga penawaran di pasar ( kesanggupan penuh).

-

Best Effort Commitment
Dala hal ini penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual
saham atu obligasinya dan apabila tidak laku maka dikembalikan kepada
emiten.
Jadi dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membeli saham yang tidak
laku ( kesanggupan terbaik).

-

Standby Commitment
Apabila saham atau obligasi yang djual tidak laku maka penjamin emisi
bersedia membeli dengan ketentuan biasanya harga yang dibeli dibawah
dari harga penawaran di pasar ( kesanggupan siaga )

-

All or None Commitment
Merupakan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya jika hasil
penjualan saham tidak memenuhi target maka, emiten dapat menolak
atau membatalkan dengan cara mengembalikan saham yang sudah dibeli.

Beradasarkan fungsi dan tanggung jawabnya penjamin emisi dapat dibagi ke
dalam :

b.

-

Penjamin emisi utama ( lead underwriter)

-

Penjamin pelaksana emisi ( managing underwriter)

-

Penjamin peserta emisi ( co underwriter)

Perantara perdagangan efek ( broker/pialang)
Lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang mereka ini bertugas menjadi
perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual ( emiten)
dengan si pembeli ( investor).
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Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi :

c.

-

Memberikan informasi tentang emiten

-

Melakukan penjualan efek kepada investor

Perdagangan efek ( dealer )
Dealer atau pedagang efek dalam pasar modal berfungsi sebagai :
-

Pedagang dalam jual beli efek

-

Sebagai perantara dalam jual beli efek

Adapun lembaga-lembaga yang begerak dalam perdagangan efek di pasar
modal antara lain :

d.

-

Perantara perdagangan efek

-

Perbankan

-

Lembaga keuangan non bank

-

Bank hukun berbentuk Perseroan Terbatas ( PT)

Penanggung ( quarantor)
Merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si
penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa
penanggung. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan
dan kepercayaan atas resiko yang mungkin timbul dari emiten. Sebagai
contoh apabila emiten dibubarkan, makaapabila emiten tidak sanggup
mengembalikan pinjaman berikut bunganya, maka penanggunglah yang akan
menanggung kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini penanggung merupakan
lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.

e.

Wali amanat ( trustee)
Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali
sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini si pemberi amanat adalah
investor. Jadi wali amanat mewakili pihak investor. Jadi wali amanat mewakili
pihak investor dalam hal obligasi.
Kegiatan wali amanat biasanya meliputi :
-
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-

Menganalisis kemampuan emiten

-

Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten

-

Memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan
emiten

f.

-

Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi

-

Bertindak sebagai agen pembayaran

Perusahaan surat berharga ( securities company )
Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan suratsurat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat
berharga biasanya meliputi antara lain :

g.

-

Sebagai pedagang efek

-

Penjamin emisi

-

Perantara perdagangan efek

-

Pengelola dana

Perusahaan pengelola dana ( investment company)
Yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang
akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini
memiliki 2 unit dalam mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan
penyimpan dana.

h.

Kantor administrasi efek
Merupakan

kantor yang membantu para emiten maupun invetor dalam

rangka memperlancar adminitrasinya.
-

Membantu emiten dalam rangka emisi

-

Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para
investor

-

Membantu menyusun daftar pemegang saham

-

Mempersiapkan koresponden emiten para pemegang saham

-

Membuat laporan-laporan yang diperlukan

78

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

D.

Lembaga Yang Terlibat Dalam Pasar Modal
Lembaga – lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari

berbagai perusahaan, dimana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling
membutuhkan, lembaga-lembaga inilah yang mengatur mekanisme kerja pasar
modal, sehingga dapat berjalan secara baik. Lembaga tersebut terdiri dari lembaga
pemrintah dan lembaga swasta, di mana jasa masing-masing lembaga mempunyai
peranan masing-masing mulai dari perusahaan yang hendak go publik sampai
selesai go publik.
Lembaga terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintah dan
lembaga swasta yaitu :
1.

Lembaga-lembaga Pemerintah
Merupakan lembaga-lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan dan

diperbantukan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di
pasar modal, mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan efeknya. Lembagalembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan di pasar modal tersebut adalah :
a.

Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM)
BAPEPAM merupakan lembaga pengatur pasar modal, yang bertugas
mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugas BAPEPAM
sebagai pengatur pasar modal antara lain :

b.

-

Membina pasar modal

-

Mengatur pasar modal

-

Mengawasi kegiatan – kegiatan yang terlibat dipasar modal

Badan Koordinator Penanaman Modal ( BKPM )
Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik
Penanaman Modal Dalam negeri ( PMDN) maupun Penanaman Modal Asing
(PMA) haruslah memperoleh izin dari BKPM terlebih dulu.
Izin akan diberikan BKPM setelah memenuhi berbagai persyaratan yang
ditetapkan bagi perusahaan yang hendak melakukan go publik. Izin
penanaman modal harus dikeluarkan oleh BKPM yang memuat antara lain :
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c.

-

Komposisi dan jumlah dana investasi

-

Besarnya modal dsar perusahaan

-

Batas waktu penyetoran modal

-

Komposisi pemegang saham

Departemen Teknis
Pembarian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap
bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya.
Sebagai contoh untuk usaha pertambangan, maka izin usahanya haruslah
dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun izin usaha
yang dikeluarkan oleh departemen untuk bidang usahanya adalah sebagai
berikut :
-

Izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan
melalui Bank Indonesia.

-

Izin usaha bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan

-

Izin usaha bidang perdagangan dari Departemen Perindustrian dan
Perdagangan

d.

-

Izin usaha bidang perkebunan, dan peternakan dari Departemen Pertanian

-

Izin usaha bidang industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan

-

Izin usaha bidang pariwisata dari Departemen Pos dan Telekomunikasi

Departemen Kehakiman
Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sebelum didirikan, maka
anggaran dasar perusahaan terlebih dulu harus disahkan oleh Departemen
kehakiman.
Anggaran dasar ini sebelumnya dibuat di depan notaris, kemudian didaftarkan
di pengadilan negeri setempat untuk kemudian disahkan oleh Departemen
Kehakiman dan diberitakan dalam lembaran berita negara.
Adapun tugas Departemen Kehakiman adalah :
Mengesahkan anggaran dasar perusahaan dengan memperhatikan hal-hal
yang menyangkut sebagai berikut :
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-

Jumlah modal dan komposisinya

-

Jumlah modal yang telah disetor

-

Susunan dewan direksi

-

Jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing

-

Pelaksanaan RUPS

Kemudian setiap perubahan anggaran dasar harus diketahui dan disetujui oleh
Departemen Kehakiman.
2.

Lembaga- lembaga Swasta
Disamping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta

yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan dipasar
modal. Lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal
antara lain :
a.

Notaris
Rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal terlebih dulu
dibicarakan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).
Dalam RUPS haruslah dicatat dan agar pencatatannya dianggap sah, maka
diperlukanlah jasa notaris untuk pengesahan acara RUPS. Catatan-catatan
yang perlu disahkan oleh notaris antara lain :
-

Membuat berita acara RUPS

-

Menyusun setiap keputusan dalam RUPS

-

Meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS seperti
keabsahan persiapan RUPS, keabsahan para pemegang saham

b.

Meneliti perubahan anggaran

Akuntan Publik
Peranan akuntan publik dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan
menentukan kelayakan dari laporan keuangan seperti necara, laporan rugi/
laba dan laporan perubahan modal emiten. Akuntan publik yang akan
melakukan penilaian haruslah disahkan oleh BPKP.
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Setelah melalui beberapa penilian terhadap laporan keuangan emiten, maka
akuntan publik akan mengeluarkan pernyataan atau pendapat terhadap hasil
penilaian yang telah dilakukannya.
Pendapat yang dikeluarkan oleh akuntan publik adalah :
1.

Wajar tanpa syarat ( unqualified opinion)
Pendapat ini dikeluarkan apabila laporan keuangan disusun sesuai dengan
Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa ada sesuatu catatan atau
kekurangan.

2.

Pendapat kualifikasi ( qualified opinion)
Pendapat wajar dengan kualifikasi

atas penyajian laporan keuangan

tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan PAI.
3.

Pendapat tidak setuju (adverse)
Tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan yang telah disusun.

4.

Menolak ( decline og opinion)
Menolak memberikan pendapat secara profesional seperti yang
dipersyaratan oleh NPA.

c.

Konsultan hukum
Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang
keabsahan dari dokumen-dokumen

yang diajukan. Tugas para konsultan

hukum adalah meneliti secara sungguh-sungguh atas dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan. Hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan dari
konsultan hukum haruslah meliputi :
-

Akte

pendirian

dan

anggaran

perusahaan

beserta

perubahannya jika ada.
-

Penyertaan modal oleh pemegang saham sebelum go publik

-

Penilaian izin usaha

-

Status kepemilikan dari aktiva perusahaan

-

Perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga jika ada

-

Kemungkinan ada gugatan atau tuntutan
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d.

Penilai ( appraiser)
Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti, tanah, mesin-mesin,
gedung, mobil dan aktiva lainnya diperlukan jasa penilai yang profesional.
Penilai akan menilai berapa nilai yang wajar sekarang ini dan setelah dilakukan
revaluasi, sehingga seluruh nilai aktiva dapat diketahui secara jelas dan benar.

c.

Konsultan efek
Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan
manajemen emiten. Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang :
-

Jenis dana yang diperlukan

-

Pemilihan sumber dana yang diinginkan

-

Struktur permodalan yang tepat

E.

Prosedur Emisi
Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi

dipasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang
telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan dimaksud adalah mulai
dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan
penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar perdana (primer) sampai di
pasar sekunder.
Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai
berakhirnya emisi.
Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut :
1.

Tahapan emisi

a.

Tahap persiapan
Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka
tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal
adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS). Di dalam RUPS
yang dihadiri oleh para pemegang saham akan dibicarakan antara lain :
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b.

-

Tujuan mencari modal di pasar modal

-

Jenis modal yang diinginkan

-

Jumlah modal yang dibutuhkan

-

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi

Penyampaian letter of intent
Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat. Kemudian
diajukan ke BAPEPAM sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal.
Penyampaian letter of intent meliputi :
-

Pernyataan untuk emisi

-

Jenis efek

-

Nominal efek

-

Waktu emisi

-

Tujuan dan penggunaan dana emisi

-

Data-data mengenai perusahaan

-

Nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan dan
penasehat hukum.

c.

Penyampaian pernyataan pendaftaran
Langkah selanjutnya

setelah penyampaian letter of

intent adalah

penyampaian pernyataan pendaftaran. Penyampaian pernyataan pendaftaran
memuat informasi-informasi antara lain :

d.

-

Data tentang manajemen dan komisaris

-

Data tentang struktur modal

-

Kegiatan usaha emiten

-

Rencana emisi

-

Penjamin pelaksana emisi

Evaluasi oleh BAPEPAM
Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi,
maka oleh BAPEPAM akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen
yang telah disampaikan. Evaluasi oleh BAPEPAM meliputi kelengkapan
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dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan lengkap antara lain
meliputi :
-

Pernyataan pendaftaran

-

Anggaran dasar perusahaan

-

Laporan keuangan

-

Jenis surat pernjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer,
wali amanat, penanggung dan perjanjian lainnya

-

Surat pendapat dari segi hukum

-

Laporan dari perusahaan penilai

-

Jadwal waktu emisi dari penjamin emisi

-

Laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi

-

Surat pernyataan dari akuntan (comfort letter)

-

Surat pernyataan dari manajemen

-

Draft prospektus

Melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen yang diajukan. Tujuannya
adalah untuk melihat kesesuaian yang ada pada masing-masing dokumen.
Penelaahan dokumen meliputi antara lain :
-

Terhadap laporan keuangan

-

Terhadap comfort letter

-

Terhadap seluruh bentuk dan isi dokumen lainnya

Khusus untuk prospesktus penelaahan haruslah meliptui kelengkapan
informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum.
Informasi yang harus ada didalamnya antara lain :
-

Penjelasan umum mengenai penawaran saham atau obligasi

-

Tujuan penawaran dana

-

Sejarah perusahaan

-

Usaha-usaha perusahaan

-

Prospek usaha

-

Faktor-faktor resiko usaha
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-

Ikhtisar keuangan perusahaan

-

Struktur permodalan

-

Kebijakan deviden

-

Pengurus dan pengawas

-

Penjamin emisi

-

Lembaga-lembaga penunjang

-

Laporan dari para penilai

-

Pendapat dari segi hukum

-

Laporan akuntan publik

-

Anggaran dasar perseroan

-

Persyaratan pemesanan

-

Masalah perpajakan

-

Penyebarluasan prospketus

-

Formulir pemesanan

Selanjutnya dinilai kemampuan emiten memenuhi persyaratan akapah sudah
memenuhi persyaratan atau belum. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka
dimajukan ke langkah selanjutnya, namun apabila belum, maka diminta untuk
melengkapinya atau dapat pula ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
e.

Dengar pendapat terbuka
Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak
melakukan emisi, maka

langkah

selanjutnya adalah mengadakan debat

terbuka. Debat terbuka diikuti oleh :
-

BAPEPAM

-

Perusahaan yang bersangkutan

-

Serta lembaga-lembaga terkait lainnya

Tujuan debat terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari
pihak yang hendak melakukan emisi.

86

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

2.

Persyaratan emisi
Izin regestrasi dan listing diberikan oleh BAPEPAM setelah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah regestrasi di
BAPEPAM, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin
regestrasi dikeluarkan.

F.

Pasar Perdana (Primary Market)
Setelah memenuhi persyaratan untuk emisi, maka

ketua BAPEPAM

mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai
dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana (primary market).
Penawaran efek dalam pasar perdana memiliki beberapa tahap persyaratan
yang harus dilalui dan dipenuhi. Adapun tahap-tahap penawaran efek dipasar
perdana sebagai berikut :
1.

Pengumuman dan pendistribusian prospektus
Pengumuman dan pendistribusian prospektus kepada calon peminat,
dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan
mempelajari tawaran-tawaran

dari pihak emiten dari prospektus yang

disebarluaskan. Prospektus hendaknya secara ringkas memuat informasi dan
investor-investor yang harus ada dalam prospektus minimum harus ada
sebagai berikut :
-

Tujuan penawaran umum

-

Susunan direksi dan komisaris

-

Masa penawaran

-

Tanggal penjatahan

-

Tanggal pengembalian dana

-

Tanggal pencatatan di bursa

-

Harga saham atau obligasi

-

Penjamin emisi

-

Laporan keuangan ringkas
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-

Bidang usaha emiten

-

Nomor dan tanggal emisi

-

Struktur permodalan emiten

Masa pengumuman dan pendistribusian ini, hendaknya di umumkan di media
massa.
2.

Masa penawaran
Selanjutnya

melakukan penawaran, dimana masa penawaran dilakukan

setelah penyebarluasan prospektus. Jangka waktu minimum 3 hari kerja dan
jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di
bursa ditetapkan maksimum 90 hari. Investor yang hendak memesan efek
dilakukan pada masa penawaran di atas dengan cara mengisi formulir pesanan
yang telah disediakan. Formulir pesanan juga hendakanya memuat informasi
yang jelas tentang:
-

Harga saham / obligasi

-

Jumlah saham atau obligasi yang dipesan

-

Identitas pemesan

-

Tanggal penjatahan dan pengembalian dana

-

Jumlah uang yang dibayarkan

-

Agen penjual yang dihubungi

-

Tata cara pemesanan

Setelah membaca formulir pesanan, kemudian diisi dan ditanda tangani,
investor tinggal menyediakan dana sesuai pesanan. Formulir pesanan disertai
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3.

Masa penjatahan
Jika semua pesanan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan
oleh investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa penjatahan
dihitung 12 hari kerja setelah mulai berakhirnya masa penawaran.
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4.

Masa pengembalian
Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten
harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya. Batas waktu
maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan.

5.

Penyerahan efek
Bagi investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka
tinggal menunggu penyerahan efek. Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin
emisi sesuai pesanan investor melalui agen penjual. Maksimum masa
penyerahan efek 12 hari kerja terhitung mulai tanggal berakhirnya masa
penjatahan.

6.

Pencatatan efek di bursa
Setelah semua proses diatas dilakukan, maka tibalah saatnya efek dicatat
dibursa efek. Pencatatan efek merupakan proses akhir emisi efek dipasar
perdana dan secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder

7.

Pasar sekunder ( secondary market)
Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar
perdana. Dalam pasar sekunder perdagangan efek terjadi antara pemgang
saham dengan calon pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang
yang berputar dipasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang
memnerbitkan efek, akan tetapi berpindah tangan dari satu pemegang ke
pemegang saham yang lainnya.

Bagi pemegang saham yang tujuan utamanya adalah untuk berdagang,
maka begitu berakhirnya pasar perdana dan dibukanya pasar sekunder dapat
menjual kembali sahamnya apabila harganya meningkat. Biasanya pemegang
saham yang bertujuan berdagang justru sudah mengantisipasi kenaikan harga
saham yang dipilihnya. Harga saham dipasar sekunder sangat besar pengaruhnya
pada saat dijual di pasar perdana.
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BAB 9
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
A.

Pengertian Pasar Uang
Pasar uang (money market)di indonesia masih relatif baru jika

dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia
sekarang ini maka pasar uang di Indonesia ikut berkembang tidak semarak
perkembanagan pasar modal(kapital market).
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara pasar uang dan pasar modal
terdapat perbedaan yang cukup jelas. Misalnya jika dilihat dari jangka waktunya
instrumen yang diperjual belikan, tempat penjualannya serta tujuan dari pada
penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut.
Perbedaan yang pertama adalah dari instrumen yang diperjual belikan yaitu
jika didalam pasar modal yang diperjual belikan adalah surat-surat berharga jangka
panjang sepaerti saham dan obligasi. Sedangkan didalam pasar uang adalah surat
berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti,
comercial, paper, call money, sertifikat bank indonesia, surat berharga pasar uang
atau banker accepted.
Kemudian jika dilihat dari segi pasar tempat diperjual belikannya surat-surat
berhaga tersebut juga berbeda, misalnya dalam jual beli pasar modal para penjual
dan pembeli dapat bertemu disuatu tempat tertentu seperti di bursa efek,
sedangkan pasar uang pasarnya abstrak, artinya penjualan dan pembelian suratsurat tersebut tidak didalam pasar tertentu, akan tetapi melalui sarana elektronik
seperti telefon, facsmile ayau telegram. Dengan kata lain dipasar uang dapat
diperoleh antar kreditor dengan investor secara langsung diberbagai tempat.
Perbedaan lainya jika dilihat dari tujuan para penjual atau pihak yang
mengeluarkan surat-surat berharga tersebut. Dalam pasar uang tujuannya adalah
untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal
kerja, sedangkan didalam pasar modal lebih ditekankan pada tujuan investasi atau
untuk ekspansi perusahaan. Bagi investor dengan membeli surat-surat berharga

90

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

dipasar uang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan semata dan didalam
pasar modal disamping keuntungan juga untuk penguasaan perusahaan.
Para peserta dalam pasar modal adalah bank atau lembaga-lembaga
keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian suratsurat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal ini
disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh
karena itu faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut
dibelikan oleh investor disamping faktor-faktor lainnya.

B.

Tujuan Pasar Uang
Seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat 2 pihak yang

terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Masing –masing pihak saling
berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah sebagai berikut:
1. Pihak yang membutuhkan dana
Dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non bank yang kebetulan
membutuhkan dan yang harus segera dipenuhi untuk kepentingan
tertentu.
2. Pihak yang menanamkan dana
Yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dan baik bank
maupun perusahaan non bank dengan tujuan investasi dipasar uang.
Bagi pihak yang memerlukan dana dan mencari dan tersebut dipasar uang
terdapat beberapa tujuan. Tujuan ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan
pencari dana. Paling tidak ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang
yaitu:
1. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar
hutang yang segera jatuh tempo.
2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena dikarenakan kekurangan
uang kas.
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3. Untuk memenuhin modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya , upah
karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan kerja lainnya.
4. Sedang mengalami kalah kliring, hal ini terjadi di lembaga kliring dan harus
segera dibayar.
Sedangkan tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya
dipasar modal adalah:
1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu
2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan
keuangan.
3. Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh kuntungan yang besar dalam
waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu.

C.

Intrumen Pasar Uang
Pemilihan dana oleh investor di dajam pasar uang tentu dengan berbagai

pertimbangan. Investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat
berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuan masimg-masing. Surat-surat
berharga yang ditawarkan dipasar kita sebut dengan instrumen pasar uang.
Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain:
1. Inter bank call money
2. Sertifikat bank indonesia(SBI)
3. Sertifikat deposito
4. Surat berharga pasar uang(SPBU)
5. Banker’s Acceptance
6. Commercial paper
7. Treasury bills
8. Repuchase agreement
9. Foreign excange market
Untuk lebih jelasnya pengertian, tujjuan dan perbedaan-perbedaan antara
instrumen pasar uang tersebut diatas, akan dibahas berikut ini.
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1. Interbank Call Money
Merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses kliring. Dalam
transaksi kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan
selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah kliring
apabilatidak dapat menutupi kekalahannya maka akan terkena sangsi dari Bank
Indonesia. Oleh karena itu agar tidak terkena sangsi akibat kekurangan likuiditas
maka bank tersebut dapat meminjamkan uang dari bank lain yang kita kenal
dengan nama interbank call money atau call money.
Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus
segera dilunasi/dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak
pemberi dana (kreditor). Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari sampai dengan
7 hari. Pemberian call money dapat berbentuk one day call money (ovemigh) di
mana harus dilunasi dalam 1 hari. Call money dapat pula berbentuk two day call
money di mana masa pelunasannya 2 hari.
Proses pemberian call money pada prinsipnya tidak berbeda dengan
pemberian kredit umumnya. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah
persyaratannya yang ringan serta jangkawaktunya yang relatif singkat. Namun
sebelum

fasilitas

call

money

diberikan,

terlebih

dulu

pihak

kreditor

mempertimbangkan masalah kepercayaan, Hal ini disebabkan jaminan yang
diberikan hanyalah jaminan kepercayaan.
Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan
pemberian fasilitas call money antara lain:
a. Fasilitas call money diberikan di lembaga kliring kepada bank bank yang
mengalami kekalahan kliring dan kekurangan likuiditas.

b. Besamya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah kliring hari ini.
c. Instrumen pinjaman dapat berupa promes.
d. Maksimal jangka waktu 7 hari dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh
tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa.
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2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh
Bank Sentral (Bank Indonesia). Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal
tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah
terhadap operasi pasar terbuka (open market operation) dalam masalah
penanggulangan jumlah uang beredar.
SBI pertama sekali diterbitkan tahun 1970 dan

hanya diperdagangkan

antar bank. Namun kebijaksanaan ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenankan bank-bank umum untuk
menerbitkan sertifikat deposito tahun 1971. SBI diterbitkan kembali dengan
keluarnya kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983.
Tujuan bagi investor baik bank maupun lembaga keuangan lainnya
membeli SBI adalah sebagai akibat kelebihan dana yang tidak disalurkan untuk
sementara waktu, namun jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka
dengan mudah SBI dapat diperjualkan kepada pihak Bank Indonesia atau pihak
lainnya.

3. Sertifikat Deposito
Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak
perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971, maka sampai
sekarang ini sertifikat deposito mempakan alternatif utama bagi pihak perbankan
untuk memenuhi dana jangka pendeknya.
Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka
waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank, pencairan sertifikat
deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor
memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan apakah
kepada lembaga ataupun pihak urnum,
Perbedaan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka adalah
dalam hal identitas, di mana sertifikat deposito atas unjuk, sedangkan deposito
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berjangka atas nama. Dengan tanpa identitas (atas unjuk) ini maka sertifikat
deposito dapat diperjualbelikan/ dipindahtangankan sedangkan deposito berjangka
tidak. Kemudian dalam hal nominal sertifikat deposito sudah tercetak sedangkan
deposito berjangka belum. Perbedaan lainnya adalah dalam hal penarikan bunga,
di mana sertifikat deposito dapat ditarik di muka sedangkan deposito berjangka
hanya dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo.

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
Merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun
1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka
ikut menstabilkan nilai rupiah. Bank atau lemtaga keuangan yang ingin
memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini kemudian
diperjualbelikan dengan bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya.
Penerbitan warkat-warkat dapat berupa wesel atau promes dengan ca
waktu antara 30 hari sampai dengan 180 hari.

5. Bankers Acceptance
Merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata “accepted"
dan dapat diperjual belikan dipasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka
pendek. Jangka waktu penarikan wesel antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang
diberi cap “accepted” yang kemudian kita kenal dengan Banker's acceptance.
Banker's acceptance terjadi dalam perdagangan luar negeri (ekspor impor).
Terjadinya Banker's acceptance dimana adanya proses transaksi pembelian dan
penjualan barang antar negara. Sebagai contoh importir di Indonesia ingin membeli
barang dari penjual (eksportir) di Jerman. Setelah menyetujui dan menandatangani
sales contract antara keduanya maka importir dapat membuka L/ C dengan bank di
Jakarta (opening bank). Atas persetujuan bank importir, maka bank eksportir
(advising bank) yangditunjuk dapat membuka wesel atas nama bank Importir
begitu barang dikapalkan/dikirim.
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Penerbitan wesel oleh bank eksportir kemudian oleh bank eksportir
(advising bank) wesel dikirim kepada bank importir berikut dokumennya. Apabila
dalam pemeriksaan dokumen ternyata tidak terjadi kesalahan dan lengkap, maka
issuing bank memberikan cap pada wesel dengan kata-kata “accepted” kemudian
dikirim kepada advising bank.
Wesel yang diberi cap “accepted” ini sudah berfungsi sebagai Banker's
acceptance yang dapat diperjualbelikan dengan jaminan pihak bank importir atau
pihak importir sendiri.

6. Commercial Paper
Commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan
di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke
dalam jenis commercial paper adalah: promes yang diterbitkan oleh perusahaan
lembaga keuangan,termasuk bank.
Penerbitan promes yang termasuk ke dalam jenis commercial paper ini
tidak disertai jaminan tertentu. Seperti halnya jenis surat herharga pasar uang
lainnya, bahwa penerbitan commercial paper ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan modal jangka pendek perusahaan di mana kepada si pemegang promes
penerbit berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo.
Dalam praktiknya keuntungan dari penjualan commercial paper dapat
berbentuk bunga seperti kredit, namun seringkali dilakukan dengan menggunakan
sistem diskonto. Penjualan commercial paper tidak didukung oleh suatu jaminan
tertentu, oleh karena itu bagi pihak investor yang ingin melakukan pembelian
terlebih dulu melihat bonafiditas perusahaan yang menerbitkannya. Namun seringkali jika penjualan commercial paper dalam jumlah yang sangat besar pihak
investor meminta suatu jaminan tertentu. Dalam hal ini pihak penerbit dapat
menyediakan jaminan jika memang dibutuhkan. Jaminan tersebut dapat berupa
bank garansi sebagaimana yang diinginkan oleh investor. Penjualan dan pembelian
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commercial paper ini dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang
berkepentingan.
Kelebihan daripada commercial paper terletak daripada jaminan di mana
pihak penerbit tidak perlu menyediakan jaminan tertentu. Kemudian tingkat suku
bunga yang relatif rendah jika dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Hal lain
adalah penerbitannya relatif mudah dengan jangka waktu yang tidak terlalu
pendek. Sedangkan kelemahannya adalah akibat tidak adanya jaminan tertentu,
maka untuk menjualnya relatif lebih sulit apabila si penerbit tersebut
bonafiditasnya dianggap kurang. Kelemahan lainnya dana yang diperoleh hanya
digunakan untuk modal kerja.

7. Treasury Bilk
Merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank Sentral
dengan jangka waktu paling lama l tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank
sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu pula.
Keuntungan dari treasury bills ini bagi pembeli faktor kepercayaan akan
dibayar kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah. Disamping jenis
surat berharga ini mudah diperjualbelikan. Treasury bills diterbitkan diluarnegeri
sedangkan dilndonesiadapatdisamakan dengan Sertiflkat Bank Indonesia (SBI) yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia.

8. Repucbase Agreement
Merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan
suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan rnembeli kembali surat - surat
berharga tersebut. Pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai
dengan perjanjian yaitu harga dan tanggal jatuh temponya.
Transaksi Repuchase Agreement ini diperjualbelikan secara diskonto.
Instrumen yang diperjualbelikan dapat berupa Sertiilkaf Deposito, SBI, SBPU, serta
Treasury Bills.
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D.

Pengertian Pasar Valuta Asing
Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange

market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar
negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu
badan/perusahaan atau secara peroranga" dengan berbagai tujuan. Dalam setiap
kali melakukan transaksi valuta asing maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar
ini dapat berubah – ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan
oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.
Pasar valuta asing terdapat di tiap negara dan dalam praktiknya dijangkau
oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut
banyak negara di seluruh dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak
pernah tidur. Sebagai contoh pada saat suatu transaksi tutup di suatu negara
karena sudah larut malam maka pada saat yang sama di negara lain transaksi baru
di-mulai karena pagi hari. Demikian transaksi selalu berputar antara pusat - pusat
keuangan seperti New York, London ,Tokyo, Hongkong atau Jakarta.
Di Indonesia Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valas, di mana
bank-bank devisa dapat melakukan transaksi valas dengan BI Kurs ditentukan oleh
Bank Indonesia setiap hari dan kurs selalu berubah – ubah setiap hari. Transaksi
valas antar bank devisa dapat pula dilakukan dalam bursa bebas, baik dalam negeri
maupun intemasional.
Penjualan valas oleh bank devisa dilakukan oleh para dealer-dealer bank
yang bersangkutan. Dealer merupakan petugas bank yang melakukan transaksi
valas dan dalam melakukan pekerjaannya dilengkapi dengan berbagai alat atau
sarana informasi yang canggih. Tempat melaksanakan pekerjaan ini para dealer
dikumpulkan dalam suatu ruangan tertentu yang disebut dealing room. Ruangan ini
tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang, setiap kejadian atau perubahan kurs,
dapat dimonitor melalui layar televisi dan alat informasi lainnya, Seperti jam
dinding yang dilengkapi waktu setiap negara.
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Dalam perdagangan pasar valas internasional hanya mata uang yang
tergolong "convertible currencies" yang sering diperdagangkan, sedangkan yang
tidak termasuk dalam golongan tersebut jarang diperdagangkan. Yang menentukan
golongan covertible curencies adalah salah satunya volume perdagangan suatu
negara baik kualitas maupun kuantitas disamping faktor lainnya.
Yang termasuk ke dalam golongan mata uang yang kuat convertible
curencies antara lain:
US Dolar

= Dolar Amerika Serikat

FRF

= France Perancis

JPN

= Yen Jepang

SFR

= France Swiss

AUD

= Dolar Australia

CAD

= Dolar Canada

DM

= Deutch Mark Jerman

SGD

= Dolar Singapura

HKD

= Dolar Hongkong

GBP

= Poundsterling Inggris dan mata uang lainnya.
Golongan yang kedua adalah jenis mata uang yang tergolong lemah (soft

currencies). Mata uang yang tergolong lemah ini jarang diperjualbelikan. Biasanya
mata uang yang tergolong lemah berasal dari negara-negara berkembang seperti
Rupe India atau Peso Filipina, termasuk mata uang kita rupiah bagi negara lain.
Disamping dapat dilakukan antar negara transaksi valas juga dapat
dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi kertas asing
(banknotes),travellers cheque, giro valas, transfer ke luar negeri atau kegiatan
mata uang asing lainnya. Dalam transaksi ini menggunakan kurs jual dan kurs beli di
mana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut:
-

Kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli

-

Kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual
Khusus untuk uang kertas asing (banknotes) bank menggunakan, kurs bank
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notes, sedangkan untuk valas lainnya bank menggunakan kurs devisa umum.
Selisih antara kurs jual dan kurs beli yang disebut spread yang merupakan
keuntungan bank dan dalam praktiknya selalu kurs jual lebih tinggi dari kurs beli.
Penentuan kurs, pihak perbankan mengacu kepada kurs konversi yang dikeluarkan
oleh perbankan setiap hari, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang
diinginkan. Penentuan kurs dapat dilakukan secara direct rate dan indirect rate.
Direct rate maksudnya adalah penentuan yang menempatkan mata uang domestik
di depan mata uang asing. Sebagai contoh penentuan kurs dengan direct rate
adalah sebagai berikut ini:
Rp 9.000 = US 1
Rp 78

= JPN 1

Artinya setiap Rp 9.000 ditukarkan dengan 1 US dan Rp 78 ditukar dengan 1 JPN
Sedangkan perhitungan dengan indirect rate adalah sebaliknya yaitu
menempatkan mata uang asing di depan mata uang domestik. Sebagai contoh
seperti di bawah ini:
US 0,000111 = Rp 1 (1:9000)
JPY 0,012820 = Rp 1 (1:78)
Artinya setiap 0,000111 US ditukar dengan 1 Rupiah dan setiap 0,012820 Yen
Jepang ditukar dengan 1 Rupiah.

E.

Tujuan Melakukan Transaksi Valas
Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lain ataupun

individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda sesuai dengan apa yang
ingin diperoleh dari transaksi tersebut.
Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas baik dilakukan oleh
perusahaan / badan maupun individu yaitu:
1.

Untuk transaksi pembayaran

2.

Mempertahankan daya beli

3.

Pengiriman uang ke luar negeri
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4.

Mencari keuntungan

5.

Pemagaran resiko

6.

Kemudahan berbelanja
Untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini:

1. Untuk Transaksi Pembayaran
Sebagai contoh PT. Marras, Importir di Indonesia melakukan pembelian
sejumlah barang berupa mesin-mesin dari PT. Roche di Jerman. Pembayaran
dilakukan tergantung sales contrac yang telah disepakati dan ditandatangani kedua
belah pihak apakah dengan DM Jerman atau dengan rupiah.
Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang eksportir (DM) maka transaksi valas
akan terjadi di Indonesia (importir). Artinya transaksi jual-beli valuta asing terjadi,
di negara Indonesia (importir). Dalam hal ini PT. Marras harus membeli DM Jerman
kemudian dikirim ke Jerman untuk pembayaran.
Namun bila pembayaran dilakukan mata uang pembeli di Indonesia dengan
rupiah maka transaksi jual beli terjadi di pihak eksportir di Jerman, dimana pihak
eksportir harus lebih dulu menukarkan rupiah ke DM di Jerman.
Pembayaran dapat pula dilakukan dengan mata uang asing dalam mata
uang US

Jika hal ini yang terjadi, maka transaksi terjadi di negara importir

(Indonesia) dan eksportir (Jerman).
2. Mempertahankan Daya Beli
Kebijaksanaan

pemerintah

melakukan

devaluasi

bertujuan

untuk

meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita yang di luar negeri menjadi lebih
kompetitif. Dengan melakukan devaluasi, maka nilai tukar rupiah diturunkan
terhadap mata uang yang didevaluasikan. Akan tetapi bagi pemegang rupiah di
dalam negeri justru nilai tukar uangnya terhadap mata uang asing malah menjadi
turun akibatnya daya belipun menurun jika dibandingkan dengan valas tersebut.
Sebagai contoh. Pemerintah melakukan devaluasi sebesar 50 % terhadap
mata uang US . Sebelum devaluasi nilai tukar 1 US adalah setara dengan Rp 9.000,
maka nilai tukar US setelah devaluasi adalah sebagai berikut:
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Nilai sebelum devaluasi 1 US I

= Rp 9.000,-

Devaluasi 50 % x Rp 8.000

= Rp 4.000,-

nilai 1 US setelah devaluasi

= Rp 13.000,-

Jika sebelum devaluasi anda memegang uang rupiah senilai Rp
90.000.000,- atau setara dengan 10,000 US , maka setelah terjadi devaluasi, maka
uang tersebut adalah.
Rp 90.000.000,= 6,923 US
131.000
Jadi jelas nilai uang tersebut akan turun jika tidak dibelikan valas sebelum
devaluasi.

3. Mengirim Uang ke Luar Negeri
Transfer ke luar negeri merupakan jasa bank dalam pengiriman uang ke
luar negeri. Sarana yang digunakan dalam pengiriman ini dapat dilakukan dengan
telex, telepon, facsmile atau sarana lainnya. Pengiriman dapat dilakukan dengan
menggunakan negara pengirim atau negara yang akan dikirimkan. Jika pengiriman
dalam mata uang negara tujuan maka pertukaran valas terjadi di negara pengirim
demikian pula jika pengiriman dengan menggunakan negara pengirim maka,
transaksi valas terjadi di negara tujuan.
Sebagai contoh pengiriman uang ke luar negeri adalah sebagai berikut:
TN.Arbi bermaksud mengirim sejumlah uang 10,000 US tujuan California
USA. Kurs jual 1 US pada saat itu setara dengan Rp 9.000,-pengiriman dengan mata
uang US , maka Tn. Arbi harus membayar Rp 90 juta atau setara dengan 10,000 US .
Dalam hal ini transaksi valuta asing terjadi di Indonesia, namun jika pengiriman
uang ke California menggunakan rupiah, maka transaksi valuta asing terjadi di
California USA.
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4. Mencari Keuntungan
Transaksi valas dapat pula dilakukan untuk mencari keuntungan atau
kemudahan-kemudahan berbelanja. Sebagai contoh untuk mencari keuntungan
nasabah dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito valas atau rekening
giro valas. Keuntungan dalam hal ini adalah disamping memperoleh suku bunga
nasabah akan memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs yang terus-menerus.
Keuntungan lainnya bagi nasabah yang menyimpan di rekening giro valas dapat
menarik atau mengeluarkan cek dan bilyet giro dalam sebagai alat pembayaran.
Rekening giro atau deposito valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat.
Kemudian keuntungan lainnya adalah dengan membeli valas notes pada
saat kurs turun kemudian menjualnya kembali pada saat kurs naik, transaksi ini
dilakukan terhadap mata kuat yang naik terus serta lebih besar unsur spekulasinya.
5. Pemagaran Resiko (Hedging)
Dalam hal pemagaran resiko atau hedging, seringkali terhadap hutang
dalam valuta asing, hal ini akibat dari sering terjadinya kenaikan kurs yan§ terusmenerus. Kenaikan kurs ini dapat meningkatkan nilai pinjaman atau hutang jika
tidak dilakukan hedging. Dengan dilakukan hedging minimal resiko kerugian dapat
diperkecil seminimal mungkin.
Contoh pemagaran resiko sebagai berikut:
Jika PT. Marras mempunyai hutang dalam valas senilai 10,000 US untuk
jangka waktu 1 tahun dan kurs pada saat terjadinya hutang (1 Januari 2001) adalah
1 US adalah Rp 9.500,- untuk mengurangi resiko kerugian maka PT.Marras dapat
melakukan kontrak 1 tahun dengan kurs misalkan Rp 11.000,- untuk 1 US . Artinya
setelah satu tahun maka PT. Marras harus membayar dengan kurs senilai Rp
11.000,Apabila ternyata setelah 1 tahun berjalan dengan fluktuasi kurs yang
cendrung naik, nilai 1 US adalah setara dengan Rp 10.000,- maka PT. Marras tetap
membayar 1 US dengan Rp l1.000,- dalam arti ada selisih Rp 1.000,- untuk 1 US .
Dengan demikian dapat dihitung
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jumlah yang seharusnya dibayar
10.000 US xRp 10.000,-

= Rp. 100.000.000,-

jumlah yang dibayar akhir tahun
10,000 US x Rp l1.000,kerugian

= Rp. 110.000.000,= Rp 10.000.000,-

Akan tetapi jika kurs naik menjadi Rp 13.000,- untuk 1 US maka yang
dibayar tetap dan terdapat keuntungan sebesar selisih yang seharusnya dibayar
dengan jumlah yang dibayar pada akhir periode. Hal ini dapat dilihat dari
perhitungan di bawah ini:
Jumlah yang seharusnya dibayar
10,000 US X Rp 13.000,

= Rp 130.000.000,-

Jumlah yang dibayar pada akhir periode
10,000 US X Rp 11.000,
Keuntungan

= Rp. 110.000.000,= Rp. 20.000.000,-

6. Kemudahan Berbelanja
Di antara tujuan di atas yang sedang berkembang pesat sekarang ini adalah
untuk tujuan kemudahan dalam berbelanja, terutama sekali bagi mereka yang suka
bepergian keluar negeri. Kemudahan ini dapat diwujudkan dengan membeli
traveller cheque (TC) atau (Cek perjalanan). Dengan membawa TC ini nasabah
dengan mudah dapat berbelanja di berbagai tempat dan di berbagai negara.
Kemudian nominal T.C pun mengikuti kurs yang terus berkembang.

F.

Jenis-Jenis Transaksi Valas
Dalam jual beli antara bank dengan nasabah seperti bank notes, traveller

cheque, rekening giro valas atau deposito valas yang penyerahannya dapat
dilakukan pada saat transaksi dilakukan, namun untuk transaksi valas yang
dilakukan dalam perdagangan internasional tidak selamanya penyerahan dapat
dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu
serta volume transaksi yang besar, walaupun transaksi ditutup secara tunai (spot).

104

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

Oleh karena itu ada 3 macam jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu:
1.

Transaksi tunai (spot transaction)

2.

Transaksi tunggak (forward transaction)

3.

Transaksi barter (swap transaction)

Berikut ini pembahasan untuk masing-masing transaksi yang terjadi yaitu:
1. Transaksi Spot (Spot Transaction)
Dalam transaksi spot biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja
berikutnya. Misalnya kontrak jual beli valas ditutup tanggal 10 maka
penyerahannya dilakukan tanggal 12, namun apabila tanggal 12 hari minggu atau
hari libur negara asal (home countries), maka penyerahan dapat dilakukan pada
hari berikutnya (eligible date) tanggal penyerahan seperti ini disebut value date
Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut:
a.

Value today
Di mana penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan
tanggal (hari) dilakukannya transaksi. Penyerahan ini sering disebut juga cash
settlement. Sebagai contoh transaksi dilakukan hari senin tanggal 1 Mei,
maka penyerahannya juga dilakukan pada hari tersebut.

b. Value tomorrow
Penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day
settlement. Sebagai contoh transaksi terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei,
maka penyerahannya adalah pada hari selasa tanggal 2 Mei.
c. Value spot
Penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Seperti contoh di atas di
mana transaksi terjadi hari Senin tanggal 1 Mei, penyerahannya hari Rabu
tanggal 3 Mei.
2. Transaksi Tunggak (Forward Transaction)
Berbeda penyerahan antara transaksi spot dengan transaksi forward.
Dalam transaksi forward atau disebut juga forward contract penyerahan dilakukan
beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan.
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Transaksi forwad sering juga disebut transaksi berjangka, karena memang
memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan,
akan tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka
waktunya. Akibat dibayar dengan jangka waktu, maka rate yang digunakan dalam
transaksi forward lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi spot. Transaksi
semacam ini disebut "premium" dan bila yang terjadi sebaliknya disebut "discount".
Transaksi forward sering dilakukan untuk pemagaran resiko atau (hedging)
terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (exchange rates).
Sebagai contoh jika seorang importir ingin menjamin pembayarannya
dalam mata uang YEN JPN tanpa adanya kenaikan nilai tukar, maka dapat diatasi
dengan transaksi forwad contract.Dengan demikian akan terhindar dari kenaikan
kurs yang terus naik atau dapat diminimalkan tingkat kerugiannya.
Selain itu transaksi forwad juga dapat menjamin nilai tagihan bagi eksportir di
masa mendatang.
3. Transaksi Barter (Swap Transaction)
Yang dimaksud dengan transaksi barter atau swap adalah kombinasi antara
pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan
menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan
dengan batas waktu yang berbeda.
Transaksi barter seringkali disebut transaksi tukar pakai suatu mata uang
untuk jangka waktu tertentu dan transaksi barter jumlah pembelian suatu mata
uang selalu sama dengan jumlah penjualannya. Oleh karena itu dalam transaksi
barter tidak akan mengubah posisi pertukaran keuntungan.
Perbedaan antara barter dengan spot dan forwad di mana transaksi spot
dan forward hanya sekali saja yaitu pada saat membeli atau menjual. Sebagai
contoh pada saat membeli uang dalam transaksi spot secara simultan pula
dijualkan kepada pihak lain secara forward contract.
Tujuan dari transaksi barter untuk menjaga kemungkinan dari kerugian
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yang disebabkan perubahan kurs.
Transaksi swap dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank atau
antara bank dengan nasabahnya.
Dengan kata Iain bahwa swap atau barter merupakan transaksi forward
yang dikaitkan dengan transaksi spot atau kebalikannya. Misalnya jual spot beli
forward atau beli forward jual spot.
Transaksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila pada suatu saat bank
mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Sebagai contoh bank berlebihan uang
yang disimpan nasabah dalam .deposito valas US $ sedangkan kredit yang diberikan
kebanyakan dalam Yen JPN, maka kepincangan ini dapat ditutup melalui transaksi
barter.
G.

Margin Trading
Merupakan kegiatan pembelian valas secara terus-menerus suatu pasar

misalnya di New York untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain
dengan harga yang lebih tinggi misalnya di Paris. Sistem jual beli valas semacam ini
dapat berlangsung secara spot.
Sebagai contoh, jika harga 1 DM sama dengan US 0,850 di New York,
sedangkan di Paris 1 US

0,840, maka bagi si pembeli DM di Perancis akan

menjualnya ke New York dan akan memperoleh keuntungan US 0,010 sebelum
dipotong untuk biaya transaksi yaitu biaya komisi untuk para dealer. Transaksi
seperti ini yang dikenal dengan istilah margin trading.
Secara umum margin trading yang dilakukan oleh bank harus lah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
- Dilaksanakan berdasarkan
a.

Kebijaksanaan direksi bank

b.

Suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya
- Margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada.
- Ditetapkan setingg - tingginya 10 % dari modal bank untuk kepentingan
bank.
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- Untuk kepentingan nasabah margin trading ditetapkan setinggi tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank.
- Jika mengalami kerugian 5 % dari modal maka harus segera menghentikan
kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah
memperoleh persetujuan dari BI.
- Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan
mingguan dan bulanan.
Setelah memenuhi persyaratan diatas barulah bank dapat melakukan
margin trading. Untuk mengikuti margin trading ini biasanya nasabah cukup
menyetorkan dalam bentuk deposito 10 % dari nilai transaksi. Sebagai contoh
Tn.Roy Akase ingin melakukan margin trading dengan meminta kepada BNI untuk
membeli US 100 ribu pada saat transaksi terjadi US 1 sama dengan 269 Yen. Tn
Roy Akase dalam hal ini cukup menyerahkan ke BNI sejumlah US 100 ribu .
Seandainya keesokan harinya nilai tukar Yen terhadap US 1 menjadi 270, maka
dalam sehari Tn. Roy Akase akan memperoleh keuntungan l x US 100 ribu atau
sebesar 100 ribu US .
Akan tetapi jika terjadi sebaliknya maka Tn. Roy Akase wajib menyetor ke
BNI berikut kerugiannya. Misalnya karena butuh uang keesokan harinya Tn. Roy
Akase tetap menjual valasnya, sedangkan harga 1 US adalah 260 Yen. Dari sini
nampak bahwa Tn. Roy Akase mengalami kerugian sebesar 9 x US 100 ribu = US
900 ribu.
H.

Interaksi Antara Pasar Valas Dan Pasar Uang
Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang.

Artinya jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang maka, kita
akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valas, demikian pula
sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling
menguntungkan di pasar uang atau valas. Interaksi antara pasar uang dan valas ini
menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau
kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik.
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Sebagai contoh:
Jika pada hari Jumat tanggal 20 adalah hari libur, Ini berarti ada waktu libur 3 hari
yaitu Jumat, Sabtu dan Minggu. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar.
Kurs US 1 sama dengan Rp 9000,- dan bunga pasar uang sebesar 17% PA. Jika si
dealer memperkirakan kurs US naik turunnya tidak terlalu tinggi maka si investor
mulai merighitung di mana uangnya akan diinvestasikan. Perhitungan
Kurs tanggal 20, 1 US

= Rp 9.000,-

Bunga di pasar uang

= 17% PA

jangka waktu tanggal 20-22

= 3 hari

Jadi:
3 x 0,17 x 9.000,= Rp. 12,75,360
Pilihan investor akan menguntungkan apabila kenaikan kurs selama 3 hari tidak
melebihi Rp 12,75 atau 1 US tidak lebih dari Rp 9.000 + Rp 12,75 = Rp 9.012,75
Dan seandainya lebih tinggi maka lebih baik memegang atau membeli valas.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi antara pasar
uang dengan valas akan selalu terjadi. Artinya bahwa dalam pemilihan investasiinvestor harus selalu jeli menganalisis keadaan perubahan kurs valas sebelum
melakukan investasi, Naik turun kurs harus benar-benar diperhitungkan secara
matang, hal ini disebabkan perubahan kurs dapat terjadi secara mendadak,
dikarenakan situasi yang terjadi pada saat itu. Disamping perhitungan dalan hal ini
juga diperlukan feling yang cukup tajam untuk memenangkan sebelum
memutuskan untuk melakukan investasi.
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BAB 10
PEGADAIAN

A.

Pengertian Usaha Gadai
Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli

atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang
kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya.
Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli
berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang
sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam
dari berbagai sumber dana yang ada.
Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit
untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika
dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia
sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon
sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.
Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dapat segera
dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang
yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan
hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang
lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.
Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi
tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan
barang-barangnya ke lembaga tertentu, Barang yang dijaminkan tersebut pada
waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.
Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang
dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut
dengan nama usaha gadai.
Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-
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barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan
harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut
perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia
hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.
Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang
berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang
yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah
dengan lembaga gadai
Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki cirri-ciri
sebagai berikut:
1.

Terdapat Barang-barang berharga yang digadaikan

2.

Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan

3.

Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

B.

Asal Mula Pegadaian
Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda

(VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk
meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh
pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini
diambilalih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan
negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu
dengan status Dinas Pegadaian.
Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia.
Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa
lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat
pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.
Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia meng-ambilalih
usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan
Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. 1960.
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Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan
Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan
Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan berdasarkan
atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.

C.

Keuntungan Usaha Gadai
ujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat

yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan Para pelepas uang atau
tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan
Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga.
Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah
dan cepat tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan
dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah
satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat '
dengan moto "menyelesaikan masalah tanpa masalah".
Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai
sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya.
Akan tetapi kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan
waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu persyaratan yang lebih sulit
untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan
harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan
dibank.
Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat
cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang
tertentu, maka uang pinjamanpun dalam waktu singkat dapat terpenuhi.
Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminari dengan jam
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tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir
mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.
Keuntungan

lain

di

pegadaian

adalah

pihak

pegadaian

tidak

mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak
belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang
penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sangsi yang diberikan relatif ringan,
apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sangsi yang paling berat
adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman
yang telah diberikan.
Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga
keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

1.

Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga,
hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak ber-belit-belit.

2.

Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk
memenuhinya.

3.

Pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk
apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

D.

Keuntungan Usaha Gadai
Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang

berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya maka se-makin besar pula
pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah de-mikian pula sebaliknya. Namun
biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang
menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Kepada
nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Go-'ongan nasabah
ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah Pinjaman yaitu A,B,C dan D,
Sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar.
Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang
jaminan perlu ditaksir lebih dulu.Untuk menaksir nilai ja-Wnan yang dijaminkan
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pihak pegadaian memiliki ahli-ahli taksir, misalnya jika yang dijaminkan adalah
sebuah televisi merek " x" ke. luarantahun "z", maka siahli taksir dengan cepat
menaksir berapa nilai nil televisi tersebut.Yang jelas nilai taksiran pasti lebih rendah
dari nilai pasar, hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran
pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian mele-lang jaminan yang diberikan
nasabah di bawah harga pasar. Disarn-ping itu pihak pegadaian juga mempunyai
timbangan serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau
gram emas. Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menentukan besarnya
jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
E.

Barang Jaminan
Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum

Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang
dapat dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan
ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barangbarang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui
berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari
80 hingga 90 perseri dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka
semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.
Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan
jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

1.

Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:
a. Emas
b. Perak
c. Intan
d. Berlian
e. Mutiara
f. Platina
g. Jam

2.

Barang-barang berupa kendaraan seperti:
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a. Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
b. Sepeda motor
c. Sepeda biasa (termasuk becak)

3.

Barang-barang elektronik antara lain:
a. Televisi
b. Radio
c. Radio tape
d. Video
e. Komputer
f. Kulkas
g. Tustel
h. Mesin tik

4.

Mesin-mesin seperti-.
a. Mesin jahit
b. Mesin kapal motor

5.

Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:.
a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang
yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat
dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat
apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang
jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

F.

Prosedur Peminjaman
Seperti diketahui bahwa menariknya peminjaman uang di pegadaian

disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif
ringan. Disamping itu biasanya Perum Pegadaian tidak begitu mementingkan untuk
apa uang tersebut digunakan. Yang penting setiap proses peminjaman uang di
pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu. Hal ini tentu sangat
berla-wanan dengan prosedur peminjam uang di lembaga keuangan lainnya seperti
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bank.
Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di Perum
Pegadaian dapat dijelaskan berikut ini:

1.

Nasabah datang langsung kebagian informasi untukmemperoleh penjelasan,
tentang

pegadaian,

misalnya

tentangbarang

jaminan,

jangka

waktu

pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).

2.

Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung
membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang
diberikan, Pemberian barang jaminan disenai bukti diri seperti KTP atau surat
kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.

3.

Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas
barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir
barang tersebut

4.

Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah ntf-nentukan jumlah
pinjaman

beserta

sewa

modal

(bunga)

dikenakan

dan

kemudian

diinformasikan ke calon peminjam

5.

Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan
nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.
Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yangsudah

jatuh tempo maupun yang belum dapatdilakukansebagai berikut:

1.

Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan
di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran
sejumlah uang.

2.

Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pem-bayarannya sudah
lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan
jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.

3.

Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat
dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah jika
sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
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4.

Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang
jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.

5.

Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang
hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan
dikembalikan ke nasabah.

G.

Kegiatan Usaha Gadai Lainnya
Mungkin selama ini masyarakat kita hanya mengenal usaha Pegadaian

secara sepintas saja yaitu sebagai tempat peminjam Uang dengan cara
menggadaikan

barangnya.

Padahal

dalam

praktik-nya

disamping

usaha

peminjaman uang Perum Pegadaian juga melakukan usaha Iain.
Usaha Iain yang dilakukan oleh Perum pegadaian adalah:

1.

Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai nil
barang-barang berharga miliknya seperti, emas intan, berlian, mobil, televisi
dan barang-barang lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin
menjual barang tersebut atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah
kekayaannya.

2.

Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitip-kan barangbarang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa
aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran atau kecurian.

3.

Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan
tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan me-motong gaji si peminjam
secara bulanan.

4.

Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya
dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem
Build, Operate and Transfer (B.O.T).

Yang jelas bahwa usaha pokok pegadaian merupakan usaha peminjaman uang
dengan sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang
kegiatan pokok Perum Pegadaian.
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BAB 11
SEWA GUNA USAHA (LEASING)

A.

Pengertian Sewa Guna Usaha
Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama

leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang
pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah.
Pembiayaan di sini maksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang
modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara
kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai
keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah
pihak.
Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang
berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah titfak boleh roelakukan kegiatan
yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam
bentukuang. Oleh karena itu perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam
memberikan atau memilih sasaran-nya jangan sampai bertentangan dengan jasa
yang diberikan oieh lembaga keuangan bank.
Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor
(perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) di mana pihak lessor menyediakan
barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa
untuk jangka waktu tertentu.
Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Kepu-tusan Menteri
Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah "kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance
lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakari
oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha
di mana lesssepaaa akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek
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sewa guna usaha berdasarkan nilai sisayangdisepakati. Sebaliknya operating laese
tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.
Pengertian lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, sedangkan lessee
adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut.

B.

Ketentuan Mengenai leasing
Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia

setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri
Perindustrian

dan

Menteri

Perdagangan

Nomor

Kep.

122/MK/

IV/2/1974,Nomor32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal7 Februari 1974
Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.
Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649/MK/ IV/5/1974 Tanggal 6 Mei
1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha
leasing di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya Kebijaksanaan
Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 20 1988) yang isinya mengatur ten tang
usaha leasing di Indonesia dan dengan keluarnya kebijaksanaan ini, maka
ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kemudian dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan
nomor 1251/KMK. 013/ 1988 Tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya
istilah pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang
modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas.
Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk
melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti:

1.

Sewa guna usaha (leasing)

2.

Modal ventura (venture capital)

3.

Anjak piutang (factoring)
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4.

Pembiayaan konsumen (consumerfinance)

5.

Kartu kredit (credit card).

Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas, terlebih
dulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

C.

Pihak-Pihak Yang Terlibat
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing, dan

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban-nya. Masing-masing pihak
dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama
lainnya melalui kesepa-katan yang dibuat bersama.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam

proses

pemberian fasilitas

leasing adalah sebagai berikut:

1.

Lessor.
Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan pa^ nasabahnya
untuk memperoleh barang-barang modal.

2.

Lessee.
Adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk
memperoleh barang modal yang diinginkan.

3.

Supplier.
Yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai
perjanjian antara lessors dengan lessee dan dalam hal ini suplier juga dapat
bertindak sebagai lessor.

4.

Asuransi.
Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian
antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan
apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar
sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.
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D.

Kegiatan Leasing
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan

perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Di dalam Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing
dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1.

Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee (finance lease)

2.

Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee (operating
lease).

Ciri-ciri kedua kegiatan leasing seperti yang dirnaksud di atas h sebagai berikut:

1.

Kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi
persyaratan:
a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masasewa guna usaha
pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat
menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan dan keuntungan
bagi pihak lessor.
b. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan me-ngenai hak opsi
bagi lessee.

2.

Sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi
harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi
pihak lessor.
b. Di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee.
Kemudian dalam praktiknya transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam

bentuk-bentuk sebagai berikut:

1.

Direct finance lease
Transaksi ini dikenal juga dengan nama true lease. Di mana dalam transaksi ini
pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lessee dan sekaligus
menyewagunakan barang tersebut kepada lessee. Lessee dapat menentukan
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spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan supliernya.
Oleh karena itu proses pembelian yang dilakukan lessor hanyalah untuk
memenuhi kebutuhan pihak lessee.

2.

Sales dan lease back
Proses ini dilakukan di mana pihak lessee menjual barang modalnya kepada
lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara
lessee dengan lessor. Metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal
kerja pihak lessee.
Sedangkan dalam operating lease di mana pihak lessor sengaja membeli

barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak lessee. Biaya yang
dikenakan terhadap lessee adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
barang yang dibutuhkan oleh lessee berikut bunganya.

E.

Jenis-Jenis Perusahaan Leasing
Setelah kita mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan

leasing, maka selanju tnya dapat kita bagi perusahaan leasing menurut jenis-jenis
usahanya.
Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi kedalam 3
(tiga) kelompok yaitu:

1.

Independent leasing
Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat se-kaligus sebagai
supplier atau. membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk
dileasekan.

2.

Captive lessor
Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau su mendirikan perusahaan
leasing dan yangmerekaleasekan barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan
utamanya untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga penumpukan
barang di gudang/toko.
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3.

Lease broker
Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee
untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi
dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan
pihak lessee.

F.

Perjanjian Leasing
Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut "lease

agrement", di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat
antara kedua belah pihak, lessor dan lessee.
Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain:
1. Nama dan alamat lessee
2. Jenis barang modal diinginkan
3. Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan
4.

Syarat-syarat pembayaran

5.

Syarat-syarat kepemilikan atau syarat Iainnya.

6.

Biaya-biaya yang dikenakan

7.

Sangsi-sangsi apabila lessee ingkar janji

8.

dan lain-lainnya
Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan

menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi
untuk menanggung resiko kemacetan pembayaran oleh lessee. Namun dalam
praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan
leasing, pihak lessee terlebih dulu melakukan negosiasi dengan suppliernya,
kemudian barulah mencari perusahaan leasing yang akan menjadi lessornya.

G.

Biaya-Biaya Yang Dokeluarkan
Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada

pemohon (lessee) akan dikenakan berbagai macam biaya Biaya-biaya ini besarnya
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ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Aninya antara perusahaan
leasing biaya yang dibebankan terhadap lessee tidak sama. Besar kecilnya biaya
yang dikenakan ter-hadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang
diterima oleh perusahaan leasing.
Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee biasanya terdiri dari:
1.

Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun.

2.

Biaya materai untuk perjanjian

3.

Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan

4.

Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi.

Diantara biaya-biaya di atas, perolehan biaya bunga merupakan yang terbesar,
sehingga keuntungan yang diperolehpun terbesar dari bunga yang dibebankan
kepada para lessee tersebut.

H.

Prosedur Permohoinan Leasing
Setiap permohonan.yang diajukan oleh pihak lessee haruslah langsung

kepihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis, kemu-dian oleh pihak lessor akan
dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak
lessor akibat terjadi kesalahan analisis.
Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lessee kepada lessor secara umum
sebagai berikut:
1.

Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu
barang modal baik secara lisan maupun tertulis.

2.

Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee Penelitian
tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen
atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya
selengkap mungkin. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain:
a.

Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing, yang berisi
antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara
pembayarannya.
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b.

Akte pendirian perusahaan jika lessee berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
atau yayasan.

c.

KTP dan kartu keluarga jika lessee berbentuk perseorangan.

d.

Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir jika
lessee berbentuk PT.

e.

Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lessee berbentuk
perseorangan.

f.

N.P.W.P

(NomorPokokWajibPajak)

baik

untukperorangan

maupun

perusahaan.
3.

Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan
informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan
lessor, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing.

4.

Pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan
data yang diberikan lessee dengan cara:
a. Penelitian

data

untuk

mengukurkemampuan

dankemauan

lessee

membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C yaitu:
character, capacity, capital, condition, dan colleteral.
b. Meneliti langsung ke lokasi lessee berada (on the spot)
c. Meneliti ke lokasi di mana lessee punya hubungan.
5.

Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan riasabah membayar dan
kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data
yang ada di Iapangan. Darj hasil penelitian dapatlah ditarik 3 kesimpulan yaitu:
a. Menolak permohonan lessee dengan alasan tertentu.
b. Masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum
dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan
c. Menerima permohonan lessee karena telah sesuai dengan keinginan
lessor.

6.

Jika permohonan lessee telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor
mengadakan pertemuan dengan pihak lessee, tentang persyaratan yang hams
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dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya-biaya yang
harus dibayar oleh lessee.
7.

Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandata-ngani surat
perjanjian antara lessee dengan lessor.

8.

Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang
yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak
supplier.

9.

Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah
disetor lessee sebelumnya kepada pihak lessor.

10. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanafi dan surat bukti
pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor.
11. Pihak lessors juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan
oleh pihak lessor atas nama lessee.
Dalam praktiknya setiap permohonan fasilitas leasing oleh lessee, maka
prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaanmleasing berbeda
antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan leasing
itu sendiri dan secara umum memang prosedur dan persyaratannya tidak jauh
berbeda eperti yang telah diuraikan di atas.

I.

Sanksi-sanksi
Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan

mulus atau berjalan sesuai prosedur yang ada, sekalipun sudah melalui prosedur
yang benar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan
leasing jelas tidak semua barang modal yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana.
Oleh karena itu perlu ada tindakan lebih lanjut bagi lessee yang lalai berupa sangsisangsi yang telah disepakati.
Sangsi-sangsi yang diberikan pihak lessor kepada pihak lessee apabila
lessee ingkarjanjiatautidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai
perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut:
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1.

Berupa teguran lisan supaya segera melunasi

2.

Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis.

3.

Dikenakan denda sesuai perjanjian.

4.

Penyitaan barang yang dipegang oleh lessee.
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BAB 11
PERUSAHAAN ASURANSI

A.

Pengertian Asuransi
Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa

yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat
analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan
perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena
dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal
tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar
jika terjadinya sesuatu dimasa yang akan datang hanya dapat dirka-reka semata.
Resiko dimasa datang pasti akan terjadi terhadap kehidupan seseorang
misalnya kematian,sakit atau dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis resiko
yang dihadapi dapat berupa resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian
akibat kebakaran, kerusakan,atau kehilangan atau resiko lainnya. Oleh karena itu
setiap

resiko yang

akan

dihadapi

harus

ditanggulangi,

sehingga tidak

menimbulakan kerugian yang lebih besar lagi.
Untuk mengurangi resiko yang tidak diiinginkan dimasa datang seperti
resiko kehilangan, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka
diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Adalah perusahaan
asuransi yang mau dan sanggup menanggaungsetiap resiko yang bakal dihadapi
nasabahnya baik perorangan atau badan usaha.Hal ini disebabkan perusahaan
asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha petanggungngan terhadap
resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.
Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Asuranntie yang terdiri dadri
kata ”assuradeur” yang berarti penanggung dan ”geassureerde” yang berarti
tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut ”Assecurare” yang berarti
menanggung sesuatu yang pasti bakal terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin
disebut ”Assecurare” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris
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kata asuransi disebut ”Insurance” yang berarti menanggung seseatu yang mungkin
terjadi dan ”Assurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.
Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang – undang Nomor 1
Tahun 1992 Tentu Usaha Asuransi adalah sebagai berikut:
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih, dengan mana pihak penanggun mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi asuransi,untuk memberikan pergantian kepada
tertanggung karena kerugia, kerusakan atau keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepadapihak ketiga yang mungkn akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.
Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penaggung mengikat
suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi
membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus
dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko
yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, maka besar premi yang harus dibayar
dan sebaliknya.
Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan
syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang
dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan
terjadi resiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang
telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

B.

Perkembangan Asuransi
Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan

kelanjutan asuransi yang ditingggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru
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dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Mentri Keuangan
pada waktu itu.
Kemudian Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1136/KMK/IV/1976
Tentang Penetapan Besarnya Cadangan Premi dan Biaya oleh Perusahaan Asuransi
di

Indonesia.

Selanjutnya

keluar

Keputusan

Mentri

Keuangan

Nomor

1249/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tta Cara
Pelaksanaan di bidang Asuransi Kerugian dan Nomor 1250/KMK.013/1988 Tanggal
20 Desember 1988 tentang Asuransi Jiwa.
Peraturan Mentri Keuangan ini kemudian tidak berlaku lagi dengan
keluarnya Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian di
Indonesia dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi di Indonesia juga didasarkan
kepada Keputusan Mentri Keuangan Nomor:


232/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Izin Perusahaan
Asuransi dan Reasursnsi.



224/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Kesehatan
Keuangan Peruahaan Asuransi dan Reasuransi.



225/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.



226/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Perizinan dan
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

C.

Jenis-Jenbis Asuransi
Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat

dari berbagai segi adalah sebagai berikut:
1.Dilihat dari segi fungsinya
a. Asuransi kerugian (non life insurance)
Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat Undang-undang Nomor 2
Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian
menjalanan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko
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atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak
diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi.
Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah:


Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir
kecelakaan kapal terbang dan lainnya.



Asuransi pengangkutan meliputi:
 Marine Hul Policy
 Marine Cargo Policy
 Freight



Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi
kebakaran

dan

pengangkutan

seperti

asuransi

kendaraan

bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya.
b. Asuransi jiwa (life insurance)
Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan
penanggulangan

jiwa

atau

meninggalnya

seseorang

yang

dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah :
 Asuransi bejangka (Term insurance)
 Asuransi Tabungan (Endowwment insurance)
 Asuransi seumur hidup (Whole life insurance)
 Anuitas (Anuity contrak insurance
c. Reasuransi (reinsurance)
Merupakan

perusahaan

yang

memberikan

jasa

asuransi

dalam

pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaaan
asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi ari asuransi
dan ini digolongkan ke dalam:

a. Bentuk treaty
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b. Bentuk facultative
c. Kombinasi dari keduanya
2. Dilihat dari segi kepemilikannya
Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi
tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.
a.

Asuransi milik pemerintah
Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan
100 persen oleh pemerintah Indonesia.

b.

Asuransi milik swasta nasional
Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh
swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki
saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).

c.

Asuransi milik perusahaan asing
Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia
hanyalah

merupakan

cabang

dari

negara lain

dan

jelas

keoemilikannyapun dimiliki oleh 100 persen pihak asing.
d.

Auransi milik campuran
Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara
swasta nasional dengan pihak asing.

D.

Keuntungan Asuransi.
Perusahaan asuransi sebagai lambaga keuangan tentu saja mengharapkan

keuntungan atas usaha yang dijalankanya. Keuntungan ini digunakan untuk
membiayai

seluruh

aktivitasnya.

Demikian

pula

dengan

nasabah

yang

mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang
digunakannya.
Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai
berikut:
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1.

2.

Bagi Perusahaan Asuransi
a.

Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah.

b.

Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.

c.

Keuntungan dari hasil bunga dari investasi disurat-surat berharga

Bagi Nasabah
a.

memberikan rasa aman .

b.

Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik

kembali.

E.

c.

Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan.

d.

memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang.

e.

Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.

Prinsip-prinsip Akuntansi
Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak

nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan
mengandung prinsip-prinsip asuransi.Tujuannya adalah untuk mengindari hal-hal
yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan
pihak nasabahnya.
Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah:
1.

Insurable

Interst

merupakan

hal

berdasarkan

hukum

untuk

mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui
sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan
dan dapat menimbulkan hak dan kewaiban secara hukum. Semua ini
tergambar dari kontrak asuaransi. Kemudian dalam hal ini perlu
menyebutkan

adanya

kepentingan

terhadap

barang

yang

dipertanggungkan.
2.

Utmost Good Faith atau ”itikad baik”dalam penetapan setiap suatu kontrak
haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan
penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immateril.
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3.

Incemnity atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi pada posisi sebelum
terjadinya kerugian tersbut. Dlam hal ini tidak berlaku bagi kontrak
asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang
bersifat keuangan.

4.

Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan
terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi
kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan
independen.

5.

Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi
kepada

tertanggung

untuk

menuntut

pihak

lain

yang

menngakibatkankepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa
kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin
lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.
6.

Contribution suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak
penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk
ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung,
meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu
besarnya.

F.

Jenis-Jenis Resiko
Dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis resiko yang

dihadapi, besar kecilnya resiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya
premi asuransi yang harus dibayar.
Dalam praktiknya resiko-resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha
pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:
1.

Resiko murni,

Artinya bahwa ad ketidakpastian terjadinya seseatu

kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu
peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar,atau mobil
yang dikendarai mungkin akan tertabrak atau kapal dan muatannya
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mungkin akan tenggelam. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak
terjadi sama sekali.
2.

Resiko Spekulatif, artinya resiko dengan terjadinya 2 kemungkinan yaitu
peluang

untuk

mengalami

kerugian

keuangan

atau

memperoleh

keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian terjadi kerugian
atau keuntumgan.
3.

Resiko individu
Resiko individu dibagi 3 macam
a. Resiko pribadi, resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh
keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan atau mati.
b. Resiko harta, Resiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang
menyebabkan kerugian keuangan.
c. Resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita
menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.
Contohnya kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabarak
dan harus mengganti kerugian tersebut.
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BAB 13
MODAL VENTURA

A.

Pengertian Modal Ventura
Dalam melakukan sesuatu kegiatan investasi semua investasi dapat

dilakukan dengan mudah, karena hampir semua investasi mengandung suatu
resiko kerugian. Bagi investasi yang mempunyai resiko rendah hampir semua
investor ingin melkukannya. Akn tetapi jika investasi tersebut memiliki resiko
tinggi, maka tidak mudah untuk mencari investor yang mau melakukannya.
Adalah perusahaan modal ventura yang berani melakukan inveatasi di
mana investai tersebuut mengandung suatu resiko tinggi. Keputusan ini dibuat
dengan berbagai pertimbangan tebtunya dan hal ini sesuai pula dengan maksud
dan tujuan didirikannya perusahaan modal ventura yaitu melakukan penanaman
modal dalam uasaha yang mengan dung resiko tinggi.
Kegiatan investasi yang dibiayai oleh modal ventura biasanya dalam jangka
waktu panjang dan memiliki resiko tinggi, seperti membentuk atau pengembangan
usaha baru di bidang tertentu. Meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal
ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan
modalnya berupa capital again atau deviden. Perusahaan yang pembiayaannya dari
modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee company.
Lalu apa yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura dan kegiatan apa saja
yang dilakukannya. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut.
Pengertian Perusahaan ModalVentura sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor61 Tahun 1988 adalah ” Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan
dalam bentuk pnyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima
bantuan pembiayaan.”
Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis
kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan
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yang dibiayai, sedangkan modal ventura memberikan modal pembiayaan dengan
cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai.
Dengan demikian kegiatan modal ventura memiliki karakteristik sendiri jika
dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Ciri atau perusahaan modal
ventura adalah:
1.

Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung kesuatu perusahaan.

2.

Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas
3 tahun.

3.

Bisnis yang dimasukimerupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi.

4.

Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, deviden ataubagi
hasil tergantung dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan.

5.

Kegiatanya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru
atau pengembangan suatu usaha.
Pengaturan kegiatan modal ventura lebih lanjut diatur dengan Keputusan

Mentri Keuangan

Nomor 469/KMK.17/1995 Tangal 3 Oktober 1995. kegiatan

modal ventura di Indonesia dipelopori oleh PT.Bahana Pembinaaan Usaha
Indonesia (BPUI) sejak sejak tahun 1973.PT.BPUI dibentuk berdasarkan Peratura
Pemerintah Nomor 18 tahun 1973 tentang {enyertaan Modal Negara untuk
mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas yang usahanya bergerak dala bidang
penyertaan modal. Pengaturan modal ventura selanjutnya diatur dengan
Keputusan Mentri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 Tanggal 3 Oktober 1995
tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura.

B.

Landasan Hukum Untuk Mendirikan Modal Ventura
Landasan hukum tentang kegiatan yang berkatan dengan modal ventura di

Indonesia ditetapkan dengan berbagai peraturan. Peraturan-peraturan inilah yang
menjadi landasna hikum berdiri dan beroperasinya kegiatan modal ventura di
Indonesia.
Peraturan yang menjadi landasan hukum yang dimaksud adalah:
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1.

Keputusan Mentri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1995 Tanggal 3 Oktober
1995 Tentang Pendirian dan Pembinaaan Perusahaan Modal Ventura.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Pajak Penghasilan
bagi Perusahaan Modal Ventura.

3.

Keputusan Mentri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 Tanggal 9Juni 1994
Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan pasangan Usaha dari Perusahaan
Modal Ventura.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 Tentang Sektor-sektor Usaha
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.

5.

Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20
Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Paan Lembaga
Pembiayaan.

6.

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

C.

Tujuan Pendirian Modal Ventura
Timbul pertanyaan mengapa perusahaan modal ventura berani dan mau

melakukan usaha dalam investasi yang mengandung resiko tinggi. Pada hal dalam
suatu investasi yang mengandung suatu resiko tinggi, akan mengakibatkan
tingginya tingkat kerugian yang bakal dialami. Jawabannya adalah karena hal itu
sejalan dengan tujuan didirikannya perusahaan modal ventura,yaitu membiayai
usaha yang mengandung suatu resiko tinggi. Tujuan ini tidak selamanya
berdasarkan hanya kepada kentungan semata, akan tetapi dapat pula hanya
membantu pengembangan atau pendirian suatu perusahaan.
Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain
adalah:
1.

untuk pengembangan statu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian,
dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan
tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.
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2.

Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru.
Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka
panjang.

3.

Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan
dengan mengambilalihan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak
diarahkan untuk mencari keuntungan.

4.

Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk
membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi
tidak punya jaminan materil, sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan
adanya penyertaan modal dari modal ventura akan dapat membantu
menghadapi kesulitan keuangannya.

5.

Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan
teknologi lama, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu
produknya.

6.

membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.

7.

Membantu pendirian perusahaan baru, dimana tingkat resiko kerugiannya
sangat besar.

D.

Keuntungan Yang Diperoleh
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keikutsertaan perusahaan

modal ventura dalam bisnis yang mengandung resiko tinggi adalah untuk
mem[peroleh keuntungan. Bagitu pula bagi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
dengan bantuan penyertaan modal ventura diharapkan akan memperoleh berbagai
manfaat. Adapun keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam
kegiatan modal ventura adalah sebagai berikut:
1.

Bagi perusahaan Modal Ventura
a.

Memperoleh keuntungan berupa deviden dari penyertaan
modalnya dalam bentuk saham.
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b.

Memperoleh kkeuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari
transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga (saham).

c.

Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu
sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya.

2.

Bagi Persahaan Pasangan Usaha (PPU).
a.

Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang
sedang menagalami kekurangan modal (likuiditas)

b.

Memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke
teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas
produksi dan peningkatan mutu produknya.

c.

Membantu pengembangan usaha melalui Perluasan pasar dan
pengembangan usaha baru seperti melalui deversivikasi usaha.

d.

Mengurangi

resiko

kerugian.

Maksudnya

jika

perusahaan

beroperasi dengan modal sendiri, mak resiko kerugian ditanggung
sendiri, namun apabila dijalankan bersama dengan modal ventura
maka resiko dapat disebarkan antara keduanya.

E.

Jenis Pembiayaan Modal Ventura
Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura

adalah sebagai berikut:
1.

Equity Financing
Yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan
modal ventura melakukan penyertaan langsung pada Perusahaan Pasangan
Usaha (PPU) dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik
PPU.

2.

Semi Equity Financial
Yaitu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi
diterbitkan oleh perusahaan PPU.
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3.

Mendirikan Perusahaan Baru
Dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU
mendirikan usaha yang baru sama sekali.

4.

Bagi Hasil
Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usah kecil yang
belum memilki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), namun tidak
tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT, apabila kedua
belah pihak saling menginginkannya.

F.

Sumber-Sumber Dana Modal Ventura
Dalam melakukan penyertaan modal di berbagai bidang usaha, perusahaan

modal ventura harus memiliki dana yang cukup. Dana yang dibutuhkan dapat
diperoleh dari berbagai sumber-sumber dana yang ada berbagai tempat. Semakin
banyak dana yang dibutuhkan, maka pencarian dana yang ada. Setiap sumber dana
memiliki berbagai keuntungan dan keterbatasan sendiri. Oleh karena itu pihak
manajemen modal ventura harus pandai betul memilih sumber dana mana yang
paling menguntungkan.
Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh sebagai berikut:
1.

Dri dalam perusahaan
Dana dari sumber ini dapat diperoleh melalui

2.

a.

Setoran modal dari para pemegang saham

b.

Cadangan laba yang Belum terpakai

c.

Laba yang ditahan

Dari luar perusahaan
Dana dari sumber ini dapat diperoleh dari:
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a.

Investor baik perorangan atau industri

b.

Pinjaman dunia perbankan

c.

Pinjaman dari perusahaan asuransi

d.

Pinjaman dari perusahaan dana pensiun
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Sedangkan perimbangan untuk memilih dana dari sumber dana di atas
adalah:
1.

Jangka waktu pinjaman apakah panjang atau pendek

2.

Sifat pinjaman yaitu pinjaman lunak atau komersil

3.

Suku bunga atau biaya yang dibebankan dengan membandingkan dengan
sumber lainnya

4.

Persyaratan

pengembaliannya
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BAB 13
DANA PENSIUNAN

A.

Latar Belaknag Dana Pensiun
Di era 70-an Sampai tahu 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-

lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh
pensiun dimasa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh
penghasilan setelah berakhir kerja seseorang dan masa itu masyarakat
masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah
tidak produktif lagi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pilihan utama
mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai
negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.
Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang
menyadiakan dana pensiun bagi karyawannya, maka di era 90-an menjadi
sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang
mengatur tentang dana pensiun. Hanpir seluruh perusahaan dewasa ini
telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya,

baik yang

dikelola sendiri atau melalui lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang
tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif
pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya.
Pemberian dana pensiun kepada karyawannya bukan hanya
memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut
memberikan motivasi bagi para karyawannya lebih giat bekerja. Dengan
memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman,terutama
bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun tidak produktif lagi.
Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga
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akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh
perusahaanya.
Berkembangnya jasa pensiun dewasa in telah menarik beberapa
lembaga untuk mendirikan lembaga pensiun. Hal ini disebabkan
pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat
menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh tanpa
bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang
investasi.

B.

Pengertian Pensiun Dan Perusahaan Dana Pensiun
Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan

merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu
perusahaan dan memberika pendapatan kepada peserta pensiun sesuai
perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan
memungut dana dsri pendapatan para karyawan pada suatu perusahaan,
kemudian membayarkan kembali dana tersesbut dalam bentuk pensiun
sssetelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua
belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan
pada saat karyawan tersebut memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab
lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.
Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun
Adalah”badan hukum yang mengelola dan menjalanka program yang
menjajikan manfaat pensiun”. Dengan demikian jelas bahwa badan hukum
seperti bank umum atau asuransi jiwa.
Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk
memperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun
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atu ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
Penghasilan dalam halini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan
besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.
Jadi kegiatan perusahaan Dana Pensiun adalah memungut dana dari
iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan dari suatu perusahaan. Iuran
ini lalu diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap
paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut
dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Halini
dilakukan pemerintah dalam rangka pengembengan program pensiun
kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam Perayuiran
Perundang-undangan di bidang Perpajakan yang memberikan fasilitas
penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-undang No.7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:
”iuran yang diterima atau diperoleh Dan Pensiun yang disetujui
Mentri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh
karyawan dan penghasilan Dana Pensiun dari modal yang ditanamkan
dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan
tidak termasuk dari obyek pajak”.

C.

Tujuan Pensiun
Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini pelaksanaan

program pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan
denganberbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri,
baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun.
Tujuan dari penyelenggara dan penerima pensiun dapat dilihat dari 2
atau3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak berarti pemberi kerja dengan
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karyawannya sendiri. Sedangkan jika 3pihak yaitu pemberi kerja, karyawan
dan lembaga pengelola dana pensiun, dimana kemudian masing-masing
pihak memiliki tujuan sendiri.
Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun
bagi karyawannya adalah sebagai berikut:
1.

Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang tlah
mengabdi di perusahaan tersebut.

2.

Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut ttetap dapat menikmati
hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.

3.

Memberikan

rasa

aman

dari

segi

batiniah,sehingga

dapat

menurunkan turn over karyawan
4.

Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas seharihari.

5.

Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.
Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang
diperoleh dengan adnya pensiun adalah:
a. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
sesudah masa pensiun.
b.

Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi

untuk bekerja.
Sedangkan

bagi

lembaga

Penelola

Dana

Pensiun

tujuan

penyelenggaraan dana pensiun adalah:
1.

Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan
melakukan berbagai kegiatan investai.

2.
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D.

Jenis-Jenis Pensiun
Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan

kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu
dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing
-masing. Jenis- jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai
kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang
akan menghadapi pensiun antara lain:
1.

Pensiun Normal
Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah
mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.
Sebagai contoh rata-rata usia pensiun Indonesia adalah telah
berumur 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2.

Pensiun Dipercepat
Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena
adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3.

Pensiun Ditunda
Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang
meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi
untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap
keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4.

Pensiun Cacat
Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih
disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak
mampu lagi melkukan pekerjaan. Pembayaran pensiun normal
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dimana masa kerja diakui seolah –seolah sampai usia pensiun
normal.

E.

Jenis-Jenis Dana Pensiun
Menurut undang-undang Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun dapat

digolongka dalam beberapa janis:
1.

Dana Pensiun Pemberi Kerja(DPPK)

2.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja

atau lembaga keuangan. Persahaan mempunyai beberapa alternatif.
Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan
hak kkaryawannya. Altrnatif yang dapat dipilih tersebut antara lain:
1.

Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.

2.

Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun
lembaga keuangan lain.

3.

bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja
lain atau

4.

Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi
kerja lainnya
Selanjutnya penyelenggraan dana pensiun lembaga keuangan dapat

pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat
pengesahan dari Mentri Keuangan (DPLK).
Menurut ketentuan di atas program pensiun yang dapat dijalankan
adalah:
1.
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Merupakan prigram pensiun yang beasarnya manfaat pensiun
ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran adalah
beban karyawan yang dipotong dari gajinya.
2.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan
kekayayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan
dan perusahaan pemberi kerja.

F.

Sistem Pembayaran Pensiun
Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat

menwarkan 2 sistem pembayaran kepada karyawannya. Pembayaran ini
ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri.
Dengan kata lain setiap sistem pembayaran mengandung suatu maksud
tertentu yang saling menguntungkan.
Ada 2 jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oleh
perusahaan baik untuk Program Pensiun Manfaat Pasti(PPMP) maupun
Program PensiunIuran Pasti (PPIP). Keuntungan ini sesuai dengan Keputusan
Mentri Keuangan Nomor 342/KMK.017/1998 Tangal 13 Juli 1998. menurut
ketentuan ini pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan 2 rumus yaitu
rumus bulana atau sekaligus:
1.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan

pertimbangan antara lain bahwa,
a.

Perusahaan tidak mau ousing dengan karyawan yang sudah pensiun

b.

Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunsn agar dapat
mengusahakan uang pensiun yang diperolarhnya untuk berusaha,
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karena biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah
besar.
c.

karena permintaan pensiunan itu sendiri.
Perhitungan menggunaakan rumus Sekaligus bagi PPmp senagai

berikut:
MP = FPd x MK x PDP
Dimana:
MP = Manfast pensiunan
FPd = Faktor penghargaan dalam desimal
Mk = Masa kerja
PDP = Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata
beberapa bulan terakhir.
Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus
sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh
melebihi 2,5 % dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan
dasar pensiun.
Sedangkan perhitungan rumus bulana bagi PPMP sebagai berikut:
MP =Fpe x MK x PDP
Dimana
MP

= Manfaat pensiun

Fpe

= Faktor jenis dalam persentase

MK

= Masa kerja

PDP

= Penghasilan dasar pensiunbulan tau rata-rata beberapa

bulan terakhir.
Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus
bulanan besar
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melebihi 2,5 % dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan
dasar pensiun.
Sebagai contoh menurut perhitungan final earnig pensiun plan
adalah jika gaji terakhir anda sebelu pensiun adalah Rp 1.000.000,-semntara
masa kerja 20 tahun, maka anda memperoleh uang pensiun bulanan ebesar
2,5% x 20 x Rp 1jt = Rp 500.000,Contoh lain menurut perhitungan career average atau pendapatan
rata-rata selama masa kerja misalnya gaji awal pertama kali bekerja adalah
Rp 50.000 dan terakhir adalah Rp 1.00.000,- kemudian jika dihitung secara
rata-rata selama 20 tahun adalah sebesar Rp 400.000,- maka pensiun per
buklan yang diterima adalah 2,5 x 20 x Rp 400.000 = Rp 200.000,Selanjutnya sesuai denagn keputusan Mentri Keuangan Nomor
343/kmk.)17/1998 pembayaran manfaat pensiun oleh dan pensiun dapat
pula dilaksanakan:
a.

Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun
yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang
menggunakan rumus bulanan kurang dari Rp 300.000,- nilai sekarang
dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

b.

Dalam ahl manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada program
pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih
kecil dari Rp 36.000.000,- manfaat pensiunitu dapat dibayar
sekaligus.

c.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Pembayaran manfaat pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti yang
menggunakan rumus sekaligusmaksimal 3 kali faktor penghargaan
per tahun masa krrja yang dinyatakan dalam desimal kali dasar
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pensiun dasar per tahun, sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali
faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakn dalam
presentae kali penghasilan dasr pensiun per tahun.
Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai
berikut:
IP = 3 x FDp x PDP
Dimana;
IP

= iuran pensiunan

FDp

= Faktor penghargaan per tahun dalam desimal

PDP

= Penghasilan dasar pensiun per tahun

Sedangkan perhitungaan dengan rumus bulanan adalah;
IP = 3 x Fpe x PDP
Diman;

G.

IP

= iuran pensiunan

Fde

= Faktor penghargaan per tahun rumus dalam persentase(%)

PDP

= Penghasilan dasr pensiun per tahun

Asas-Asas Dana Pensiun
Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1992 penyelenggaraan

program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut;
1.

Asas ketrpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan

hukum pendirinya
Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus
serta dikelola berdsarkan ketentuan undan-undang. Berdasarkan
asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran
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terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada
pendirinya
2.

Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini baik bagi
karyawan

maupun

bagi

pekerja

mandiri,

haruslah

dengan

pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan
pendiri,

sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta.

Dengan demikian pembentukan cadangan dalam perusahaan guna
membuyai

pembayaran

manfaat

pensiun

karyawan

tidak

diperkenankan.
3.

Asas pembinaan dan pengawasan
Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari
kepentingan-kepentingan

yang

dapat

mengakibatkan

tidak

tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi
hak peserta, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan.
Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan
pengawasan atas kekayaan dana pensiun.
4.

Asas penundaan manfaat
Penyelenggaraan

program

dana

pensiun

dimaksudkan

agar

kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka
berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran
hak peserta hanya dapat dilakukan setelah pesrta pensiun yang
pembayarannya dilakukan secara berkala.

153

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

5.

Asas kebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana

pensiun
Pembentukan dana dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi
kerja untuk menjanjikan mafaat pensiun. Konsekuensi pendanaan
dan

pembiayan

merupakan

suatu

komitmen

yang

harus

dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa
dibubarkan.
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BAB 14
ANJAK PIUTANG (Factoring)

A.

Pengertian Anjak Piutang
Dalam pengelolaan suatu perusahaan terdapat beragam kegiatan usaha,

mulai dari kegiatan pokok (utama)sampai dengan kegiatan tambahan. Yang
menjadi masalah adalah jika kegiatan pokok mengalami hambatan, maka hal ini
akan kehidupan perusahaan terancam. Kegiatan pokok merupakan tulang
punggung kegiatan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Terancamnya
kegiatan pokok tersebut akan mengakibatkan terancam pula keuntungan yang
akan diperolah dan pada akhirnya akan membahayakan kehidupan perusahaan
yang bersangkutan.untuk menghadapi hambatan tersebut pihak manajemen perlu
melakukan

berbagai

tindakan

penyelamatan,

sehingga perusahaan

tidak

mengalami kerugian yang lebih besar.
Hambatan-hambatan yang dialam oleh suatu perusahaan dapat berupa
kesulitan menjual, kesulitan penaihan piutang, kondisi administrasi kredit yang
semrawut ataupun teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Kemudian
hambatan atau ancaman tersebut dapat datang dari dalam perusahaan maupun
dari luar perusahaan.
Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan,
hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit
yang tidak dapat tertagih alias macet. Banyaknya kredit yang macet akan
mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan,
apalagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya.
Apabila masalah piutang macet ini tidak dapat segera ditanggulangi secara
seriua,bukan tidak mungkin kerugian yang lebih besar tidak dapat dihindari lagi.
Untuk melakukan penagihan piutang yang macet diperlukan biaya maupun tenaga
yang harus dikorbankan.
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Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan admiinistrasi yang
semrawut

dapat

diserahkan

kepada

perusahaan

yang

sanggup

untuk

malakukannya. Adalah perusahaan anjak piutang yang memang kegiatan utamanya
adalah bergerak di bidang penagihan piutang. Perusahaan anjak piutang dapat
mengambil alih pengelolaan piutang baik dangan cara dikelola atau dengan cara
dibeli serta dapat pula melakukan pengelolaan administrasi piutang suatu
perusahaan. Jadi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan seperti diatas dapat
menyerahkan seluruh persoalannya kepeda perusahaan anjak piutang dengan
imbalan fee dan biaya-biaya lainnya sesuai kesepakatan bersama. Lalu apa yang
dimaksud dengan perusahaan anjak piutang serta apa saja kegiatan yang
dilakukannya. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut ?
Pengertian perusahaan anjak piutang
nama

atau yang lebih dikenal dangan

factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah yang melakukan

penagihan atau pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang
suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.
Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Mentri Keuangan
Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 12 Desember 1988 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengliahn
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perudahaan dari
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
Dengan demikian jelas perusahaan anjak piutang melakukan pembiayaan
baik secara pembelian, pengelolaan atau pengambilalihan piutang suatu
perusahaan. Kemudian dalam melakukan kegiatannya, perusahaan anjak piutang
terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman
produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
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B.

Kegiatan Anjak Piutang
Perusahaan anjak piutang (factoring) merupakan jenis perusahaan yang

relatif baru dikenal di Indonesia. Secara Keputusan Mentri Keuangan Nomor
1251/KMK.013/1998 Tanggal 20 Desember 1998, pada hal ini banyak negara lain
kegiatan perusahaan anjak piutang sudah sejak puluhan tahun yang lalu.
Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambilalih
pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu,
tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang). Usahausaha yang dijalankan oleh perusahaan anjak piutang berkaitan dengan
pengambillalihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan, tergantung
permintaan pihak kreditur. Bagi perusahaan kreditur dengan adanya perusahaan
anjak oiutang sangat membantu mereka dalam hal mengurangi yang dihadapi
terhadap macetnya tagijhan perusahaan. Disamping itumereka juga dapat lebih
berkonsentrasi terhadap kegiatan yang lebih strategis di perusahaannya.
Kegiatan perusahaan anjak oiutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat
Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember
1988. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan tersebut dapat disimpulkan
bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan antara lain:
1.

Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu.

2.

Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan
harga yang sesuai dengan kesepakatan.

3.

Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan
anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu
perusahaan sesuai kesepakatan.
Dalam mengelola kegiatan sehari-harinya perusahaan anjak piutang

seperti halnya perusahaan lainnya juga memiliki tujuan tertentu yaitu mencari
keuntungan.keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak iutang antara lain dari
berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya. Kemudian dari keuntungan
inilah perusahaan anjak piutang dapat menutupi seluruh kegiatan operasionalnya.
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Dalam praktiknya keuntungan yang diperoleh dari biaya-biay yang
dibebankan kepada nasabahnya terdiri dari:
1.

Jasa Penagihan (service charge),
Yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada
kliennya, yang dkenal dengan istilah fee dan besarnya dihitung berdasarkan
presentase stertentu. Kemudian besarnya feeyang diberikan tergantung
dari kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan seperti
misal tingkat kesulitan atau jumlah piutang yang ditagihkan.

2.

Biaya Administrasi,
Yaitu yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan
pengelolaan perusahaan kreditopr oleh klien dan besarnyapun tergantung
dari kesepakaatan yang dibuat bersama.

C.

Pihak Yang Terlibat Dan Fasilitas Yang Diberikan
Dalam kegiatan transaksi perusahaan anjak piutang terdapat 3 pihak yang

saling berkepentingan. Tanpa keterlibatan ketiga pihak tersebut, maka kegiatan
perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang
adalah:
1.

kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak
piutang untuk ditagih atau dikelola atu diambil alih dengan cara dikelola
atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.

2.

Perusahaan anjak piutang (factoring), yaitu perusahaan yang akan
mengambilalih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya.

3.

Debitur yaitu nasabah yang mempunyai maslah (hutang) kepada debitur
(klien).
Untuk lebih jelasnya transaksi yang terjadi diantara ketiga pihak yang

terlibat dalam kegiatan anjak piutang dapat dilihat pada gambar berikut:
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1.

kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak
piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak.

2.

perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur

Perusahaan Anjak
piutang

Kreditur (klien)

Debitur

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dangan kreditur.

3.

Debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang.

4.

perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada
kreditur sesudah semua persolan utang piutang diselesaikan.
Kemudian fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam

penagihan atau pengolaan penjualan kreditnya kepada kreditur (kliennya). Dilihat
dari sisi sebagai berikut:
1.

Berdasarkan Pemberitahuan
a.

Disclosed
Yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang
dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuaan debitur.

b.

Undisclosed
Merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak
piutangtanpa
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pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat atau
perusahaan anjak piutang mengandung suatu resiko.
2.

Berdasarkan Tanggung Jawab
a.

Withrecourse
Dalam hal apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala
kewajibannya, maka resiko kredit tersebut menjadi tanggng jawab
pihak si kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung
jawab penagihannya.

b.

Without recourse
Dalam fasilitas ini apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam
suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak
piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur.

3.

Berdasarkan Pelanggan
a.

Full service factoring
merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua
jenis fasilitas jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan
maupun

jasa

non

pembiayaan,

termasuk

fasilitas

untuk

menanggung resiko terhadap kredit yang macet.
b.

Resource factouring
jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir
fasilitas semua anjak piutang kecuali proteksi terhadap tidak
terbayar tagihannya. Dalam hal ini resiko kredit tetap terhadap
kreditur.

c.

Bulk factoring
Jasa yang diberikan terhadap kreditur hanyalah fasilitas jasa
pembiayaan dan pemberi thuan jatuh tempo pada debitur.

d.

Maaturity factoring
Dalam perusahaan jenis ini fasilitas jasa yang diberikan kepada
kreditur adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas
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penjualan, penagihan dari debitur dan perlindungan atas piutang
dan dalam jenis ini jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan.
e.

Invoice discounting
pemberian

fasilitas

jasa

hanyalah

untuk

yang

berbentuk

pembiayaan anjak piutang
f.

Undisclosed factoring
dalam fasilitas ini perusahaan anjak piutang memberikan proteksi
terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan presentase
tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui.

g.

Advancepayment
Yaitu transaksi pengalihan piutang dimana pembayaran dilakukan
pada saat jatuh tempo dan besarnya 80% dari nilai fakturnya.

4.

Berdasar Wilayah
a.

Domestic factoring
Merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di
wilayah Indonesia.

b.

International factoring
Merupakan kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat
dilakukan antar negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor impor.

D.

Jasa-Jasa Dan Biaya Yang Diberikan
Sama seperti halnya perusahaan keuangan lainnya, perusahaan anjak

piutang juga memiliki berbagai ragam produk atau jasa yang dapat ditawarkan para
nasabahnya. Kelengkapan produk jasa yang ditawarkan sangat tergantung kepada
kemampuan perusahaan anjak piutang masing-masing.
Dalam kegiatan sehari-harinya secara umum perusahaan anjak piutang
mempunyai 2 macam jasa ditawarkan kepada masyarakat. Adapun jasa-jas yang
dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut:
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1.

Jasa Pembiyaan (financing service)
Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan
pembayaran dimuka (prefinancing) kepada kreditur yang besarnya
tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian
dapat dibuat berdasarkan withrecourse atau dengan withuot recourse.
Dalam hal ini besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80%
dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti
penjualan.

2.

Jsa Non Pembiayaan (non financing service)
Dalam jasa non pembiayaan kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian
jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan ini meliputi:
a.

Analisis kelayakan suatu kerdit

b.

Malakukan administrasi kredit

c.

Pengawasan terhadap kredit temasuk penendaliannya.

d.

Perlindungan terhadap suatu resikop kredit

Kemudian berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan pihak anjak putang
juga akan membebankan sejumlah biaya kepada kreditur seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya. Dalam prakteknya paling tidak ada 2 jenis biaya yang
dibebankan kepada kliennya akibat dari pembiayaan yang dilakukan perusahaan
anjak piutang yaitu fee dan pembiayaan administrasi terhadap pembiayaan
tertentu.

E.

Keuntungan Anjak Piutang
Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan

memberikan atay memperoleh keuntungan bagi masing-masing

pihak yang

terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditur maupun debitur.
Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:
1.

Bagi Perusahaan Anjak Piutang
a.
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b.

Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan
debitur

c.

Membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan
kredit.

2.

Bagi Kreditur (klien)
a.

Mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya

b.

Memperbaiki sistem administrasi yang semrawut

c.

Memperlancar kegiatan usaha

d.

Dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur
dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya

3.

Bagi Debitur
Memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya,
karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera
membayar dengan berbagai cara.
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BAB 16
REKSA DANA
A.

Sejarah Reksa Dana
Banyak sumber menyebutkan bahwa reksa dikenal untuk pertama kalinya

di Belgia pada tahun 1822. Pada saat itu, reksa dana yang ada masih berbentuk
reksa dana tertutup (closed-end fund) dalam arti bahwa penerbit reksa dana tidak
memiliki kewajiban untuk membeli kembali reksa dana yang telah dijual atau
dengan kata lain pembeli reksa dana hanya dapat menjual reksa dana miliknya
kepada investor lain. Sejak saat itu, reksa dana lainnya mulai bermunculan antara
lain terdapat di Swiss, Inggris, Skotlandia, dan Perancis. Instrumen investasi ini
terus menyebar dan kemudian masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1890. Reksa
dana pertama yang diterbitkan di Amerika Serikat adalah The Boston Personal
Property Trust pada tahun 1893.
Salah satu peristiwa penting dalam sejarah reksa dana adalah
diterbitkannya Alexander Fund di Philadelphia pada tahun 1907 yang menjadi
tonggal munculnya reksa dana modern. Reksa dana ini dijual secara berkala dalam
periode 6 bulanan dimana investor mulai bisa menjual kembali reksa dananya
kepada penerbit.
Perkembangan reksa dana di negara Amerika Serikat begitu marak sampai
membuat pemerintah Amerika Serikat membuat undang-undang reksa dana yang
dikenal dengan nama Investment Company Act 1940. Sampai saat ini, reksa dana
adalah instrumen investasi dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di Amerika
Serikat.
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B.

Pengertian Reksa Dana
Jadi, apa itu Reksa Dana? Ditinjau dari asal kata (etimologi), reksa dana

berasal dari kosa kata ‘reksa’ yang artinya ‘mengelola’ atau ‘memelihara’ dan
‘dana’ yang berarti ‘uang’. Di Inggris, istilah untuk reksa dana adalah unit trust dan
di Amerika adalah mutual fund. Meski begitu, reksa dana tidak bisa diartikan
dengan ‘mengelola uang’. menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Pasar Modal, Reksa Dana adalah ‘wadah yang dipergunakan untuk menghimpun
dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio
efek oleh Manajer Investasi’.
Dari definisi tersebut, terdapat 3 komponen penting yang saling terikat
dalam reksa dana yaitu:


Kumpulan Dana Masyarakat

Reksa dana adalah wadah untuk menghimpun kumpulan dana yang berasal baik
dari investor individu maupun lembaga.


Portofolio

Dana yang terkumpul dari investor tersebut kemudian akan diinvestasikan ke
dalam beberapa instrumen investasi (portfolio) semisal saham, obligasi, SBI, dan
sebagainya.


Manajer Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang akan mengelola dana milik investor tersebut.
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C.

Pihak-Pihak yang Terlibat
Reksa dana adalah produk pasar modal yang dalam pengelolaannya

melibatkan beberapa pihak terkait. Investor yang akan membiakkan dananya
melalui reksa dana akan berhubungan dengan pihak-pihak berikut ini baik secara
langsung maupun secara tidak langsung. Dana yang terkumpul dari investor akan
dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Kedua pihak ini akan selalu
berhubungan langsung dengan investor reksa dana. Selain Manajer Investasi dan
Bank Kustodian, reksa dana juga melibatkan pihak lain yaitu Badan Pengawas Pasar
modal dan lembaga Keuangan (Bapepam & LK), serta perantara pasar modal
maupun pasar uang.
1. Manajer Investasi
Manajer investasi adalah pihak yang bertanggung jawab menggelola dana
yang terkumpul dalam reksa dana. Mereka bertugas dalam kegiatan investasi
seperti menganalisis, memilih, memutuskan investasi, dan memonitor pasar.
Biasanya, manajer investasi adalah perusahaan investasi yang memiliki tenaga ahli
profesional bernama wakil manajer investasi. Tidak sembarang orang bisa memiliki
profesi ini karena wakil manajer investasi hanya bisa diperoleh setelah lulus ujian
standar profesi pasar modal di bidang wakil manajer investasi. Selain itu, mereka
juga harus mengapatkan izin dari Bapepam & LK.
2. Bank Kustodian
Bank kustodian adalah pihak yang memegang dana investasi atau pihak
yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan
efek dan mengurusi administrasi reksa dana. Bank kustodian adalah bank umum
yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Kustodian. Lembaga ini tidak
terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan keputusan investasi tetapi
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memiliki fungsi sebagai tempat penitipan efek yang sudah dibeli oleh manajer
investasi, administrasi, dan transfer agen pembelian maupun penjualan.
3. Broker
Atas perintah manajer investasi, broker akan melakukan eksekusi jual/beli
efek baik efek pasar modal maupun pasar uang.
4. Bapepam & Lembaga Keuangan
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK)
adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang
bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal,
serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
lembaga keuangan.
C.

Bentuk Hukum Reksa Dana
Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18,

ayat (1), bentuk hukum reksa dana di Indonesia terdiri dari dua bentuk yaitu:
1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana)
Pada reksa dana berbentuk perseroan, perusahaan penerbit reksa dana
menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana hasil penjualan
saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan baik
di pasar modal maupun di pasar uang melalui manajer investasi. Investor yang
memiliki saham reksa dana perseroan akan menjadi pemegang saham perseroan
tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.
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2. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Berbeda dengan reksa dana perseroan yang menerbitkan saham, reksa
dana KIK menerbitkan Unit Penyertaan. Jadi, reksa dana KIK adalah instrumen
penghimpun dana investor dengan menerbitkan unit penyertaan untuk selanjutnya
diinvestasikan pada berbagai efek yang diperdagangkan baik di pasar modal
maupun di pasar uang.
E. Karakteristik Reksa Dana
Berdasarkan karakteristiknya, reksa dana dapat digolongkan menjadi 2
yaitu:
1. Reksa Dana Terbuka (Open-End Fund)
Yaitu Reksa dana yang menawarkan dan membeli kembali sahamsahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan.
Pemegang saham/unit reksa dana yang bersifat terbuka ini dapat menjual kembali
saham/unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksa
dana, melalui bank kustodian, wajib membelinya sesuai dengan NAB per
saham/unit pada saat tersebut. Keuntungan yang diharapkan oleh pemegang
saham reksa dana terbuka terdiri dari dividen incone, capital gain distribution, dan
net change NAV. Dividen incone adalah dividen per saham yang diberikan kepada
pemegang saham (jika ada). Capital gain distribution adalah capital gain hasil
transaksi efek yang dibayarkan kepada pemegang saham reksa dana, sedangkan
net charge NAV adalah perubahan bersih NAV yang terjadi sampai hari itu. Risiko
bagi pemegang saham ini adalah selain kemungkinan tidak ada dividen income dan
capital gain adalah turunnya net change NAV.
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2. Reksa Dana Tertutup (Close-End Fund)
Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali
saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dengan kata lain, pemegang
saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila
pemilik saham hendak menjual saham tersebut harus dilakukan melalui bursa efek
tempat saham reksa dana tersebut dicatatkan layaknya saham perusahaan publik
lain.
F. Jenis-Jenis Reksa Dana
1. Reksa Dana Saham
Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana
yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Dengan memiliki reksa
dana saham, investor bisa mendapatkan bagian untuk memiliki saham yang
harganya tidak terjangkau jika dibeli secara langsung. Reksa dana saham memberi
solusi karena dengan dana yang terkumpul dari banyak investor, manajer investasi
dapat membeli saham tersebut dan akan menjadi bagian dari portofolio efek.
Reksa dana ini memiliki resiko paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksa dana
lain meski potensi keuntungan yang bisa diperoleh juga sepadan. Keuntungan yang
tinggi ini diperoleh dari capital gain penjualan saham dan pembagian dividen (jika
ada).
2. Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana Pasar Uang adalah reksa dana dimana dana investor akan
dikelola di instrumen pasar uang yang memiliki periode tidak lebih dari satu tahun
seperti deposito berjangku, SBI, dan commercial papers yang memiliki rating tinggi.
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Reksa dana jenis ini bertujuan untuk memberikan pendapatan yang teratur dari
bunga yang dibayarkan oleh penerbit instrumen tersebut dan menjaga likuiditas.
Investasi reksa dana pasar uang adalah pilihan yang tepat untuk memarkir uang
yang untuk sementara belum digunakan layaknya tabungan. Cocok bagi investor
yang benar-benar menghindari risiko dan memiliki tujuan investasi jangka pendek.
Akan tetapi, return yang dihasilkan dari reksa dana pasar uang juga terbatas.
3. Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa dana ini akan menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dana
investor pada surat utang atau obligasi jangka panjang. Obligasi yang dipilih bisa
berupa obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah.
4. Reksa Dana Campuran
Reksa dana ini merupakan reksa dana yang paling fleksibel karena dapat
menginvestasikan dananya baik di saham maupun efek pasar uang dalam porsi
yang tidak ditentukan secara khusus. Alokasi investasi bisa ditentukan dengan
melihat kondisi pasar saat itu (market timing) apakah lebih tepat diinvestasikan di
saham, efek utang, atau pasar uang.
G.

Kelebihan Reksa Dana
Apa yang menarik dari reksa dana sehingga instrumen investasi ini bisa dipilih

sebagai salah satu instrumen investasi?


Diversifikasi
Secara teori, diversifikasi bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan

(return) untuk level risiko tertentu. Reksa dana adalah implementasi dari
diversifikasi karena dalam reksa dana terdapat portofolio dari beberapa efek yang
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berbeda. Melalui penyebaran asset dalam beberapa instrumen investasi
(portofolio), reksa dana bisa mengoptimalkan keuntungan dengan level risiko
tertentu.


Dikelola secara profesional oleh manajer investasi
Pengelola dana nasabah adalah para manajer investasi yang paham benar

dengan seluk beluk investasi. Mereka yang akan mengelola yang susah payah
dikumpulkan agar mendapatkan hasil yang optimal.


Modal mini hasil maksi
Tidak seperti investasi di saham atau obligasi secara langsung yang

membutuhkan modal relatif banyak, reksa dana dapat dimiliki dengan modal
sedikit.


Likuiditas
Setiap saat investor bisa menjual (redemption) reksa dana yang dimiliki kepada

pengelola pada harga NAV saat itu. Meski uang hasil penjualan tidak langsung
diterima saat itu, tetapi investor tidak pernah khawatir karena pengelola pasti akan
membelinya.


Potensi pertumbuhan nilai investasi
Melalui akumulasi dana dari berbagai pihak, reksa dana memiliki kekuatan

penawaran dalam meperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi, biaya
investasi yang lebih rendah, dan akses terhadap instrumen investasi yang sulit jika
dilakukan secara individual.
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H.

Risiko Reksa Dana
Selain sisi lebih yang dimiliki reksa dana, instrumen ini juga tidak lepas dari

kerugian dan kekurangan sehingga sangat mungkin tidak memberikan hasil seperti
yang diharapkan. Beberapa hal berikut adalah resiko reksa dana yang bisa
menimpa investor reksa dana.


Penurunan nilai investasi
Walaupun sudah dikelola dengan sangat profesional, portofolio pilihan
manajer investasi belum tentu bisa memberikan keuntungan akibat efek
yang dibeli mengalami penurunan harga.



Risiko perubahan ekonomi dan politik
Pasar keuangan tidak akan lepas dari faktor ekonomi dan politik baik di
lingkup global maupun lokal. Peristiwa apapun bisa memberi dampak pada
harga efek di pasar modal ataupun pasar uang.



Resiko perubahan peraturan
Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakankebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan
hasil investasi yang akan diterima manajer investasi dan dapat mengurangi
penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.



Risiko pembubaran dan likuidasi
Pemegang unit penyertaan memiliki risiko bahwa di dalam hal reksa dana
yang dimiliki memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam
ketentuan Bapepam & LK, manajer investasi akan melakukan pembubaran
dan likuidasi.
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Resiko likuiditas
Pemegang unit penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali
unit penyertaan dan manajer investasi memiliki kewajiban untuk
membelinya. Kendati demikian, apabila seluruh atau sebagian besar
pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali
kepada manajer investasi, manajer investasi bisa saja tidak mempu
menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit
penyertaan tersebut.

173

Bank Dan Lembaga Keuangan Lain

BAB 17
BANK DUNIA
A.

Pengertian Bank Dunia
Bank Dunia adalah lembaga internasional yang membantu negara-negara

dengan pembiayaan dan nasihat keuangan. Tujuannya adalah untuk membantu
negara-negara berkembang merancang pembangunan ekonomi rencana untuk
membangun infrastruktur dan ekonomi mereka untuk mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan taraf hidup bagi warga negara mereka. Hal ini juga membantu
memfasilitasi investasi internasional. Bank Dunia adalah lembaga internasional
yang membantu negara-negara dengan pembiayaan dan nasihat keuangan.
Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1944 selama Konferensi PBB Moneter
dan Keuangan, yang berlangsung di Bretton Woods, New Hampshire. Pinjaman
pertama dibuat pasca-perang Perancis untuk rekonstruksi dalam jumlah 250 juta
dollar AS (USD). Saat ini berkantor pusat di Washington, DC dan memiliki kantor di
lebih dari 100 negara. Saat ini memiliki 184 negara anggota, yang membuat
kepemilikannya. Bank Dunia bertujuan untuk membantu negara-negara dengan
masalah kesehatan.
Bank Dunia terdiri dari dua lembaga utama pembangunan: Bank
Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan International
Development Association (IDA). IBRD berfokus pada memberikan bantuan kepada
negara-negara berpenghasilan menengah yang layak kredit, sedangkan IDA
membantu negara-negara miskin. Bank Dunia juga bekerja dengan afiliasi,
termasuk International Finance Korporasi (IFC), Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA), dan Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi
(ICSID).
Kritik dari Bank Dunia mengatakan bahwa pinjaman itu membuat negaranegara miskin melanggengkan siklus hutang dan ketergantungan pada bantuan
asing.
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Tujuan dari Bank Dunia yang sangat beragam, meskipun namanya hanya
kepentingan finansial. Organisasi membutuhkan lebih “holistik” pendekatan
bantuan keuangan dengan membantu pendidikan dan pengembangan kesehatan,
pengembangan daerah pertanian dan pedesaan suatu negara, melindungi
lingkungan, membantu membangun infrastruktur dan membantu membangun
lembaga-lembaga pemerintah yang melindungi warga negara.
Bank ini merupakan salah satu penyandang dana terbesar dari pendidikan.
Sejak tahun 1963, ia telah mengeluarkan 36500000000 USD untuk pinjaman
pendidikan dan hibah. Ini telah memberikan sejumlah besar uang dalam
memerangi HIV / AIDS dan telah mendirikan Beragam Program Negara HIV / AIDS
(MAP).
Organisasi ini telah membuat kemajuan dalam memerangi korupsi di
pemerintah di seluruh dunia, yang disponsori berbagai proyek keanekaragaman
hayati dan membantu pasokan air bersih, listrik dan transportasi. Ini juga
mendukung penghapusan utang ke negara-negara yang paling dililit hutang dan
mendukung keterlibatan organisasi masyarakat sipil. Negara-negara dalam konflik
atau perang yang menarik bagi Bank Dunia juga. Negara-negara anggota
mendapatkan manfaat dari suku bunga rendah, sedangkan negara-negara miskin
sering menerima uang hibah. Bank sering menyetujui pinjaman dan hibah
tergantung pada bagaimana proyek akan menguntungkan atau meningkatkan
aspek tertentu dari infrastruktur, kesehatan atau pendidikan sistem atau
lingkungan suatu negara.
Meskipun Bank Dunia dihormati di seluruh dunia dan program-programnya
telah banyak menguntungkan dan sukses, pencela percaya bahwa itu terlalu
dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat. Lainnya
percaya bahwa kebijakannya tidak selalu cocok atau bekerja dalam tradisi lokal,
ekonomi atau bentuk pemerintahan. Kritik mengatakan bahwa pinjaman membuat
beberapa negara terlalu tergantung pada bantuan asing, membuat mereka dililit
hutang dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam siklus hutang. Daripada
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merancang program sendiri atau menemukan sumber internal pendanaan, negaranegara seperti datang untuk bergantung pada Bank Dunia.
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BAB 18
BANK PEMBANGUNAN ASIA - ASIAN DEVELOPMENT BANK

A.

Pengertian Bank Perkembangan Asia
Pada pertengahan 1960-an, negara-negara di Asia sangat membutuhkan

bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Dari
berbagai penjuru dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa
dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Pada pertengahan 1960-an, negaranegara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai
pertumbuhan dan pembangunannya. Dari berbagai penjuru dunia datang bantuan
untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi.
Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara Barat, namun
dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme terutama setelah selesainya
Perang Dunia II mendorong rasa kerja sama di antara negara-negara Asia, dengan
berusaha memperoleh bantuan politis maupun ekonomi dari kalangan negaranegara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai
organisasi Asia, seperti Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE)
yang terdiri dari negara-negara Asia yang telah menjadi anggota PBB pada saat itu,
SEATO dan lain-lain.
Dalam

suasana

seperti

inilah,

ADB

lahir

dan

berkembang.Bank

Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) didirikan pada 19
Desember 1966 berpusat di Manila, Filipina. Tujuan utama berdirinya ADB adalah
untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara
memberikan pinjaman lunak dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta
bunga yang rendah. Asian Development Bank adalah lembaga pembangunan
internasional yang dibentuk oleh konfrensi kerja sama ekonomi Asia yang
merupakan konfrensi tingkat menteri yang pertama di Manila pada Desember 1963
dalam rangka memberikan bantuan kepada negara-negara di wilayah Asia.
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The Asian Development Bank (ADB) berdiri tahun 1966, dan bertugas
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta bekerja sama dengan semua pihak
yang berkepentingan di Asia.
ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang
melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerja sama
teknis (technical assistance) kepada negara-negara berkembang yang menjadi
anggotanya. ADB merupakan lembaga negara, yang anggotanya adalah
pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. ADB juga merupakan organisasi
regional, karena aktivitas-aktivitas dititikberatkan di wilayah Asia. Kebanyakan
negara anggotanya berada di Asia, sebagian besar struktur permodalannya
bersumber dari negara-negara Asia, begitu pula pemilihan pimpinan (president)
serta delapan dari dua belas dewan direksinya. Selain itu, ADB juga beranggotakan
negara-negara non Asia, yang sangat banyak membantu permodalan ADB, serta
dalam struktur organisasi diwakili melalui beberapa anggota dewan direksi dan
para stafnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan ADB tidak hanya merupakan
sebuah organisasi Asia, melainkan sebuah institusi dengan wawasan seluruh dunia.

B.

Tujuan Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia :
•

Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah

Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan.
•

Memanfaatkan

sumber-sumber

daya

yang

tersedia

untuk

membiayai pembangunan, dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia, berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan
secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras di wilayah
tersebut secara keseluruhan. Dan yang sangat diutamakan adalah
kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara-negara yang sulit
berkembang di wilayah Asia.
•

Memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu

mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana
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pembangunan mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumbersumber

daya

yang

dimiliki,

menyehatkan

perekonomian,

dan

meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara
negara-negara Asia sendiri.
•

Memberikan

bantuan

teknis

(technical

assistance)

untuk

menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyekproyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyekproyek tertentu.
•

Bekerja sama dengan PBB, dan badan-badan organisasi di bawah

PBB terutama ECAFE, dan juga dengan berbagai lembaga negara dan
lembaga internasional Iainnya seperti berbagai organisasi nasional baik
pemerintah maupun swasta, yang berkepentingan dengan investasi dari
pengembangan dana di suatu wilayah, serta memberikan berbagai
kesempatan untuk melakukan investasi bagi lembaga-lembaga tersebut.
•

Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa

lainnya sesuai dengan tujuan Asian Development Bank.

C.

Anggota ADB

Negara-negara Anggota Bank Pembangunan Asia
Anggota Regional :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Afghanistan
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Kamboja
Republik Rakyat China
Cook Islands
Fiji
Georgia
Hong Kong
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kiribati
Republik Korea
Republik Kyrgyz
Lao PDR
Malaysia
Maldives
Marshall Islands
Negara Federasi Micronesia
Mongolia
Myanmar
Nauru
Nepal
New Zealand
Pakistan
Palau
Papua New Guinea
Filipina
Samoa
Singapura
Kepulauan Solomon
Sri Lanka
Taipei, China
Tajikistan
Thailand
Timor Leste
Tonga
Turkmenistan
Tuvalu
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam

Anggota Nonregional :
1. Austria
2. Belgia
3. Kanada
4. Denmark
5. Finlandia
6. Prancis
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jerman
Irlandia
Italia
Luxembourg
Belanda
Norway
Portugal
Spanyol
Swedia
Swiss
Turki
Britania Raya
Amerika Serikat
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan
dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.
bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak
cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem
keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,
termasuk Perbankan;
c.
bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian
internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dengan Undang-undang.
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651);
3.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721).
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagai berikut:
Angka 1
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
”Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya;
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran;
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan
pemindahbukuan;
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan
atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar
uang;
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga;
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musharakahl, prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);
Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank
Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak
mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk
mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank
Umum dengan emiten aural berharga yang bersangkutan;
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
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18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada
kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di
mana kantor cabang tersebut. melakukan usahanya;
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang yang berlaku;
Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang yang berlaku;
Pihak Terafiliasi adalah:
a.
anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau
karyawan bank;
b.
anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik,
penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
d.
pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi
pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga
Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus.
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah;
Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan
kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana
penyangga, atau skim lainnya;
Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya
dengan oleh tanpa melikuidasi;
Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan
bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut. dengan atau tanpa melikuidasi;
Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya.”
Angka 2

Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus
Angka 3
Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6
Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 4
Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit
atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik
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kembali Penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
dan”
Angka 5
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 8
(1)
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2)
Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.”
Angka 6
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan
ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1)i, ayat (3), dan ayat (4A) menjadi
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 11
(1)
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan
investasi surat berharga atau hal lain yang serupa. yang dapat dilakukan oleh bank
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada
perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang
bersangkutan.
(3A) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan
investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank
kepada:
a.
Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari
modal disetor bank;
b.
Anggota Dewan Komisaris;
c.
Anggota Direksi;
d.
Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e.
Pejabat bank lainnya; dan
f.
Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf
e.
(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank
dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”
Angka 7
Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12
(1)
Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak
melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama
Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
(2)
Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
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Angka 8
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12A
(1)
Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan
maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik
agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan
dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
(2)
Ketentuan mengenai tatacara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Angka 9
Ketentuan Pasal 13c diubah, sehingga Pasal 13c menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 13
Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 10
Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 16
(1)
Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang
tersendiri.
(2)
Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurangkurangnya tentang:
a.
susunan organisasi dan kepengurusan;
b.
permodalan;
c.
kepemilikan;
d.
keahlian di bidang Perbankan;
e.
Kelayakan rencana kerja.
(3)
Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 11
Ketentuan Pasal 17 dihapus.
Angka 12
Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 18
(1)
Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan
Bank Indonesia.
(2)
Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar
negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
(3)
Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih
dahulu kepada Bank Indonesia.
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(4)

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 13
Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 19
(1)
Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan
izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2)
Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 14
Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 20
(1)
Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.”
Angka 15
Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 21
(1)
Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
a.
Perseroan Terbatas;
b.
Koperasi; atau
c.
Perusahaan Daerah.”
Angka 16
Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 22
(1)
Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a.
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
b.
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga
negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
(2)
Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11/ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 17
Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 26
(1)
Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
(2)
Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau
badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan
atau melalui bursa efek.
(3)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.”
Angka 18
Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 27
Perubahan kepemilikan bank wajib:
a.
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
b.
dilaporkan kepada Bank Indonesia."
Angka 19
Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 28
(1)
Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank
Indonesia.”
Angka 20
Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 29
(1)
Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2)
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
(3)
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan
melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada
bank.
(4)
Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang
dilakukan melalui bank.
(5)
Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 21
Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank,baik secara berkala maupun setiap
waktu apabila diperlukan.”
Angka 22
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 31A
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia
melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.”
Angka 23
Ketentuan Pasal 32 dihapus.
Angka 24
Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 33
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(1)
(2)

Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A
bersifat rahasia.
Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Angka 25
Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 37
(1)
Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
a.
pemegang saham menambah modal;
b.
pemegang saham mengganti .Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
c.
bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
d.
bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
e.
bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f.
bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada
pihak lain;
g.
bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada
bank atau pihak lain.
(2)
Apabila:
a.
tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
b.
menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan
sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank
dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan
membentuk tim likuidasi.
(3)
Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada
pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum
bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.”
Angka 26
Menambah 2 (dua ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang diajukan Pasal 37A dan
Pasal 378, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 37A
(1)
Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang
membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia,
Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka
penyehatan Perbankan.
(2)
Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program
penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia
kepada badan dimaksud.
(3)
Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta memenang lain yaitu:
a.
mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
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b.

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan
Komisaris bank;
c.
menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan
milik atau menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak
manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
d.
meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang
mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus
merugikan bank;
e.
menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang
saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung
maupun melalui penawaran umum; menjual atau mengalihkan tagihan bank
dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan
persetujuan Nasabah Debitur;
f.
mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak
lain;
g.
melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau
melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada
bank;
h.
melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat
Paksa;
i.
melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang
menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan
bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
j.
melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan
yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan
pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui
kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
k.
menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program
penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang
bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau
kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian
tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
l.
menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham
bank dalam program penyehatan;
m.
melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam
program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai
usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan
berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam
rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank
dimaksud.
Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan
keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan
kegiatan kepada Menteri Keuangan.
Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya,
Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 37B
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(1)
(2)
(3)
(4)

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang
bersangkutan.
Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk
badan hukum Indonesia.
Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin
Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Angka 27
Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 40
(1)
Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A.
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”
Angka 28
Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 41
(1)
Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri
Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai
keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”
Angka 29
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 41A
(1)
Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia
memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia
Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan
Nasabah Debitur.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan
tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara.
(3)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan
jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang
Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya
keterangan."
Angka 30
Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 42
(1)
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat
memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari
bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan
tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua
Mahkamah Agung.
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(3)

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan
diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan
keterangan yang diperlukan.”

Angka 31
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 42A
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A,
dan Pasal 42.”
Angka 32
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 (2) yang dijadikan Pasal 44A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 44A
(1)
Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat
secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah
Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah
Penyimpan tersebut.
(2)
Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari
Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai
simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.”
Angka 33
Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 46
(1)
Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin
usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
Angka 34
Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 47
(1)
Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja
memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2
(dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang
dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
Angka 35
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang
berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 47A
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan
Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."
Angka 36
Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 48
(1)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan
keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan
ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda
sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Angka 37
Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 49
(1)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a.
membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank;
b.
menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
c.
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,
menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah).
(2)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a.
meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk
keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh
uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,
cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana
yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
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b.

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Angka 38
Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 50
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000. 000.00 (seratus miliar rupiah).”
Angka 39
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 50A
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai
bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua
ratus miliar rupiah).”
Angka 40
Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 51
(1)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A. Pasal
48 ayat (1). Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”
Angka 41
Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 52
(1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan
sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut
izin usaha bank yang bersangkutan.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
a.
denda uang;
b.
teguran tertulis,
c.
penurunan tingkat kesehatan bank;
d.
larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e.
pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun
untuk bank secara keseluruhan;
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f.

(3)

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat
pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat
Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank
Indonesia.
g.
pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam
daftar orang tercela di bidang Perbankan.
Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank
Indonesia.”

Angka 42
Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 55
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan
telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.”
Angka 43
Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 59A
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum
berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.”
Pasal II
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang
Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah
Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 November 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 November 1998
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
UMUM
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan
pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.
Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan
ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang
menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat
dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian
kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat
memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.
Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang
sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian
dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan
nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga
penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat
pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara
tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam
perekonomian nasional.
Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan
tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi
berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta
pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan
demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan
memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor bank.
Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank
perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya
peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala
besar dan atau berisiko tinggi.
Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor
perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta
berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian
nasional. Demikian pula bank perlu menekankan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan
kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.
Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk
mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk
pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus
melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga Perbankan, ketentuan
mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia Bank
dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sehingga lembaga
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kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang
ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan.
Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang
dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang
dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan.
Guna memperkuat Lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan
peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak
ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.
Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan adanya komitmen Indonesia dalam
berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC), dan Association of South East Asian Nations (ASEAN) diperlukan berbagai
penyesuaian dalam peraturan Perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan
perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakukan
sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasional. Oleh karena
itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam
memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.
Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Undang-undang ini, antara lain Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang No. 7 Tahun
1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization, Undang-undang No.
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Butir 1 sampai dengan Butir 28
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 6
Huruf m
Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:
a.
pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
b.
pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan
berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank
tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk
unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam
kantor bank tersebut.
Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara
konvensional.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
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1.
2.
3.

kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 4
Pasal 7
Huruf c
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau
kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang
bersangkutan;
b.
persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
c.
penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
i)
telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
ii)
perusahaan telah memperoleh laba;
d.
penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik
penyertaannya;
e.
pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.
Angka 5
Pasal 8
Ayat (1)
Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung
risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha
dari Nasabah Debitur.
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila
berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah
Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak
tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya
didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan
lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan
berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim
dikenal dengan agunan tambahan.
Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai
tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk
perjanjian tertulis;
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b.

c.
d.
e.

f.

bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur
yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,
modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan
persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihakpihak terafiliasi;
penyelesaian sengketa.

Angka 6
Pasal 11
Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko
kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap
kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana
masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada
keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan
meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran
kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun
fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok
Nasabah Debitur tertentu.
Ayat (1)
Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai
kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.
Ayat (3)
Huruf a s/d Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping
termasuk mertua, menantu dan ipar.
Huruf a dan Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4A)
Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan
melakukan pelanggaran atas ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau
pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh bank
Indonesia.
Angka 7
Pasal 12
Ayat (1)
Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan Perbankan
pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan
nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat
antara lain:
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a.

b.

c.

Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan
persyaratan yang mudah dan lunak;
Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit
dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat
bagi hasil yang rendah;
Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Angka 8
Pasal 12A
Ayat (1)
Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar
dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai
pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank
lainnya.
Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat
mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.
Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual
kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat
antara lain:
a.
Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan
macet selama jangka waktu tertentu;
b.
Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu
satu tahun;
c.
Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban
berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan. sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 9
Pasal 13
Huruf c
Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga
Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak
diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
b.
Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
Angka 10
Pasal 16
Ayat (1)
Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan
kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat
yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan
itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha
sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
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Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan,
misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan
asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha
Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari
masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, diatur dengan undang-undang
tersendiri.
Ayat (2)
Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank
Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antara bank, tingkat
kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan
ekonomi nasional.
Huruf a
Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan
pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang
Perbankan dan konduite yang baik;
b.
larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
c.
modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
d.
batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
e.
kelayakan rencana kerja;
f.
batas waktu pemberian izin pendirian bank.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 18
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang
pembantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa Perbankan,
dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat
pembayaran (payment point), kas mobil dan anjungan tunai mandiri (ATM).
Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank
Indonesia.
Ayat (4)
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Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
persyaratan tingkat kesehatan bank;
b.
tingkat persaingan yang sehat antara bank;
c.
tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
d.
pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
e.
batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
f.
batas waktu dan alasan penolakan;
g.
batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.
Angka 13
Pasal 19
Ayat (1)
Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank
Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antara bank, tingkat
kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan
ekonomi nasional.
Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin.
Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank
Indonesia.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
b.
tingkat persaingan yang sehat antara Bank Perkreditan Rakyat;
c.
tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah
tertentu;
d.
pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
e.
batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
f.
batas waktu dan alasan penolakan.
Angka 14
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan
berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang
bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.
Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain
memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat
antara bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta
pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Angka 15
Pasal 21
Ayat (1)
Angka 16
Pasal 22
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Ayat (1)
Huruf a
Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara
Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,
dan badan usaha milik swasta.
Huruf b
Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum
asing, yang bersangkutan. terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari
otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat
keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang
baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
kepemilikan saham;
b.
persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;
c.
kondisi keuangan talon pendiri bank.
Angka 17
Pasal 26
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran
kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut.
Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada
berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat
antara lain:
a.
Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank:
b.
Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
Angka 18
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan
terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar
peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai
pemilik bank.
Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada
Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai
jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Angka 19
Pasal 28
Ayat (1)
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Dalam melakukan merger, konsolidasi. dan akuisisi, dihindarkan timbulnya pemusatan
kekuatan ekonomi pada kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan
kepentingan para nasabah.
Angka 20
Pasal 29
Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan
dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan,
kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan
kegiatan operasional bank.
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung
yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi
laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan
tindakan-tindakan perbaikan.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban
secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan
menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.
Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka
menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang
sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank
atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara
kepercayaan masyarakat padanya.
Ayat (4)
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah
dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi
bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia
Perbankan.
Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas
aset.
Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan
ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara
penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
Ayat (5)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
b.
kriteria penilaian tingkat kesehatan;
c.
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
d.
pedoman pemberian informasi kepada nasabah.
Angka 21
Pasal 31
Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala
sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat
dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung
dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek Perbankan yang sehat.
Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat
melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.
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Angka 22
Pasal 31A
Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat
yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan
pengawas bank.
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
jenis, prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
b.
jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
c.
tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Angka 25
Pasal 37
Ayat (1)
Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin
memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas,
dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehatihatian dan asas Perbankan yang sehat.
Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang
mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi
pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2).
Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank
sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.
Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang
bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi
persyaratan.
Ayat (2)
Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam
melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya
kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada
bank-bank lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 37A
Ayat (1) dan ayat (2)
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Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional
adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis
kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang
banyak.
Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulanginya melalui
kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi
keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujuan.
Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan.
Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan
selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:
a.
Penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
b.
Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit
Pengelola Aset (Asset Management Unit);
c.
Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.
Ayat (3)
Huruf a
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat
melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan,
selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi
beralih kepada badan khusus.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan
tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.
Huruf d
Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan pengakhiran, dan atau perubahan kontrak
oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut
hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah
diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata
dan jelas kerugian yang dialaminya.
Huruf e
Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya
hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian
hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.
Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui Penawaran
umum untuk memperoleh harga terbaik.
Huruf f
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan
usaha milik swasta, dan atau badan hukum lainnya.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap Pihak ketiga yang diambil alih
badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan
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penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur ybs. pada
bank dalam program penyehatan.
Surat Paksa ini berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang,
badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang
berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak
yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat
disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk
kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberi
kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat
negara penegak hukum yang berwenang.
Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliasi dan pihak-pihak lain yang
terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau
Pihak Terafiliasi.
Huruf l
Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan
bank dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain:
a.
transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
b.
transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi
antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
c.
transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak
sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus
atau membentuk dan atau melakukan Penyertaan modal dalam suatu badan hukum.
Ayat (4)
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda
pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenangkan pihak manapun tersebut.
badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.
Ayat (5) s/d Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat
antara lain:
a.
pendirian badan khusus;
b.
anggaran dan pengeluaran badan khusus;
c.
tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
d.
tata cara penyertaan modal untuk sementara;
e.
pembubaran:
f.
tata cara penyehatan bank Pasal 37B.
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Pasal 37B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah
dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.
Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana Masyarakat pada bank, Lembaga
Penjamin Simpanan dapat menggunakan skim dana bersama; skim asuransi; atau skim
lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 42A
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 44A
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.
Angka 35
Pasal 47A
Angka 36
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang, dan
tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang
mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 37
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Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang
bersangkutan.
Angka 38
Pasal 50
Cukup jelas
Angka 39
Pasal 50A
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 51
Ayat (1)
Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasa1-pasal tersebut dalam ayat ini
digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan
dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila
hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang
menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang
dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya
juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.
Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk
ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.
Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi,
atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang
sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.
Angka 41
Pasal 52
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
a.
jenis-jenis sanksi administratif;
b.
tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
c.
tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
d.
pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.
Angka 42
Pasal 55
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Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 59A
Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus
melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyehatkan Perbankan nasional.
Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyehatan Perbankan, tetap dapat
melakukan tugas penyehatan Perbankan berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790
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OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.05/2014
TENTANG
PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan
non-bank

diperlukan

pemeriksaan

langsung

untuk

mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan nonbank;
b. bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai
pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik...

-2Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan
Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

3506)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun

Pemberi

Kerja

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

OTORITAS

JASA

KEUANGAN

TENTANG

PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN
NON- BANK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:
1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah:
a. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi,
termasuk

yang

menyelenggarakan

sebagian

usahanya

dengan

seluruh

prinsip

atau

syariah,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan...
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b. perusahaan

pembiayaan,

termasuk

yang

menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya
dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan;
c.

dana

pensiun,

termasuk

yang

menyelenggarakan

seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip
syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan
d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank
yang

meliputi

perusahaan

pialang

asuransi,

perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai
publik,

perusahaan

penilai

kerugian

asuransi,

perusahaan agen asuransi, perusahaan konsultan
aktuaria, kantor akuntan publik dan lembaga jasa
penunjang

lainnya

yang

mendukung

industri

rangkaian

kegiatan

keuangan non-bank.
2. Pemeriksaan

Langsung

adalah

mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi
data

dan/atau

keterangan

mengenai

Lembaga

Jasa

Keuangan Non-Bank yang dilakukan di kantor Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank dan di tempat lain yang terkait
langsung

maupun

tidak

langsung

dengan

kegiatan

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung;
4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan,

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
BAB...
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BAB II
PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA
Pasal 2
(1) OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
(2) Dalam melakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1),

OJK

dapat

melakukan

Pemeriksaan Langsung terhadap:
a. pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa
Keuangan Non-Nank;
b. perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan NonBank; dan/atau
c. pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank.
(3) Pemeriksaan

Langsung

terhadap

pihak-pihak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila
pihak-pihak tersebut terindikasi mempengaruhi tingkat
risiko

Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank

atau

menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
TUJUAN PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 3
Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:
a. memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank;
b. memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat
risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau
c. menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
terhadap

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
BAB...
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BAB IV
FREKUENSI DAN LINGKUP PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 4
(1) Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK sesuai
rencana pengawasan berbasis risiko.
(2) Frekuensi Pemeriksaan Langsung bagi lembaga penunjang
industri

keuangan

non-bank

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, ditetapkan OJK dan
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(3) Lingkup Pemeriksaan Langsung adalah seluruh aspek
penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank

atau

terhadap

aspek-aspek

tertentu

dari

kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
BAB V
KRITERIA PEMERIKSA
Pasal 5
(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari paling sedikit 2 (dua) orang.
(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
terdiri dari:
a. pegawai

OJK

yang

ditugaskan

untuk

melakukan

Pemeriksaan Langsung;
b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau
c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang
ditunjuk OJK.
(4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi standar kualifikasi sebagai pemeriksa Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank.
(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

standar

kualifikasi
Pemeriksa...
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OJK.
Pasal 6
(1) OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau
penilai independen sebagai Pemeriksa.
(2) Penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat
Edaran OJK.
BAB VI
KEWAJIBAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
Pasal 7
(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera
memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:
a. buku-buku,

berkas-berkas,

catatan,

disposisi,

memorandum;
b. dokumen,

data

elektronik,

termasuk

salinan-

salinannya;
c. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
d. kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan
sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
dan
e. hal-hal

lain

yang

diperlukan

dalam

Pemeriksaan

Langsung.
(2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib
memberikan
kebenaran

bantuan
dari

segala

dalam

rangka

keterangan,

memperoleh

dokumen,

dan

penjelasan yang diperlukan Pemeriksa.
(3) Lembaga...
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(3) Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank,

pihak-pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau
pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses
Pemeriksaan Langsung serta mempengaruhi pendapat,
penilaian atau hasil kerja dari Pemeriksa.
BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 8
(1) Pemeriksaan

Langsung

dilakukan

oleh

Pemeriksa

berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung yang
diterbitkan oleh OJK.
(2) Pemeriksa

wajib

menyampaikan

surat

perintah

Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank.
(3) Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1),

OJK

menyampaikan

surat

pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank.
(4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:
a. nomor

dan

tanggal

surat

perintah

Pemeriksaan

Langsung;
b. nama Pemeriksa;
c. tujuan Pemeriksaan Langsung;
d. jangka waktu Pemeriksaan Langsung;
e. dokumen-dokumen

yang

diperlukan

untuk

Pemeriksaan Langsung; dan
f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
(5) OJK

dapat

menyampaikan

surat

pemberitahuan

Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank pada hari yang sama dengan pelaksanaan
Pemeriksaan Langsung apabila pemberitahuan sebelum
pelaksanaan...
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mempersulit
Langsung,

Pemeriksaan
atau
atau

Langsung

menghambat
akan

proses

memungkinkan

diduga

akan

Pemeriksaan
dilakukannya

tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya
atau

menyembunyikan

atau

menghilangkan

data,

keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka
Pemeriksaan Langsung.
Pasal 9
(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan
Langsung sementara kepada Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
Pemeriksaan Langsung berakhir.
(2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat menyampaikan
tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung
sementara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat penyampaian laporan hasil
Pemeriksaan Langsung sementara oleh Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank.
(3) Pemeriksa dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat
mengadakan pertemuan untuk membahas laporan hasil
Pemeriksaan Langsung sementara.
(4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat penyampaian laporan hasil
Pemeriksaan Langsung sementara oleh Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank.
Pasal 10
(1) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung
final kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas
waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) atau sejak tanggal pertemuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2) Laporan hasil Pemeriksaan Langsung final sebagaimana
dimaksud...
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BAB VIII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 11
(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan
langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang
terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melaporkan
pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling sedikit setiap
bulan atau sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Kewajiban
tindak

melaporkan

lanjut

pelaksanaan

sebagaimana

dimaksud

langkah-langkah
pada

ayat

(2)

berakhir apabila OJK menilai bahwa Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank telah melaksanakan langkah-langkah
tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
melalui surat.
(5) OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan
pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
BAB IX
KEWAJIBAN BAGI PEMERIKSA
Pasal 12
(1) Pemeriksa melaksanakan Pemeriksaan Langsung sesuai
dengan Peraturan OJK ini dan tata cara Pemeriksaan
Langsung.
(2) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau
keterangan...

la

- 10 keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan Langsung,
dari pihak yang tidak berhak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan
Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.
BAB X
PEMERIKSAAN OLEH OTORITAS PENGAWAS SEKTOR JASA
KEUANGAN DARI NEGARA LAIN
Pasal 13
(1) Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh lembaga
keuangan asing yang dilakukan oleh pemeriksa dari
otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis
dari OJK.
(2) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14
(empat

belas)

hari

kerja

sebelum

dilakukannya

Pemeriksaan Langsung.
(3) Persetujuan

atau

penolakan

atas

permohonan

izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan
diterima secara lengkap oleh OJK.
(4) OJK

dapat

dimaksud

meminta
pada

ayat

kepada
(1),

pemeriksa

agar

dalam

sebagaimana
Pemeriksaan

Langsung sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan
oleh OJK.
(5) OJK

dapat

memerintahkan

pegawai

OJK

untuk

mendampingi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama kegiatan Pemeriksaan Langsung berlangsung.
(6) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menganut asas timbal balik
yang dituangkan secara tertulis.
(7) Pemeriksa...
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(7) Pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan
dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada
OJK.
BAB XI
SANKSI
Pasal 14
(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal
11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu;
c. kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian
kemampuan dan kepatutan ulang;
d. pembatasan kegiatan usaha;
e. pembekuan kegiatan usaha; dan
f. pencabutan izin kegiatan usaha.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersamasama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

huruf

berdasarkan

b

ditetapkan
ketentuan

Otoritas

tentang

Jasa

sanksi

Keuangan
administratif

berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa
keuangan.
(5) Otoritas...
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(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada masyarakat.
Pasal 15
(1) Pemegang saham atau yang setara, perusahaan anak, dan
pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

2

ayat

(2)

yang

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dikenakan
teguran tertulis dari OJK sebanyak 2 (dua) kali masingmasing dengan tenggang waktu sebanyak 7 (tujuh) hari
kerja.
(2) Dalam hal pemegang saham atau yang setara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat
meminta pemegang saham atau yang setara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk melepas kepemilikannya
pada atau membubarkan Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
(3) Dalam hal perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud

dalam

Pasal

7

setelah

teguran

tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta
Lembaga

Jasa

kepemilikannya

Keuangan
pada

Non-Bank

perusahaan

untuk

anak

melepas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Lembaga
Jasa

Keuangan

Non-Bank

untuk

memutuskan

hubungannya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
BAB...
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank,

dinyatakan

tetap

berlaku

selama

tidak

bertentangan dengan Peraturan OJK ini.
Pasal 17
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Ttd.
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 198
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,
Ttd.
Tini Kustini

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /POJK.05/2014
TENTANG
PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM
Penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menjaga
agar janji manfaat yang diberikan kepada nasabah terpenuhi. Untuk itu,
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan tata kelola yang baik
(good governance) dan prinsip kehati-hatian.
OJK melakukan pengawasan agar Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
memenuhi janjinya kepada nasabah. Agar tujuan tersebut tercapai,
diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi
mengenai potensi kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara dini.
Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila OJK memperoleh
informasi yang memadai mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui
Pemeriksaan Langsung.
Peraturan

OJK

ini

Langsung

seperti

mengatur
pihak-pihak

hal-hal

pokok

mengenai

yang

diperiksa,

tujuan

Pemeriksaan
Pemeriksaan

Langsung, dan tata cara Pemeriksaan Langsung. Dengan adanya Peraturan
OJK ini diharapkan efektivitas Pemeriksaan Langsung dan pengawasan
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menjadi optimal.

II. PASAL...

-2II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan “pemegang saham atau yang
setara” pada ayat ini adalah pemegang saham bagi
Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank

yang

berbentuk

perseroan terbatas, dan pendiri bagi Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank yang berbentuk koperasi atau dana
pensiun.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain
pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan
anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Yang
dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi
dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain
pihak yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa
Keuangan

Non-Bank

untuk

melakukan

pemasaran

produknya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Pemeriksaan

Langsung

merupakan

salah

satu

aktivitas

pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Frekuensi Pemeriksaan

Langsung...

-3Langsung ditetapkan OJK berdasarkan rencana pengawasan
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbasis risiko.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspekaspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank, Pemeriksa hanya menilai satu atau lebih aspek
penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Yang dimaksud dengan aspek kegiatan usaha Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank antara lain strategi, kepengurusan, tata
kelola, aset dan liabilitas, operasional, dan dukungan dana.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b dan huruf c
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang selain
pegawai OJK.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat...

-4Ayat (3)
Surat Edaran OJK mengatur antara lain kriteria akuntan publik,
aktuaris, dan/atau penilai independen yang dapat ditunjuk
sebagai Pemeriksa dan tata cara penunjukan pihak-pihak
tersebut.
Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan NonBank untuk segera memperlihatkan dan/atau memperlihatkan
dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan
Langsung kepada Pemeriksa sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan oleh Pemeriksa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dalam ayat ini
termasuk menghadirkan pihak ketiga dalam rangka memperoleh
keterangan yang dibutuhkan Pemeriksa.
Ayat (3)
Larangan untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung
termasuk pula larangan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
untuk menolak adanya proses Pemeriksaan Langsung.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Waktu

Pemeriksaan

Langsung

berakhir

adalah

waktu

berakhirnya surat tugas pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Dalam...

-5Dalam hal tidak terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan
laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian
laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu
penyampaian tanggapan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas
laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara. Namun, dalam
hal terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil
Pemeriksaan

Langsung

sementara,

penyampaian

laporan

Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak tanggal pertemuan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat
kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk
menyampaikan laporan pelaksanaan langkah-langkah tindak
lanjut hasil pemeriksaan kepada OJK. Apabila laporan hasil
pemeriksaan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas
waktu kewajiban pelaporan tersebut, Lembaga Jasa Keuangan
Non-Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan paling sedikit setiap bulan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat...

-6Ayat (3)
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK
antara lain prosedur internal OJK dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pemeriksaan Langsung.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan
dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Permintaan OJK kepada pemegang saham atau yang setara pada
Lembaga

Jasa

Keuangan

Non-Bank

untuk

membubarkan

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah dalam hal Lembaga
Jasa

Keuangan

Non-Bank

berbentuk

koperasi

atau

pensiun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
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