


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 
 
 

Penulis: 
Sotarduga Sihombing, Lasma Siagian 

 
Desain Cover: 
Usman Taufik 

 
Tata Letak: 
Atep Jejen 

 
Proofreader: 
Via Silvira F 

 
ISBN:  

978-623-6092-23-1 
 

Cetakan Pertama: 
Maret, 2021 

 
Hak Cipta 2020, Pada Penulis 

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang 

Copyright © 2021 
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung 

All Right Reserved 
 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
 seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 
PENERBIT: 

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG 
(Grup CV. Widina Media Utama) 

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas 
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 

 
Anggota IKAPI No. 360/JBA/2021 

Website: www.penerbitwidina.com 
Instagram: @penerbitwidina 



 

iii 

PRAKATA 
 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur ke 
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang 
memberikan kekuatan hingga penyusun dapat menyelesaikan buku ini. 
Buku ini disusun sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan mahasiswa 
jurusan ekonomi atau pendidikan ekonomi dalam proses pembelajaran 
dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami dengan baik tentang teori 
serta perhitungan yang berhubungan dengan materi kuliah Bank dan 
Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam satu semester perkuliahan. 

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman mengajar mata kuliah Bank 
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank kepada mahasiswa selama beberapa 
tahun di Program Studi Pendidikan Ekonomi serta dengan membaca 
beberapa literatur lainnya yang menjadi materi dalam buku ini. Untuk itu 
kepada para penulis buku yang menjadi referensi dalam penulisan buku ini 
jika ada kesamaan materi itu hanya bertujuan untuk melengkapi penulisan 
buku ini.   Harapan kami, melalui teori serta beberapa perhitungan yang ada 
di dalam buku ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan serta 
mempermudah pemahamannya mengenai konsep-konsep Bank dan 
Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penulisan buku ini masih sangat sederhana 
dan tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan maupun kekurangan hal 
ini karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu dengan 
segala kerendahan hati serta harapan, kiranya para mahasiswa  dan para 
pembaca dapat memberikan saran maupun kritik yang positif demi 
penyempurnaan buku ini dimasa akan datang.     

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  
 

Pematangsiantar, Maret 2021 
 
 
 
 

Penulis 
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UANG 
 

A. SEJARAH SINGKAT UANG 
Sebagai alat pembayaran, uang mengalami perjalanan yang panjang. 

Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan 
barang yang dibutuhkan. Namun, seiring berkembangnya waktu orang 
semakin kesulitan menemukan orang yang mau diajak bertukar. Selain itu, 
orang semakin sulit mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai 
tukar yang hampir sama atau seimbang. Kemudian banyak orang yang 
memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu 
sebagai alat tukar. 

 
B. PENGERTIAN UANG 

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat 
tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda 
apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses 
pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang 
didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima 
sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta 
kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli 
juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara 
kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh 
masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran 
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atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak 
sebagai alat penimbun kekayaan. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam 
hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun 
sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah 
untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank 
Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak 
menciptakan uang kartal. Hak menciptakan uang itu disebut hak oktroi. 

 
C. KRITERIA UANG 

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Ada Jaminan 

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintahan negara 
tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintahan tertentu, maka 
kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan 
mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam 
sudah dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. Oleh 
karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas 
Uang jenis ini digunakan berdasarkan kepercayaan (flat money). 

2. Disukai Umum 
Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya 
apakah sebagai alat tukar. Oleh karena itu, fungsi uang di sini tidak 
hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk menimbun 
kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. 

3. Nilai yang stabil 
Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan 
fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami 
ketidakstbilan, maka akan sulit dipercaya oleh yang menggunakannya. 

4. Mudah disimpan 
Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam 
tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar artinya uang harus 
memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, 
mudah dilipat, dan terdapat nominal yang kecil sampai nominal yang 
maksimal. 
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5. Mudah dibawa 
Uang harus mudah dibawa kemanapun dengan kata lain mudah untuk 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atu dari satu tangan ke 
tangan yang lain dengan fisik kecil dan nminal besar sekalipun uang 
sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. 

6. Tidak mudah rusak 
Uang hedaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi baik robek 
atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan 
uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. 

7. Mudah dibagi 
Uang mudah di bagi dalam satuan unit tertentu dengan berbagai 
nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai 
dari nominal kecil sampai nominal yang besar sekalipun. Kemudian 
uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam 
pembulatan dengan kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. 
Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal 
yang begaram. 

8. Suplai harus elastic 
Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang 
beredar di masyarakat haruslah mncukupi. Tersedianya uang dalam 
jumlah yang cukup di sesuaikan dengan kondisi usah atau kondisi 
perekonomian suatu wilayah. 
 

D. FUNGSI UANG 
Dalam perekonomian fungsi uang terbagi 2 yaitu fungsi asli uang dan 

fungsi turunan uang,kedua fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut : 
1. Fungsi asli uang 
a. Alat tukar (medium of exchange) 

Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya 
penggunaan uang adalah untuk memudahkan pertukaran. Adanya 
uang menjadikan kamu lebih fleksibel dalam menentukan pilihan 
antara pembeli dan penjual sehingga tidak perlu lagi memiliki 
keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Pada zaman dulu orang 
akan melakukan proses pertukaran barang dengan barang yang 
nilainya kurang lebih sama.  
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Di zaman modern, pertukaran tidak lagi menukarkan barang tapi hanya 
dengan memakai uang yang dimanfaatkan sebagai alat tukar. Uang 
inilah yang mampu mengatasi kesulitan pertukaran dengan cara barter. 

b. Satuan hitung (unit of account) 
Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. 
Tanpa adanya satuan hitung orang akan sulit menentukan nilai atau 
harga suatu barang dan jasa. Karena nilai dari bermacam-macam 
barang atau jasa yang ditawarkan di luar sana cukup bervariatif 
sehingga mudah dengan ditunjukkannya oleh uang sebagai untuk 
satuan hitung. Satuan hitung yang dimaksudkan adalah menghitung 
besar dan kecilnya pinjaman serta menunjukkan besar kekayaan. 
 

2. Fungsi turunan uang 
a. Menunjukkan harga 

Dalam bidang perekonomian entah itu barang atau jasa yang 
diperjualbelikan, tentu kamu harus tahu harga dari barang atau jasa 
tersebut. Uanglah yang digunakan untuk menentukan harga tersebut. 
Dengan kata lain, uang dimanfaatkan sebagai sebuah alat penunjuk 
harga. Dengan mengetahui harga suatu barang, kita dapat 
memperkirakan untuk jadi membeli atau tidak suatu barang. 

b. Alat pembayaran 
Fungsi uang sebagai alat pembayaran adalah tanpa uang manusia tidak 
akan dapat membeli sebuah barang atau jasa. Artinya bahwa manusia 
menggunakan uang untuk membayar jasa/barang yang dibutuhkannya. 
 

3. Penimbun kekayaan 
Uang merupakan bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam 

menunjukkan seberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan 
uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan.  
 
4. Pemindahan kekayaan 

Uang sebagai pemindah kekayaan maksudnya ialah seseorang yang 
memiliki suatu kekayaan dapat di pindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain 
dengan perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan 
bentuk lain selain dari banyak uang, ia dapat memindahkan kekayaannya. 
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Contohnya adalah ketika seseorang yang tinggal di kota namun sebenarnya 
memiliki tanah di desa. Tanah tersebut bisa dijual yang kemudian uangnya 
dapat digunakan untuk membeli tanah di kota 

 
5. Penunjang kegiatan ekonomi dan sosial 

Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat 
mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan setiap orang 
akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja 
atau melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapat juga karena uang 
adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan. 

 
6. Alat pembayar utang 

Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran 
kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang, hal tersebut 
karena uang dapat digunakan untuk mengukur/dijadikan standar 
pembayaran utang pada masa yang akan datang. Uang yang digunakan oleh 
manusia sebagai alat pembayaran akan berubah fungsi jika uang itu 
dipinjam oleh seorang maka diwajibkan bagi orang yang meminjam uang 
untuk mengembalikan karena secara tidak langsung uang sudah berubah 
fungsi sebagai alat pembayar utang. 

 
E. JENIS DAN KLASIFIKASI UANG  

Jenis uang yang beredar dimasyarakat dapat dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Berikut penjelasannya: 
1. Uang kartal 

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah 
alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan 
transaksi jual beli sehari-hari. Menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 
tahun 1968 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk 
mengeluarkan uang logam dan kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan 
uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroi. 
a. Jenis Uang Menurut Nilai yang terkandung di dalamnya 

Menurut Undang-undang pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953, 
terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. 



 

6 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat 
dari kertas yang memiliki ciri-ciri: 
1) Dikeluarkan oleh pemerintah 
2) Dijamin oleh undang-undang 
3) Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya 
4) Ditanda tangani oleh menteri keuangan 
 

Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13/1968, uang negara 
dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank. Uang Bank adalah 
uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang 
kertas, Ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Dikeluarkan oleh Bank Sentral 
2) Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di Bank Sentral 
3) Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia: 

Bank Indonesia) 
4) Ditandatangani oleh gubernur bank sentral. 
 

b. Jenis Uang Kartal Menurut Bahan Pembuatnya 
1. Uang logam 

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan 
perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan 
perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan 
diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas 
dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman 
sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai 
nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah 
emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.  Nilai Intrinsik yaitu 
nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan 
perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan 
perak pernah dipakai sebagai uang.  

Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai 
bahan uang antara lain: 
a) Tahan lama dan tidak mudah rusak (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah 

(Rp. 500,00). 
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b) Nilai Tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat 
ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 
500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 
10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso). 
 

2. Uang Kertas 
Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan 

cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut 
penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud 
dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari 
bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas 
mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya 
memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2 (dua) 
macam uang kertas: 
a) Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah 
dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani Menteri Keuangan. 

b) Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, 
 

Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di 
antaranya: 
a) Penghematan terhadap pemakaian logam mulia 
b) Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos 

pembuatan uang logam. 
c) Peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan 

diperbanyak) sehingga mudah di sesuaikan dengan kebutuhan akan 
uang 

d) Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar. 
 

2. Uang Giral 
Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan 

masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan 
aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank 
umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 
1992, definisi uang giral adalah tagihan umum]], yang dapat digunakan 
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sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa 
cek, giro, atau telegrafik transfer. Uang giral bukan merupakan alat 
pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan 
uang giral. 
a. Terjadinya uang giral 

a) Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening 
koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan 
buku giro bilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau 
penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. 
Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening 
koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary 
deposit. 

b) Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan 
dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank 
membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai 
deposit dari yang menjual. Cara ini disebut derivative deposit 

c) Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan 
dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut loan deposit. 

b. Keuntungan menggunakan uang giral 
a) Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang 
b) Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak 

terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis 
oleh pemilik cek/bilyet giro) 

c) Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang 
bisa segera di laporkan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro 
dengan cara pemblokiran. 

 
3. Uang Kuasi 

Uang kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat 
dalam pembayarannya karena keterikatan waktu, yaitu deposito berjangka 
dan tabungan. Uang kuasi merupakan aktiva milik sektor swasta domestik 
yang hanya dapat dipakai memenuhi sebagian saja dari fungsi uang dalam 
artian adalah fungsi uang yang tidak terpenuhi adalah sebagai media 
pertukaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan medium of 
exchange. 
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F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UANG BEREDAR 
Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah 

sebagai berikut: 
1. Kebijakan Bank Sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter 

(meliputi: politik diskonto,  politik pasar terbuka, politik cash ratio, 
politik kredit selektif) dalam mencetak dan  mengedarkan uang kartal. 

2. Kebijakan pemerintah melalui menteri keuangan untuk menambah 
peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas 
yang nominalnya kecil. 

3. Bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham 
dan surat berharga. 

4. Tingkat pendapatan masyarakat 
5. Tingkat suku bunga bank 
6. Selera konsumen terhadap suatu barang (semakin tinggi selera 

konsumen terhadap suatu barang maka harga barang tersebut akan 
terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar 
semakin banyak, demikian sebaliknya) 

7. Harga barang 
8. Kebijakan kredit dari pemerintah 
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RUANG LINGKUP  
LEMBAGA KEUANGAN BANK 

 
A. PENGERTIAN BANK 

Kita mungkin tahu bank sebagai tempat menabung uang, tapi apakah 
sebenarnya definisi bank? Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi bank. 
1. Pengertian Bank Secara Umum 

Pengertian bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi 
keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima 
simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau 
yang dikenal sebagai bank note. 

2. Pengertian Bank Menurut KBBI 
Pengertian bank menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan 
mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit 
dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

3. Pengertian Bank Menurut Undang-undang 
Berikut merupakan beberapa definisi bank menurut Undang-undang, 
yakni menurut UU No. 14 Tahun 1967 dan menurut UU No. 10 Tahun 
1998. 
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4. Menurut UU No. 14 Tahun 1967 
Pengertian bank menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 adalah 
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-
jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

5. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 
Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak. 
 

B. JENIS-JENIS BANK  
1. Berdasarkan Fungsinya  
a. Bank Sentral 

Bank sentral di suatu Negara pada umumnya adalah sebuah instansi 
yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter diwilayah Negara 
tersebut . Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata 
uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara 
keseluruhan.  Sebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, 
yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah . Kestabilan 
nilai rupiah ini mengundang dua aspek , yaitu kestabilan nilai mata 
uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang 
Negara lain . Tugas Bank Indonesia: melaksanakan dan menetapkan 
kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran  serta mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. 

b. Bank Umum 
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . 
Sifat  jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 
seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 
operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Tugas Bank Umum: 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, 
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menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, 
menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, 
ATM, transfer uang antar bank, menyediakan fasilitas perdagangan 
antar Negara/internasional, dan melayani penyimpanan barang 
berharga. 

c. Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan 
kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, 
kegiatan valas dan perasuransian. Tugas Bank Perkreditan Rakyat: 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan 
pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, 
deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain. 
 

2. Berdasarkan Kepemilikannya  
a. Bank Milik Pemerintah, adalah bank yang sebagian atau seluruh 

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Contoh: Bank Mandiri, 
Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara. 

b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank dimana sebagian besar 
sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun 
didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta 
nasional. Contoh: Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, 
Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank 
Universal, dan Bank Mega. 

c. Bank Milik Koperasi, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki 
oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum 
Koperasi Indonesia  

d. Bank Milik Campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya 
bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh: Bank 
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ANZ Indonesia, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital 
Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank 
Rabobank Internasional Indonesia dan Bank Chinatrust Indonesia. 

e. Bank Milik Asing;  adalah bank yang merupakan jenis cabang dari bank 
yang ada di luar negeri , baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 
Contoh: Bank of America, Bank of China, Bangkok Bank, Citibank, 
Standard Chartered, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dan HSBC 

 
3. Bank Dilihat Dari Statusnya 
a. Bank Devisa, adalah bank yang dapat melakukan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan 
oleh Bank Indonesia . 

b. Bank Non-Devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk 
melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-
devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas 
wilayah Negara yang terbatas. 
 

4. Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya 
a. Bank Konvensional,  adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya 
beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap 
dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito simpanan 
giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara 
mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, 
kredit konsumtif, kredit jangka pendek , dan pelayanan jasa keuangan 
antara lain kliring, inkaso, kiriman uang dan jasa-jasa lainnya seperti 
jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi. 

b. Bank Syariah, adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut 
tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah: pembiayaan 
berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip 
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penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh 
keuntungan  dan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni 
tanpa pilihan. 
 

C. KEGIATAN-KEGIATAN BANK 
Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini 

adalah sebagai berikut: 
1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum 

a. Menghimpun dana (funding). Kegiatan menghimpun dana atau 
membeli dana dari masyarakat dilakukan dengan cara menawarkan 
berbagai jenis simpanan yang biasa disebut rekening atau account 

b. Jenis-jenis simpanan 
a) Simpanan giro (demand deposit). Simpanan giro merupakan 

simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan 
dengan menggunakan  cek atau bilyet giro. Kepada pemegang 
rekening giro akan diberikan bunga yang disebut jasa giro. 
Besarnya jasa giro tergantung pada bank yang bersangkutan. 

b) Simpanan tabungan (saving deposit). Simpanan tabungan 
merupakan simpanan pada bank yang penarikan 
menggunakan buku tabungan atau ATM. Kepada pemegang 
rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan. Besarnya 
bunga tabungan tergantung pada bank yang bersangkutan. 

c) Simpanan deposit (time deposit). Deposito merupakan 
simpanan pada bank dalam jangka waktu tertentu (jatuh 
tempo) dan penarikannya sesuai dengan jangka waktu. 
Jenis-jenis simpanan deposito: Deposito berjangka, Sertifikat 
deposito, Deposit on call. 

c. Menyalurkan dana (lending). Menyalurkan dana atau menjual dana 
yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian 
pinjaman/ kredit. Kegiatan penyaluran dana ini disebut lending. 
Jenis-jenis kredit yang ditawarkan: 
a) Kredit investasi; yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha 

yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya 
jangka waktu kreditnya lebih dari satu tahun. Contoh: kredit 
untuk membangun pabrik, pembelian peralatan/ mesin. 
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b) Kredit modal kerja; yaitu kredit yang digunakan untuk modal 
usaha. Biasanya jangka waktu kreditnya kurang dari satu tahun. 
Contoh: kredit pembelian bahan baku, kredit gaji karyawan. 

c) Kredit perdagangan; yaitu kredit untuk para pedagang untuk 
memperlancar atau mengembangkan usahanya. Contoh: 
kredit pembelian barang dagangan untuk supplier/ agen. 

d) Kredit produktif; yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai 
suatu usaha, bisa berupa investasi, modal kerja, atau 
perdagangan. 

e) Kredit konsumtif, yaitu kredit untuk keperluan pribadi dan 
konsumtif. Contoh: kredit perumahan, kredit kendaraan. 

f) Kredit profesi, yaitu kredit yang ditujukan pada kalangan 
profesi tertentu. Contoh: kredit untuk guru, PNS. 

d. Jasa bank lainnya (services). Jasa bank lainnya merupakan kegiatan 
untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 
Namun kegiatan ini sangat membantu nasabah dan sering kali menjadi 
alasan nasabah untuk membuat rekening di bank tertentu. 
Kenyataannya saat ini kegiatan jasa bank lainnya ini mampu 
memberikan keuntungan fee based yang besar pada bank dibanding 
keuntungan dari spread based. Jenis-jenis jasa bank:  
a) Transfer/ kiriman uang  
b) Clearing/ kliring 
c) Collection/ inkaso 
d) Safe deposit box/kotak penyimpanan 
e) Bank card/kartu kredit 
f) Bank notes 
g) Bank garansi 
h) Bank draft 
i) Letter of credit (L/C)/surat kredit 
j) Travellers Cheque/ cek wisata 
k) Penerimaan setoran (pajak, telepon, listrik, uang kuliah) 
l) Melakukan pembayaran (gaji, pensiun, deviden, kupon, bonus); 13) 

Pasar modal. 
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2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat 
Kegiatan bank perkreditan rakyat sebagai berikut: 
1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan 

simpanan deposito.  
2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal 

kerja, kredit perdagangan. 
 
Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPR adalah: 
a. Menerima simpanan giro. 
b. Mengikuti kliring. 
c. Mengikuti kegiatan valuta asing. 
d. Mengikuti kegiatan perasuransian. 
 

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing 
Bank asing dan bank campuran merupakan jenis bank umum sehingga 
kegiatannya hampir sama seperti bank umum lainnya. Perbedaannya 
kegiatan bank asing dan campuran dikhususkan dalam bidang-bidang 
tertentu dan ada beberapa larangan. 
Kegiatan bank asing dan bank campuran yang ada di Indonesia adalah: 
a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro dan simpanan 

deposito, tetapi tidak boleh dalam bentuk simpanan tabungan. 
b. Kredit yang diberikan diarahkan dalam bidang tertentu, seperti: 

perdagangan internasional, dibidang industri dan produksi, 
penanaman modal asing/ campuran. 

c. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. 
d. Jasa-jasa bank lainnya seperti bank umum. 
 

D. IZIN PENDIRIAN BANK 
Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh 

izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau 
pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai 
persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia 
mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan. Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya 
diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.  
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Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi 
menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah: 
Susunan Organisasi dan Kepengurusan, Permodalan, Kepemilikan, Keahlian 
di bidang perbankan, Kelayakan rencana kerja; Semua persyaratan dan tata 
cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 
E. BENTUK HUKUM BANK 

Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin 
mendirikan bank sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998. 
Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternatif di 
bawah ini: 
1. Perseroan Terbatas 
2. Koperasi atau, 
3. Perseroan daerah (PD) 

 
Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai 

dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992 dapat berupa: Perusahaan 
Daerah (PD); Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Atau bentuk lainnya 
yang ditetapkan pemerintah semua persyaratan dan tata cara perizinan 
bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 
F. PENILAIAN KESEHATAN BANK 

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/ 1 /PBI/2011 tentang kesehatan 
bank berlaku sejak tanggal 5 Januari 2011. Sebelumnya bank di Indonesia 
menggunakan  PBI No. 6/10/PBI/2004 yang telah berlaku selam tujuh tahun.  
Pada PBI NOMOR: 13/1/PBI/2011 dan SE No.6/ 23 /DPNP pada tanggal 31 
Mei 2004 indikator yang digunakan adalah CAMELS sebagai indikator yang 
terdiri dari Capital atau permodalan (C), Asset atau aktiva (A), Management 
(M), Earning (E), Likuidity atau likuiditas (L) dan Senditivity (S) dan skala 
penilaian menggunakan nominal dari 1 sampai 100 dimana semakin besar 
poin tersebut semakin baik kesehatan bank tersebut.   

Sedangkan pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP 
tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah RGEC yang terdiri 
dari Risk atau resiko (R), Good Corporate Governance (G), Earnings (E) dan 
Capital (C) dan penilaian menggunakan  skala 1 sampai 5 semakin kecil poin 
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yang diterima itu menandakan kesehatan bank semakin baik. Penilaian 
kesehatan bank dengan indikator RGEC. Penjelasannya adalah sebagai 
berikut: 
1. Risk 

Penilaian terhadap risiko terbagi menjadi 8 bagian yaitu risiko kredit, 
pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, kepatuhan dan reputasi. 
Masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu tingkat risiko 
inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Sehingga penilaian 
untuk risiko terdapat 16 penilaian. Meninjau tingkat risiko terbagi atas 
5 tingkat. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari 
sisi risiko tersebut semakin baik. 

2. Good Corporate Governance 
Good Corpotrate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan 
prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian Manajemen dari 
CAMELS namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan 
dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan 
mempertimbangkan signifikan dan materialitas perusahaan anak dan 
atau signifikasi kelemahan GCG perusahaan anak. 

3. Earning 
Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi 
rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (Return On 
Assets), NIM (Net Interest Margin), komponen laba aktual terhadap 
proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam 
meningkatkan permodalan. Karakteristik bank dari sisi rentabilitas 
adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-
komponen yang mendukung core earning, dan kemampuan laba dalam 
meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan. 

4. Capital 
Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio 
kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi 
potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan 
permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha 
dan kompleksitas usaha bank. 
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Kesimpulannya adalah pemeriksaan kesehatan bank sangatlah 
diperlukan agar kepercayaan nasabah semakin besar terhadap bank.  
Peninjauan kesehatan bang menjadi salah satu evaluasi bagi bank untuk 
memperbaiki kinerjanya. 

 
G. PENGGABUNGAN USAHA BANK 

Penggabungan usaha bank dewasa ini banyak dilakukan. 
Penggabungan ini tidak hanya dilakukan oleh bank yang dalam kondisi tidak 
sehat, tetapi juga dilakukan oleh bank yang masih sehat. Untuk bank yang 
berada dalam kondisi sehat, penggabungan biasanya dilakukan dengan 
tujuan untuk menguasai pasar. Suatu bank dapat memilih bentuk 
penggabungan yang ada. Pertimbangannya yakni tergantung dari kondisi 
bank dan keinginan pemilik bank yang lama. Adapun jenis-jenis 
penggabungan yang bisa dipilih adalah sebagai berikut: 
1. Merger 

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara 
tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger 
dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 
Cara yang dilakukan adalah, menggabungkan seluruh saham bank lainnya 
yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk menjadi 
bank yang akan dipertahankan. Nama bank hasil merger menggunakan 
salah satu nama bank yang dipilih secara bersama-sama. Contohnya 
sebagai berikut: Bank A melakukan merger dengan bank B dan disepakati 
memakai nama bank B, maka nama bank A diganti dengan nama bank B. 

2. Konsolidasi 
Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan 

cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank–bank yang ikut 
konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Contoh sebagai 
berikut: Bank A melakukan konsolidasi dengan bank B, maka nama kedua 
bank tersebut diganti dengan nama bank C. 
3. Akuisisi 

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang 
berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan 
dengan bentuk akuisisi, nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang 
berubah hanya kepemilikannya. Contohnya: Bank A diakuisisi oleh bank B, 
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maka nama bank A tidak berubah dan yang berubah adalah kepemilikan 
yaitu menjadi milik bank B. Usaha penggabungan model di atas sering 
disebut dengan penggabungan model horizontal. Jenis penggabungan 
lainnya yang sering dilakukan penggabungan secara vertikal yaitu dengan 
cara menggabungkan beberapa usaha mulai dari usaha yang bergerak da-
lam industri hilir ke usaha yang bergerak dalam usaha industri hulu.  

Alasan penggabungan bank atau perusahaan:  
1. Masalah Kesehatan 

Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah 
melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank 
tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya 
dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama 
dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan 
adalah konsolidasi atau dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang sehat. 

2. Masalah Permodalan 
Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk 
melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu 
atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Sebagai 
contoh Bank Maras hanya memiliki modal 5 milyar dengan 12 buah 
cabang bergabung dengan Bank Mangkol yang memiliki modal 10 
milyar clan memiliki 20 cabang. Gabungan kedua bank tersebut 
sekarang memiliki modal 15 milyar dan 32 cabang. Dengan adanya 
penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk 
mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan 
penggabungan modal dan cabang dari beberapa bank yang ikut 
bergabung akan bertambah besar. 

3. Masalah Manajemen 
Manajemen bank yang sembrawut atau kurang profesional sehingga, 
perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank ini 
pun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha 
dengan bank yang lebih profesional terkenal kualitas manajemennya. 

4. Teknologi dan Administrasi. 
Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat 
menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat 
diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang 
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canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. JaIan keluar yang dipilih 
adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki 
teknologi yang canggih. Demikian pula bagi bank yang kurang teratur 
dan masih tradisional dalam hal administrasinya, sebaiknya bank 
melakukan penggabungan atau peleburan sehingga diharapkan 
administrasinya menjadi lebih baik. 

5. Ingin Menguasai Pasar. 
Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada 
pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut 
bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka 
jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini 
juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada. 
 
Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik pengga-

bungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas:  
1)  Inisiatif bank yang bersangkutan atau   
2)  Permintaan Bank Indonesia atau;  
3)  Inisiatif badan khusus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).  
 

Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya 
memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin 
untuk melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan Bank Indonesia. 
b. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar 

orang yang tercela dibidang perbankan. 
c. Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai 

pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. 
 
H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK 

Pada dasarnya pembinaan dan pengawasan bank dapat dilaksanakan 
oleh otoritas pengawasan melalui empat kewenangan, yaitu kewenangan 
memberikan izin (power to license), kewenangan untuk mengatur (power 
to regulate), kewenangan untuk mengendalikan (power to control) dan 
kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to impose sanction). 
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Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia, pada pasal 7 sampai dengan pasal 35, antara lain 
ditegaskan bahwa: Bank Indonesia diberi tugas untuk menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya 
ditetapkan bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan: 
memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan 
menyelenggarakan clearing antar bank; menetapkan ketentuan-ketentuan 
umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank; memberikan 
bimbingan kepada bank- bank guna penatalaksanaan bank secara sehat. 
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SUMBER-SUMBER DANA BANK 

 
A. PENGERTIAN SUMBER- SUMBER DANA BANK 

Pengertian 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. Hal ini sesuai 
dengan fungsi bank bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan 
sehari-harinya bergerak dalam bidang keuangan, maka sumber-sumber 
dana bank juga tidak terlepas dari bidang keuangan itu sendiri.  

Secara umum sumber dana bank adalah usaha bank dalam 
memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai 
dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-
harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana 
tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank 
sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu 
membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah 
bank memperoleh keuntungan. 

 
B. JENIS SUMBER-SUMBER DANA BANK 
1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Pihak Pertama) 

Sumber dana bank ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. 
Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang 
sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portopel belum habis 
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terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat 
dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham yang lama. 

Secara garis besar dapat disimpulkan dana sendiri terdiri dari: 
a. Setoran modal dari pemegang saham. 
b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan 

laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang 
sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba 
tahun yang akan datang. 

c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum 
dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 

d. Keuntungan dari sumber modal sendiri adalah tidak perlu membayar 
bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. 
 

2. Dana yang bersumber dari lembaga lain (Pihak  Kedua) 
Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak 

luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila 
sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama. Dana 
pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut:  
a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan 
Bank Indonesia kepada bank-bank untuk membiayai kesulitan 
likuiditas yang dialami oleh bank. Pinjaman dari BI ini biasanya disebut 
dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).  

b. Pinjaman antar bank (Call money) 
Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman 
harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak 
yang diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama, 
yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari 
saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu 
disebut overnight call money. Pinjaman ini biasanya diperuntukkan 
bagi bank-bank yang sedang mengalami kalah kliring dalam lembaga 
kliring dan tidak sanggup membayar kekalahannya. Bunga yang 
diberikan pada pinjaman ini pun relatif tinggi dibandingkan dengan 
pinjaman lainnya.  
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c. Pinjaman dari Bank Luar Negeri  
Pinjaman dari bank luar negeri adalah pinjaman biasa yang diperoleh 
dari bank lain dengan jangka waktu relatif lebih lama, jangka waktunya 
bersifat lebih menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif 
lebih murah dibandingkan dengan call money.  

d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)  
Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan 
tersebut masih berstatus LKBB. Pinjaman LKBB ini lebih banyak 
berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar 
uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Pinjaman ini 
juga biasa dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pinjaman 
tersebut diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang 
dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya.  

 
3.      Dana dari pihak masyarakat luas (Pihak Ketiga) 

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi 
kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika 
sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa 
sumber dana bank dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif 
mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk memperoleh 
dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis 
simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam berbagai jenis dimaksudkan 
agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan 
masing-masing. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 
3 jenis yaitu: 
a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 
b. Simpanan Tabungan (Saving Deposito)  
c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

 
C. SIMPANAN GIRO (DEMAND DEPOSIT) 
1. Pengertian Giro 

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat 
kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan dalam artian 
bahwa tidak dapat ditarik secara tunai.  
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2. Sarana Penarikan Rekening Giro  
a. Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar 

sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening 
penarik cek. Macam-macam bentuk cek: 
1. Cek Atas Nama 

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan 
hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai 
contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada : Tn. 
Roy Akase sejumlah Rp 3.000.000,- atau bayarlah kepada PT. 
Marindo uang sejumlah Rp 1.000.000,- maka cek inilah yang 
disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata "atau 
pembawa" di belakang nama yang diperintahkan dicoret. 

2) Cek Atas Unjuk 
Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam 
cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum 
tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata 
lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di 
dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau cash atau tidak 
ditulis kata-kata apa pun. 

3) Cek Silang 
Cek Silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas 
diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga 
fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau 
sebagai pemindah bukuan. 

4) Cek Mundur 
Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, 
misalnya hari ini tanggal 01 Mei 2002. Sebagai contoh. Tn. Roy 
Akase bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana dalam 
cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2002. jenis cek inilah yang 
disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal 
ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek 
dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana 
pada saat itu. 
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5) Cek Kosong 
Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak 
tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. 
Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di 
dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening 
giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan 
dana sebesar 10 juta rupiah, apabila nasabah menariknya. Jadi 
jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah 
dana yang ada. 

b. Bilyet Giro (BG) 
Surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang 
bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari 
rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening 
penerima yang juga sudah disebutkan berikut juga nama bank 
penerima. 

c. Alat Pembayaran Lainnya 
Surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas 
yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk 
membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang 
sama atau bank lain.  
 

3. Jenis-Jenis Simpanan Giro 
a. Giro swasta adalah giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, 

instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non pemerintah lainnya. 
b. Giro pemerintah adalah giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah 

misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan 
sebagainya. 

 
4. Setoran Dalam Simpanan Giro 
a. Setoran Tunai 

Setoran tunai, merupakan setoran yang dilakukan dengan 
menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan 
menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah 
menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank untuk 
menambah saldo rekening gironya. 



 

30 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

b. Setoran Non-tunai 
Setoran non-tunai yaitu setoran yang tidak dilakukan secara resmi 
kepada bank. Setoran non-tunai bias berasal dari transaksi antara lain: 
1) Pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama 
2) Pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang 

lain. 
3) Penerimaan transfer/kiriman uang dari bank lain 
4) Setoran kliring oleh pemegang rekening giro 
 

5. Penarikan Dalam Simpanan Giro 
a. Penarikan Tunai Penarikan non-tunai 
b. Penarikan Kliring 
c. Pemindah bukuan 

 
6. Contoh Perhitungan Jasa Giro 

Berikut ini transaksi yang terjadi pada rekening giro Nn. Rossie selama 
bulan Mei 2006: 

Nama Nasabah : Nn. Rossie 
Nomor Rekening : 150-6652-56 

a. Tanggal. 03 Juni, Setor Tunai Rp  36.000.000,- 
b. Tanggal. 08 Juni, Tarik Tunai Rp  12.000.000,- 
c. Tanggal. 13 Juni, Setor Tunai Rp  14.000.000,- 
d. Tanggal. 16 Juni, Setor Kliring Rp    2.000.000,- 
e. Tanggal. 18 Juni, Tarik Tunai Rp  10.000.000,- 
f. Tanggal. 19 Juni, Setor Kliring Rp    4.000.000,- 
g. Tanggal 24 Juni, Kliring Masuk    Rp  14.000.000,- 
h. Tanggal. 27 Juni, Setor Tunai         Rp    8.000.000,- 
 

Hitung berapa bunga bersih yang Nn. Rossi peroleh selama bulan Juni 
jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan 
yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 1% pertahun 
dan dikenakan pajak 15% PA beserta laporan rekening korannya. 

Penyelesaian: 
Laporan Rekening Koran Nn. Rossie 
Per 30 Juni 2006 (Dalam satuan rupiah) 
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Tanggal Transaksi Debet Kredit Saldo 

3 Setor tunai - 36.000.000 36.000.000 

8 Tarik tunai 12.000.000 - 24.000.000 

13 Setor tunai  14.000.000 38.000.000 

16 Setor kliring - 2.000.000 40.000.000 

18 Tarik tunai 10.000.000 - 30.000.000 

19 Setor kliring - 4.000.000 34.000.000 

24 Kliring masuk 14.000.000 - 20.000.000 

29 Setor tunai - 8.000.000 28.000.000 

 
1) Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah 

Saldo terendah bulan Juni adalah senilai Rp 20.000.000 
 

Bunga  = 
18% 𝑥𝑅𝑝 20.000.000  

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
  =Rp 300.000 

 
Pajak  = 15% x Rp 300.000  =(Rp  45.000) 
Bunga Bersih     =Rp 255.000 
 

2) Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata 
 

Saldo Rata-rata  = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
 

 

Saldo Rata-rata  = 
𝑅𝑝 250.000.000

8
  =Rp 31.250.000 

 

Bunga  = 
18% 𝑥𝑅𝑝 31.250.000  

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 =Rp       468.750 

 
Pajak    = 15% x Rp 468.750  =(Rp        70.313) 
Bunga Bersih     =Rp       398.437 
  
Selisih perhitungan dari kedua metode di atas adalah: 
Bunga dengan saldo rata-rata sebesar  =Rp 468.750 
Bunga dengan saldo terendah sebesar  =Rp 300.000 
Selisih      =Rp 168.750 
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D. SIMPANAN TABUNGAN (SAVING DEPOSIT) 
1. Pengertian Simpanan Tabungan 

Undang-undang No. 10 tahun 1998 mendefinisikan, bahwa tabungan 
hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang di janjikan antara 
bank dengan nasabah. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan 
juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangannya dan 
persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Di samping 
persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening 
tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam 
memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya. Syarat-
syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang 
telah dibuat antara bank dengan si penabung. 

 
2. Penarikan Dalam Simpanan Tabungan 
a. Buku Tabungan 

Adalah buku yang dipegang oleh nasabah, yang diberikan kepada 
nasabah pada awal menabung. Di dalamnya berisi catatan 
penambahan dana dan penarikan dana oleh nasabah. Bila nasabah 
akan menarik dana dengan menggunakan buku tabungan maka 
nasabah perlu menambahkan slip penarikan, yang dapat dijumpai di 
bank yang bersangkutan sebagai alat bukti bahwa benar telah terjadi 
penarikan sejumlah uang tertentu oleh nasabah pada tanggal tertentu. 

b. Kartu Penarikan 
Adalah kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana pada 
mesin penarikan uang yang telah disediakan oleh pihak bank pada 
lokasi tertentu, dimana kita lebih mengenal kartu penarikan ini dengan 
nama ATM (Automated Teller machine). 

c. Surat Kuasa 
Adalah surat yang berisi pernyataan nasabah yang memberikan kuasa 
pada si pemegang surat kuasa yang terdapat tandatangan nasabah dan 
si pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening 
nasabah, selain itu disertakan fotocopy tanda pengenal si pemegang 
surat kuasa dan buku tabungan nasabah. 
 

https://www.cekkembali.com/simpanan-giro/
https://www.cekkembali.com/lembaga-keuangan-bank/
https://www.cekkembali.com/lembaga-keuangan-bank/
https://www.cekkembali.com/lembaga-keuangan-bank/
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d. Kuitansi 
Adalah bukti yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan 
kartu penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah 
uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara 
bersamaan dengan tabungan. 

e. Kartu Yang Terbuat Dari Plastik 
Adalah sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat 
digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan si penarik, baik 
bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM), mesin ATM 
ini biasanya tersebar di tempat yang strategis. 
 

3. Perhitungan Bunga Tabungan (Saving Deposit) 
Metode perhitungan suku bunga simpanan ini dapat dihitung 

berdasarkan saldo terendah dan saldo harian. 
Contoh: 
Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Ny. Anna selama bulan Juni 
2006: 

Tanggal. 1 Juni setor tunai   Rp 3.000.000,- 
Tanggal. 10 Juni setor tunai   Rp 2.000.000,- 
Tanggal. 12 Juni tarik tunai   Rp 1.500.000,- 
Tanggal. 16 Juni transfer masuk  Rp 1.000.000,- 
Tanggal. 20 Juni tarik tunai   Rp 2.500.000,- 
Tanggal. 30 Juni setor tunai   Rp    500.000,-   
 
Pembebanan suku bunga 18 % untuk perhitungan saldo terendah, 

sedangkan untuk saldo harian suku bunganya sebagai berikut: 
Dari Tanggal. 1 s/d 10 suku bunga  = 18% /Tahun 
Dari Tanggal 11 s/d 20 suku bunga  = 15% /Tahun 
Dari Tanggal 21 s/d 30 suku bunga  = 20% /Tahun 
 

Pertanyaan: 
Hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Ny. Anna dengan 
menggunakan saldo terendah dan saldo harian, jika dikenakan pajak 15% 
serta buat laporan buku tabungannya.  
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Laporan Rekening Tabungan 
Ny. Anna per 30 Juni 2006 
   (dalam satuan rupiah) 

Tanggal Transaksi Dedit Kredit Saldo 

1 Setor tunai - 3.000.000 3.000.000 

10 Setor tunai - 2.000.000 5.000.000 

12 Tarik tunai 1.500.000 - 3.500.000 

16 Transfer masuk - 1.000.000 4.500.000 

20 Tarik tunai 2.500.000 - 2.000.000 

30 Setor tunai - 500.000 2.500.000 

 
a. Perhitungan bunga dengan saldo terendah.  

Saldo terendah pada bulan Juni adalah sebesar Rp 2.000.000,- 

Bunga  = 
18% 𝑥𝑅𝑝 2.000.000  

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
  =Rp 30.000,- 

 
Pajak  15 % x Rp 30.000  =Rp   4.500  
Bunga Bersih     =Rp 25.500,- 

b. Perhitungan bunga dengan saldo harian. 
Tanggal. 1 s/d 9 Juni 

Bunga  =  
18 % 𝑥 3.000.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 9 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp 13.31 

Tanggal. 10 Juni  

Bunga  =  
18 % 𝑥 5.000.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 1 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp   2.46 

Tanggal. 11 Juni    

Bunga  =  
15 % 𝑥 5.000.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 1 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp   2.05 

Tanggal. 12 s/d 15 Juni 

Bunga  =  
15 % 𝑥 3.500.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 4 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp 5.753 

 
Tanggal. 16 s/d/19 Juni   

Bunga  =  
15 % 𝑥 4.500.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 4 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp   7.39,- 

Tanggal. 20 Juni 

Bunga  =  
15 % 𝑥 2.000.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 1 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp      82,- 
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Tanggal. 21 s/d 29 Juni 

Bunga  =  
20 % 𝑥 2.000.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 9 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp 9.863,- 

Tanggal. 30 Juni 

Bunga  =  
20 % 𝑥 2.500.000

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
 𝑥 1 ℎ𝑎𝑟𝑖   =Rp 1.370,- 

 
Total bunga dari hasil perhitungan bunga di atas =Rp 43.041,- 
Pajak 15 % x Rp 43.041,-    =Rp   6.456,- 
Bunga bersih yang diterima    =Rp 36.585,- 
 

E. SIMPANAN DEPOSITO (TIME DEPOSIT) 
1. Pengertian Simpanan Deposito 

Simpanan Deposito (Time Deposito) merupakan salah satu tempat bagi 
nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat-surat berharga. 
Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan 
oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan lainnya, simpanan deposito 
mengandung unsur  jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak 
dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Pengertian Deposito menurut UU 
No.10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan 
dengan  bank. Keuntungan bank dengan menghimpun dana lewat deposito 
adalah uang yang tersimpan bisa lebih lama, mengingat deposito memiliki 
jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. 
Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kredit 
dana tersebut. 

 
2. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito 

Pembukaan deposito mempunyai dua pengertian dikaitkan dengan 
penerapan sistem aplikasinya, yaitu pembukaan rekening deposito 
nasabah dan penyetoran dana deposito atau booking transaksi yang 
dilakukan secara terurut.  Langkah pertama adalah nasabah mengajukan 
permohonan membuka rekening yang di catat oleh bank sehingga nasabah 
tersebut mempunyai nomor rekening deposito. Setelah mempunyai nomor 
rekening di bank, nasabah dapat menyetorkan dananya (Booking transaksi) 
dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan permohonannya. Syarat-
syarat pembukaan deposito. 

https://www.cekkembali.com/lembaga-keuangan-bank/
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a. Jumlah minimal untuk nominal yang di depositokan Rp 1 Juta 
(US$ 5000) atau dengan kebijaksanaan setiap bank. 

b. Besarnya bunga yang diberikan. 
c. Cara pembayaran bunga. 
d. Cara pencairan deposito. 
e. Perpanjangan deposito secara otomatis/Automatic Roll-Over (ARO). 
 

3.  Jenis-Jenis Simpanan Deposito 
a. Deposito Berjangka 

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut 
jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi 
mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka 
diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam 
bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap 
deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga 
pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat 
dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Penarikan dapat dilakukan 
dengan tunai maupun non tunai (pemindah bukuan). Kepada setiap 
deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. 

Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo 
sesuai jangka waktunya, dapat ditarik dengan tunai ataupun non tunai 
(pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. 
Jika dana deposito ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo maka akan 
dikenakan penalty rate (denda), yang besarnya tergantung dari bank yang 
bersangkutan. Deposito berjangka juga memiliki batas minimal yang harus 
disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Untuk 
menarik minat para deposan biasanya bank menyediakan berbagai insentif 
tertentu atau bonus. Insentif diberikan untuk jumlah nominal tertentu 
biasanya dalam jumlah yang besar. Insentif dapat berupa, special rate 
(bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) maupun insentif lainnya, 
seperti hadiah atau cendramata lainnya. Insentif juga dapat diberikan 
kepada nasabah yang loyal terhadap bank tertentu.Di samping diterbitkan 
dalam mata uang rupiah deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta 
asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan 
penerbitan pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa 
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umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan 
dalam valas yang kuat seperti U$ Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman. Jenis 
deposito berjangka ada dua jenis: 
1)  Deposito Automatic Roll Over 

Deposito berjangka yang berlaku terus secara otomatis walaupun 
jangka waktu yang telah ditetapkan sudah habis.  Misalnya suatu deposito 
berjangka 1 bulan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2001, jika pada 
tanggal tersebut tidak ditarik oleh deposan, maka bank secara otomatis 
akan memperpanjang deposito tersebut untuk sebulan berikutnya, dengan 
tingkat bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.  Jumlah dana yang 
didepositokan adalah pokok deposito ditambah dengan bunga periode 
sebelumnya. 
2)  Deposito Non Automatic Roll Over 

Deposito berjangka yang tidak diperpanjang oleh bank jika deposito 
tersebut telah jatuh tempo tapi belum dicairkan oleh pemiliknya, walaupun 
deposito tetap berada di bank deposan tidak mendapat bunga. 
Contoh perhitungan deposito berjangka: 
Tuan Robert ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 
bulan. Nominal yang diinginkan adalah Rp. 50.000.000,- dan pembayaran 
secara tunai. Bunga 18% PA bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh 
tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. 
Pertanyaan:  
Hitunglah berapa jumlah bunga yang diterima oleh Tuan Robert setiap 
bulan jika dikenakan pajak 15% ? 
Penyelesaian: 

Bunga = 18% x Rp 50.000.000,- x 
1

12
  =Rp 750.000,-   

Pajak   = 15% x Rp 750.000,-  =Rp 112.500,-  
Bunga bersih perbulan   =Rp  637.500,- 
 

2.Ny. Anna ingin menerbitkan deposito berjangka nominal Rp 20.000.000,- 
jangka waktu 8 bulan Bunga dikenakan 18 % PA dan diambil setelah jatuh 
tempo. Setelah jatuh tempo seluruh deposito dicairkan dan uangnya 
diambil tunai. 
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Pertanyaan: 
Hitunglah berapa jumlah bunga yang akan diterima oleh Ny. Anna  setelah 
jatuh tempo jika dikenakan pajak 15 %. 
Penyelesaian: 

Bunga = 18% x Rp 20.000.000,- x 
9

12
  =Rp 2.700.000,-   

Pajak   = 15% x Rp 2.700.000,-  =Rp    405.000,-  
Bunga bersih     =Rp 2.295.000,- 
 
Jadi jumlah uang akan diterima oleh Ny. Anna pada saat depositonya 

jatuh tempo adalah sebesar : Rp 20.000.000,- + Rp 2.295.000,- = Rp 
22.295.000,- 

 
b.  Sertifikat Deposito 

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 
bulan.  Sertifikat deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk 
sertifikat. Artinya di dalam sertifikat nama seseorang atau badan hukum 
tertentu. Di samping itu sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada 
pihak lain. Pencairan bunga sertifikat dapat dilakukan di muka, tiap bulan 
atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya 
kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Penerbitan nilai sertifikat 
deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam 
jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak 
untuk jumlah nominal yang sama. 
Contoh Perhitungan Bunga Sertifikat Deposito 
1) Nona Desy membeli 15 lembar sertifikat deposito (SD) nominal @ Rp 

20.000.000,- bunga 6% PA jangka waktu 12 bulan dan pembayaran 
secara tunai. Pajak dikenakan 15% 
Pertanyaan: Hitunglah berapa jumlah bunga yang harus diterima oleh 
Nona Desy, jika bunga diambil setiap bulan ! 
Penyelesaian: 
Total Nominal (SD) 15 x Rp 20.000.000,- =Rp 300.000.000,- 

Bunga  = 6% x Rp 300.000.000,- x 
1

12
  =Rp     1.500.000,-  

Pajak    = 15% x Rp 1.500.000,-                =Rp        225.000.- 
Bunga di muka yang harus dibayar  =Rp    1.275.000,-    
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2) Ny. Ratna membeli 10 lembar sertifikat deposito (SD) nominal @ Rp 
5.000.000,- bunga 6% PA jangka waktu 4 bulan dan pajak dikenakan 
15%. 
Pertanyaan: Hitunglah berapa jumlah bunga yang harus diterima oleh 
Ny. Ratna, jika bunga diambil saat jatuh tempo! 
Penyelesaian: 
Total Nominal (SD) 10 x Rp 5.000.000,- =Rp 50.000.000,- 

Bunga  = 6% x Rp 50.000.000,- x 
3

12
  =Rp       750.000,-  

Pajak    = 15% x Rp 750.000,-                =Rp       112.500.- 
Bunga diterima saat jatuh tempo  =Rp       637.500,-      
 

c. Deposito On Call 
Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan 

paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam 
jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang 
bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on 
call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya 
nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya 
dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan 
negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. 
Contoh Perhitungan Bunga Deposito On Call 
Ny. Dina mempunyai uang sejumlah Rp.100.000.000,- ingin menerbitkan 
deposit on call mulai hari ini tanggal 5 Juni 2006. Bunga yang telah 
disepakati adalah 4% perbulan (Pb) dan diambil pada saat pencairan. Pada 
tanggal 19 Juni 200 Ny. Dina mencairkan deposiot on call- nya. 
Pertanyaan:    
Hitunglah berapa jumlah bunga yang Ny. Dina terima pada saat pencairan 
jika dikenakan pajak sebesar 15% ? 
Penyelesaian: 

Periode bunga adalah: 5/6 – 19/6 = 14 hari dengan catatan pada saat 
pencairan bunga tidak dihitung. 

Bunga   =  4% x Rp 100.000.000,-  x 
14 ℎ𝑎𝑟𝑖

30 ℎ𝑎𝑟𝑖
  =Rp 1.866.667,- 

Pajak     = 15% x Rp 1.866.667,-  =Rp    280.000,- 
Bunga yang harus dibayar   =Rp 1.586.667,-   
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Penarikan deposito sebelum jatuh tempo  
CTH: 
Ani memiliki deposito berjangka di bank Rp 10.000.000, jangka waktu 
6 bulan, suku bunga 18% PA. Deposito dibuka tgl.31/5.2009, kemudian 
ditarik kembali tgl.30/6.2009.untuk itu dikenakan penalty dihitung 20% 
dari bunga sebelum pajak dan pajak 15%. 
Penyelesaian: 
Bunga deposito Rp  10.000.000 x 18% x 1/12 =Rp 150.000,- 
Pajak   15% x Rp 150.000  =Rp   22.500,- 
Bunga setelah pajak    =Rp 127.500,- 
Penalty 20%x150.000    =Rp   30.000,- 
Bunga deposito yang dibayar bank   =Rp   97.500,-  

 
  



 

 

 

 
 

KEGIATAN MENGALOKASIKAN DANA 

 
A. PENGERTIAN PENGALOKASIAN DANA (KREDIT DAN PEMBIAYAAN) 

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau 
lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat juga dengan 
membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan Bank. Alokasi dana 
adalah menjual kembali atau menyalurkan kembali dana yang diperoleh 
dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan kepada nasabah agar 
perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Tujuan 
bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal 
mungkin. Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara  bunga 
dari sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana 
tertentu. Oleh karena itu faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana 
memegang peran yang sangat penting di dunia perbankan. Kegiatan alokasi 
dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau 
lebih dikenal dengan kredit berdasarkan prinsip konvensional dan 
pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

 
B. PENGERTIAN KREDIT 

‘Kredit’ diambil dari bahasa Yunani ‘credere’ yang artinya kepercayaan 
akan kebenaran  atau ‘credo’ yang berarti saya percaya. Maksud dari 
percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit 
bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. 
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Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan 
sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 
Definisi kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang 
kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan 
jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga. Menurut 
undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa: 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, 
untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, 
maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit 
mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, 
jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini 
adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat 
membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan 
data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk 
diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang 
disalurkan akan sulit ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini 
bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian 
besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab 
lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat 
dihindari oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat 
pula kesalahan dalam pengelolaan. Jika kredit yang disalurkan mengalami 
kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit 
tersebut beragam.  

Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika 
memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan 
menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. 
Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka 
tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan 
oleh nasabah. 
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C. PENGERTIAN PEMBIAYAAN  
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan. Menurut undang-undang nomor 10 
tahun 1998 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

 
D. UNSUR-UNSUR KREDIT 

Berikut ini merupakan 5 unsur-unsur kredit antara nasabah dan bank 
untuk kegiatan usaha yaitu: 
1. Kepercayaan Bersama 

Dalam proses pemberian kredit ini tidak selamanya dapat dikatakan 
mudah ataupun sulit. Umumnya bank dalam memberikan kredit 
kepada nasabah tidak dilakukan dengan sembarangan, tergantung 
dengan kondisi layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk menerima 
kredit. Proses dalam memberikan pinjaman yang umumnya dilakukan 
oleh bank adalah melakukan pemeriksaan riwayat nasabah misalnya 
riwayat transaksi, memperhitungkan aset nasabah yang dapat 
dijadikan dasar dalam penilaian bank. Apabila seorang nasabah 
dinyatakan mempunyai kelayakan untuk menerima dana kredit, maka 
dalam proses pemberian kredit kepada nasabah tersebut akan berjalan 
lancar. Namun dalam pemberian kredit ini perlu didasari oleh rasa 
kepercayaan bersama dalam mengolah dan mengembalikan kewajiban 
yang telah ditanggung oleh nasabah. Bank memiliki keyakinan bahwa 
nasabah sanggup untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut 
dalam jangka waktu yang telah disepakati.  

2. Kesepakatan Perjanjian 
Dalam kesepakatan perjanjian berisi tentang segala hal mengenai 
peraturan dalam pinjaman kredit dan kewajiban yang dimiliki nasabah 
kepada bank dimana sifatnya terikat serta adanya kekuatan hukum. 

https://www.akuntansilengkap.com/perbankan/sejarah-bank-pemerintah-indonesia-beserta-tahun-pendirian/
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Bank merupakan lembaga keuangan negara yang sah maka dalam 
melakukan aktivitasnya diwajibkan untuk mengikuti peraturan dari 
bank pusat, hal ini bertujuan agar bank tersebut memiliki perlindungan 
hukum apabila terjadinya masalah. Kesepakatan perjanjian ini memiliki 
keuntungan untuk kedua belah pihak, hal ini dikarenakan bersifat 
mudah dan pasti. Nasabah dapat dinyatakan layak untuk menerima 
pinjaman dana apabila menaati kewajiban yang tertanggung pada 
bank dan selanjutnya bank akan meyakinkan nasabah bahwa bank 
akan menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakati. Kesepakatan perjanjian ini memiliki tujuan yaitu 
untuk memberikan rasa aman bagi kedua pihak, karena kedua pihak ini 
saling terhubung dalam suatu komitmen untuk memberikan jaminan 
terhadap semua peran, dimana untuk lancarnya mekanisme 
berjalannya kredit. 

3. Jangka Waktu Pengembalian 
Dalam kesepakatan perjanjian pinjaman kredit ini berisi juga jangka 
waktu pengembalian dana. Jangka waktu pengembalian dana ini 
tergantung dengan jenis pinjaman apa yang diberikan oleh bank, 
apakah berjangka pendek, menengah atau panjang. Jenis pinjaman ini 
mempunyai aturan yang berbeda, hal ini dapat berpengaruh kepada 
besarnya dana dan kemampuan nasabah dalam melunasinya. 

4. Tingkat Resiko 
Pemberian pinjaman kepada nasabah bank juga akan memperhatikan 
tingkat resiko yang akan terjadi. Dari kemungkinan resiko yang akan 
terjadi ini, kredit macet termasuk dalam salah satu resiko yang paling 
dikhawatirkan karena dampak yang akan terjadi dapat merugikan 
dalam jangka waktu yang panjang. Dalam memperhitungkan tingkat 
risiko ini maka akan berbanding lurus dengan besarnya jaminan yang 
akan diberikan kepada bank. Namun dalam hal ini pihak peminjam 
cenderung tidak mampu memberikan jaminan yang setara dengan 
dana yang di berikan oleh bank. 

5. Balas Jasa 
Dalam perkreditan juga terdapat balas jasa yaitu antara nasabah dan 
bank, misalnya seperti keuntungan yang diperoleh bank atas 
pemberian pinjaman berupa dana kepada nasabah. 
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Umumnya di bank konvensional balas jasa didapatkan dari bunga dana 
pinjaman nasabah, sedangkan di bank syariah balas jasa didapatkan dengan 
menggunakan sistem bagi hasil. Saat bank konvensional memberikan kredit 
dalam jumlah tertentu kepada nasabah yang dinyatakan layak menerima 
pinjaman tersebut, maka nasabah akan memiliki kewajiban yaitu untuk 
mengembalikan jumlah dana yang tertanggung, dalam mengembalikan 
dana pinjaman ini terdiri dari dana pokok dan bunga dari pinjaman tersebut. 
Hal ini terdapat di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam 
penentuan besar kecilnya bunga tergantung dari program kredit yang 
diambil, namun pada umumnya apabila bunga rata-rata dilihat secara 
keseluruhannya di bawah 12%. Sedangkan dalam mekanisme bank syariah 
dalam melakukan kegiatannya harus berpegang dengan prinsip-prinsip 
ekonomi syariah yang berdasarkan dengan aturan-aturan agama islam, 
sehingga dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Dalam islam, 
bunga adalah riba dan termasuk sebagai hal yang dilarang. 

 
E. TUJUAN DAN FUNGSI KREDIT 
1. Tujuan Pemberian Kredit 

Bank memiliki tujuan yang berbeda dalam memberikan fasilitas kredit 
kepada masyarakat. Tujuan pemberian kredit dengan program tertentu 
dengan sasaran sesuai visi dan misi yang dimiliki oleh bank. 

Adapun tujuan utama pemberian fasilitas kredit adalah : 
a. Mendapatkan Keuntungan 

Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit tersebut. 
Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 
sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 
kepada nasabah. Keuntungan dari bunga ini dana yang digunakan 
untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan bank. Jika bank 
mengalami kerugian secara terus menerus, maka tidak tertutup 
kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup. 

b. Pengembangan Usah Nasabah 
Bank dapat mendorong usaha masyarakat dengan memberikan 
grasilitas kredit. Kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk 
dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Kredit yang diterima 

https://www.akuntansilengkap.com/perbankan/5-lima-perbedaan-bank-syariah-dan-konvensional-dengan-tabel/
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oleh nasabah baik perorangan maupun lembaga dapat digunakan 
untuk pengembangan dan perluasan usaha. 

c. Peningkatan Perekonomian 
Kredit mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Negara. Dengan 
penyaluran kredit dapat meningkatkan pembangunan di berbagai 
sektor. Kredit investasi dan modal kerja akan memperluas usaha yang 
berdampak kepada peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Artinya 
kredit dapat mengurangi pengangguran. Kredit yang disalurkan dapat 
meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa. Artinya ada 
peningkatan gross domestic product. 
 

2. Fungsi Pemberian Kredit. 
a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Adanya kredit dapat meningkat kan daya guna. uang maksud nya jika 
uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, 
dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 
menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit. 

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 
Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke 
wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan 
memperoleh kredit maka  daerah tersebut akan memperoleh kredit 
maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah 
lainnya. 

c. Meningkatkan daya guna barang 
Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah 
barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 

d. Meningkatkan peredaran barang 
Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari 
satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar 
dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat 
meningkatkan jumlah barang yang beredar. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi 
Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi 
karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 
barang yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat membantu 
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mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat 
meningkat kan devisa Negara. 

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 
Bagi penerima kredit akan meningkat kan kegairahan berusaha, 
terkhusus bagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan dengan 
memperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya. 

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
Semakin banyak kredit yang di salurkan, maka akan semakin baik 
terutama dalam meningkatkan pendapatan. 

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 
Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh Negara lain 
akan meningkatkan kerja sama lainnya, sehingga tercipta perdamaian 
dunia. 
 

F. JENIS-JENIS KREDIT  
1. Berdasarkan kegunaannya: 

a. Kredit Modal Kerja 
Kredit yang satu ini biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja 
atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit 
modal kerja ini bersifat produktif, artinya kredit ini diharapkan 
mampu menciptakan sebuah barang produk atau jasa dari kegiatan 
usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar 
tiap angsuran kredit setiap bulannya. 

b. Kredit Investasi 
Hampir sama dengan kredit modal kerja, kredit investasi ini juga 
bersifat produktif, dimana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk 
investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan. 
Namun kredit investasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama 
dalam memberikan keuntungan. 

c. Kredit Konsumtif 
Kredit konsumtif merupakan kredit yang pada dasarnya digunakan 
untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi. 
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2. Berdasarkan Jangka Waktu Pengembalian 
Setiap kredit memiliki jangka waktu pengembalian yang disesuaikan 
dengan kebutuhan. Kredit berdasarkan waktu pengembalian dibagi 
menjadi tiga, yakni: 
a. Kredit Jangka Pendek 

Kredit jangka pendek biasanya digunakan untuk kegiatan yang 
menguntungkan dalam waktu singkat, kurang dari 1 tahun, seperti 
kredit pertanian. 

b. Kredit Jangka Menengah 
Kredit jangka menengah memiliki waktu pengembalian maksimal 
selama 3 tahun. Kredit jenis ini sering digunakan untuk membantu 
usaha UKM di bawah 100 juta. 

c. Kredit Jangka Panjang 
Kredit jangka panjang memiliki waktu pengembalian hingga 5 tahun. 
Umumnya kredit jenis ini digunakan untuk pembiayaan usaha 
industri, pembelian rumah, atau kendaraan. 
 

3. Berdasarkan Cara Pemberian 
Kredit berdasarkan cara pemberian diberikan sesuai dengan 
mekanisme yang berlaku. Jenis kredit ini terbagi menjadi tiga jenis, 
yakni: 
a. Kredit Aksep 

Kredit Askep adalah kredit yang diberikan oleh bank. Kredit jenis ini 
merupakan yang paling umum dan banyak digunakan masyarakat. 

b. Kredit Penjual 
Kredit penjual merupakan kredit yang diberikan oleh penjual pada 
pembeli. Biasanya kredit ini banyak ditemukan di pasar grosir, 
contohnya transaksi antara supplier dengan distributor atau 
pengecer. 

c. Kredit Pembeli 
Kredit pembeli adalah kredit yang digunakan untuk membeli barang 
dengan uang muka di awal. 
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4. Berdasarkan Sektor Perekonomian 
Kredit berdasarkan sektor pertanian ditujukan untuk meningkatkan 
produktivitas dan kegiatan ekspor. Adapun jenis-jenis kredit 
berdasarkan sektor pertanian, antara lain: 
a. Kredit Pertanian 

Kredit ini diberikan untuk meningkatkan sektor pertanian, 
peternakan, perkebunan, dan perikanan. 

b. Kredit Perindustrian 
Kredit ini diberikan untuk memperluas cakupan usaha atau 
membuka usaha baru, baik skala kecil, menengah, maupun besar. 

c. Kredit Pertambangan 
Kredit jenis ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
berhubungan dengan pertambangan dalam jangka waktu panjang, 
seperti pertambangan emas, batu bara, dan minyak bumi. 

d. Kredit Ekspor Impor 
Kredit ini digunakan untuk melancarkan kegiatan ekspor impor 
sehingga dapat menghasilkan barang dengan demand tinggi. 

e. Kredit Koperasi 
Kredit ini diberikan oleh koperasi untuk menggerakkan 
pendanaan bagi anggota maupun masyarakat. 

f. Kredit Profesi 
Kredit ini biasanya diberikan pada para profesional, seperti dokter, 
guru, dan karyawan swasta. 

g. Kredit Perumahan 
Kredit perumahan merupakan jenis yang dikhususkan untuk 
pembiayaan bangunan. 
 

5. Berdasarkan Bentuk Jaminan 
Jenis kredit berdasarkan bentuk jaminan dibedakan menjadi empat, 
yakni: 
a. Orang 
b. Efek 
c. Barang 
d. Dokumen 
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6. Berdasarkan Tingkat Golongan Ekonomi 
Kredit berdasarkan tingkat golongan ekonomi terbagi menjadi dua 
jenis, yakni: 
a. Golongan Ekonomi Lemah 

Kredit ini diberikan untuk golongan ekonomi lemah dengan total 
kekayaan di bawah 600 juta. 

b. Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat 
Kredit ini diberikan untuk golongan menengah dan konglomerat 
dengan total kekayaan di atas 600 juta. 
 

7. Berdasarkan Cara Penarikan dan Pelunasan 
Setiap kredit memiliki mekanisme penarikan dan pelunasan yang 
berbeda, yakni: 
a. Rekening Koran 

Kredit ini memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat dilakukan sewaktu-
waktu. Cara penarikannya dapat menggunakan cek, giro, atau 
bilyet dengan sistem pelunasan angsuran. 

b. Kredit Berjangka 
Kredit ini memiliki nilai sesuai platform yang digunakan dan wajib 
dilunasi dalam jangka waktu tertentu. 

 
G. JAMINAN KREDIT 

Dalam melakukan peminjaman, pihak peminjam dapat memberikan 
jaminan atau tanpa jaminan. Namun di Indonesia pihak bank selama ini 
masih memberikan pinjaman dengan jaminan sedangkan untuk pinjaman 
tanpa jaminan belum lazim diterapkan di Indonesia.  

Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan 
oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan 
berasal dari Bahasa Belanda, zekerheid atau cautie. Selain itu, dalam 
perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan 
secara pragmatis, bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank.  
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Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon bank 
yang akan memberikan pinjaman adalah sebagai berikut: 
1. Dengan jaminan 

a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat 
dijadikan jaminan seperti: 
1) Tanah 
2) Bangunan 
3) Kendaraan bermotor 
4) Mesin-mesin 
5) Barang dagangan 
6) Tanaman 

b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda yang merupakan 
surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: 
1) Sertifikat saham 
2) Sertifikat obligasi 
3) Sertifikat deposito 
4) Wesel 

c. Jaminan Orang 
Orang atau lembaga yang memberikan jaminan kepada seseorang 
yang akan melakukan pinjaman. Dimana orang atau lembaga yang 
memberikan jaminan memiliki nama baik atau perusahaan yang 
bonafit, sehingga bank menjadi percaya untuk memberikan 
pinjaman kepada orang yang diberi jaminan tersebut. 

2. Tanpa Jaminan 
Kredit yang diberikan kepada perusahaan yang telah loyal kepada bank 

yang akan mengeluarkan pinjaman selain itu perusahaan tersebut adalah 
perusahaan yang bonafit. 

 
H. PRINSIP PEMBERIAN KREDIT 

Dalam lembaga keuangan, kita sudah pasti mengenal istilah-istilah 
yang sering digunakan dalam proses transaksinya. Salah satu istilah yang 
sudah tidak asing di telinga kita adalah istilah kredit serta segala macam 
yang berhubungan dengan kata tersebut. Kredit merupakan sebuah istilah 
yang menyebutkan pinjaman uang kepada salah satu lembaga keuangan 
dengan cara pengembalian menggunakan angsuran dengan tempo atau 
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batas waktu yang telah ditentukan. Sebuah lembaga keuangan tidak akan 
langsung menyetujui kredit yang dilakukan oleh seorang kreditur. Mereka 
akan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu yang bisa dilihat 
dari persyaratan dan kemampuan kreditur dalam membayar angsuran ke 
depannya. Dalam hal ini, mereka akan menggunakan beberapa prinsip yang 
biasanya digunakan oleh lembaga keuangan, di antaranya adalah prinsip 5C 
dan prinsip 7P. Prinsip-prinsip tersebutlah yang nantinya akan menjadi 
acuan apakah sebuah lembaga keuangan tersebut akan menyetujui atau 
tidak kredit yang diajukan tersebut. 

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang ada dalam prinsip 5C. Anda 
bisa memahaminya dan menyimak dengan baik prinsip-prinsip tersebut. 
1. Character 

Biasanya prinsip ini sering dilakukan oleh para costumer service 
lembaga keuangan ketika seorang pengajuan kredit akan melakukan 
pinjaman. Di sini pihak CS bisa mengetahui latar belakang si pengaju 
kredit melalui formulir yang mereka isi dan berbagai wawancara yang 
sudah ditentukan. Dari sini pihak lembaga keuangan bisa mengetahui 
apakah pengaju kredit merupakan orang yang jujur dan terpercaya 
atau malah sebaliknya. Karena seorang kreditur yang memiliki catatan 
keuangan kurang baik atau memiliki catatan tindakan kriminal tertentu 
biasanya tidak akan lolos dalam tahap ini. 

2. Capacity 
Dalam prinsip ini, dapat diketahui apakah calon peminjam atau 
kreditur memiliki kemampuan dalam melunasi kreditnya secara 
teratur setiap bulannya melalui analisis usaha atau pekerjaan yang 
sedang dikerjakannya. Sebuah lembaga keuangan akan melihat berapa 
penghasilan si peminjam setiap bulannya dan apakah dengan 
penghasilan yang dikeluarkannya mereka bisa melunasi angsurannya 
secara rutin dan teratur. Jika prinsip ini di luar kriteria yang diinginkan 
pihak lembaga keuangan, atau penghasilan pengaju kredit belum 
mencapai nominal yang pas, maka besar kemungkinan pengajuan 
kreditnya akan ditolak. 
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3. Capital 
Prinsip capital ini lebih ditekankan kepada para peminjam yang akan 
melakukan pinjaman untuk modal usaha bisnis yang akan didirikan. 
Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan akan melihat berapa modal 
yang dimiliki si peminjam untuk usahanya dan bagaimana cara dia 
melunasi kreditnya nanti. Jika usaha yang akan dijalankannya terbukti 
akan lancar, maka pihak lembaga keuangan akan menerima kredit 
yang diajukan dan dapat melihat dengan baik kemampuan kreditur 
dalam mengembangkan usahanya dan melihat seperti apa riwayat 
kredit yang dilakukannya nanti. 

4. Collateral  
Prinsip collateral atau jaminan yang akan dilakukan pihak peminjam 
kepada lembaga keuangan. Jaminan yang diajukan merupakan sebuah 
perlindungan jika sewaktu-waktu peminjam tidak bisa melunasi 
kreditnya atau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Oleh karena itu 
dalam sebuah lembaga keuangan, jika ada seorang peminjam yang 
akan melakukan kredit, maka harus memberikan jaminan yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Biasanya nominal jaminan yang diberikan 
akan lebih besar jumlahnya daripada jumlah kredit yang akan diajukan. 
Jadi, jangan sampai Anda mengajukan kredit dan tidak bisa 
melunasinya, ya. Pikirlah dengan baik-baik sebelum akhirnya 
memutuskan untuk melakukan kredit di sebuah lembaga keuangan. 

5. Condition 
Pihak lembaga keuangan pasti memikirkan bagaimana kondisi 
perekonomian seseorang yang akan mengajukan kredit. Karena hal ini 
akan berpengaruh terhadap kredit yang akan dilakukan oleh si 
peminjam. Jika perekonomiannya sedang tidak baik atau usaha yang 
dijalankannya tidak menjanjikan, maka pihak lembaga keuangan juga 
akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal itu. 
 

I. PRINSIP PEMBERIAN KREDIT 7 P 
Selain prinsip 5C, Anda juga harus mengetahui prinsip satu lagi, yaitu 

prinsip 7P. Dalam prinsip tersebut, ada tujuh kriteria prinsip yang harus 
dipenuhi oleh para calon peminjam di antaranya sebagai berikut: 
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1. Personality 
Prinsip pemberian personality atau mengenal terlebih dahulu karakter 
dan keseharian yang dilakukan oleh calon peminjam. Prinsip ini hampir 
sama dengan prinsip character yang mana lebih ditekankan untuk 
mengetahui kehidupan si peminjam terlebih dahulu agar pengajuan 
kredit yang dilakukan bisa dipertimbangkan atau tidak. 

2. Party 
Prinsip ini akan menempatkan beberapa calon peminjam ke beberapa 
golongan tertentu sesuai dengan kondisi perekonomian dan 
kesanggupan mereka dalam melunasi kredit. Pihak lembaga keuangan 
akan mengklasifikasikan peminjam berdasarkan beberapa kriteria, 
seperti modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas dan kriteria 
pendukung lainnya. Dengan beberapa golongan atau klasifikasi ini, 
maka pemberian fasilitas kredit pun akan berbeda satu dengan yang 
lainnya karena mencocokkan dengan kemampuan peminjam tersebut. 

3. Purpose 
Prinsip pemberian kredit yang ketiga ini adalah purpose atau untuk apa 
peminjam tersebut melakukan kredit. Pihak lembaga keuangan harus 
mengetahui alasan peminjam melakukan kredit untuk tujuan apa dan 
tujuan tersebut tentu saja harus jelas dan bisa diterima oleh akal. 
Biasanya, peminjam akan melakukan kredit untuk  modal usaha, 
investasi, biaya pendidikan, biaya konsumtif dan sebagainya. Dengan 
tujuan yang jelas, maka pihak lembaga keuangan bisa memproses 
ajuan pinjaman dengan baik dan tentunya melihat terlebih dahulu 
apakah perekonomian si peminjam sedang tumbuh dengan baik atau 
sedang tidak baik. Maka hal ini akan diputuskan sesuai dengan kondisi 
perekonomian masing-masing peminjam nantinya. 

4. Prospect 
Prinsip pemberian kredit yang keempat adalah memiliki prospek yang 
baik atau tidak untuk ke depannya. Biasanya prinsip ini hanya berlaku 
untuk para peminjam yang ingin mengajukan pinjaman untuk modal 
bisnisnya. Dalam hal ini lembaga keuangan akan menentukan dan 
melihat seperti apa bisnis yang akan dijalankan oleh peminjam itu. Jika 
terlihat akan menguntungkan, maka pihak lembaga keuangan akan 
menyetujui prosesnya dan pengajuan Anda pun akan diterima. 
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5. Payment 
Prinsip ini dilakukan untuk mengukur kemampuan calon peminjam 
dalam membayar angsuran tiap bulannya nanti. Dalam hal ini, maka 
akan terlihat beberapa hal yang menjadi acuan pihak lembaga 
keuangan untuk menentukan apakah dia bisa membayarnya atau tidak. 
Hal ini bisa diketahui dari pendapatan nasabah, kelancaran usaha 
peminjam yang sedang dijalankan, sampai prospek yang sedang 
dijalankannya. 

6. Profitability 
Prinsip yang keenam ini akan dijadikan acuan pihak bank dalam 
menentukan apakah peminjam akan diterima ajuannya atau tidak. 
Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan akan melihat bagaimana 
kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan dari 
usaha yang dijalankan. Prinsip ini dilakukan untuk para peminjam yang 
akan mengajukan pinjaman dengan tujuan modal usaha. Jika si 
peminjam mampu memberikan keuntungan atau laba yang tinggi, 
maka tingkat penerimaan ajuan dari lembaga keuangan pun akan 
semakin tinggi. 

7. Protection 
Prinsip pemberian kredit yang terakhir adalah protection atau jaminan. 
Dalam hal ini seorang peminjam harus memberikan jaminan kepada 
pihak lembaga keuangan untuk mengantisipasi jika terjadi hal yang 
tidak diinginkan nantinya. Jaminan yang diberikan bisa berupa aset 
rumah, kendaraan, bahkan jaminan asuransi peminjam pun dapat 
dijadikan sebagai jaminan. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip 
dalam 5C, yaitu collateral. 

 
J. PROSEDUR DALAM  PEMBERIAN KREDIT. 

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 
umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. 
Perbedaannya hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang 
ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian 
kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan 
pinjaman oleh suatu badan hukum kemudian  dapat pula ditinjau dari segi 
tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. 
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Secara umum, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut: 
1. Pengajuan Berkas-berkas 

Prosedur mengajukan proposal atau berkas-berkas yang menjadi 
persyaratan dalam kredit yang akan Anda ajukan. Biasanya isi berkas 
yang diajukan ke pihak lembaga keuangan adalah jenis usaha yang 
Anda punya, tujuan pengajuan kredit, besarnya kredit yang diajukan 
beserta jangka waktu yang disanggupi, cara pengembalian kredit serta 
jaminan kredit yang akan Anda berikan nantinya. 

2. Pemeriksaan Berkas-berkas 
Prosedur pemberian kredit ini adalah pihak lembaga keuangan akan 
memeriksa berkas-berkas yang telah Anda ajukan tersebut. Jika terjadi 
kekurangan berkas, maka pihak lembaga akan meminta peminjam 
untuk segera melengkapi berkas tersebut agar bisa segera diproses. 
Jika peminjam tidak bisa melakukannya, maka pengajuan kredit pun 
otomatis tidak bisa di proses. 

3. Wawancara Pertama 
Dalam tahapan ini, peminjam akan berhadapan langsung dengan 
lembaga keuangan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan 
oleh costumer service yang sedang bekerja. 

4. On The Spot 
Prosedur melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan atau ke 
tempat usaha yang sedang dikerjakannya. Lalu, pihak lembaga yang 
bersangkutan akan mencocokkan antara hasil pemeriksaan lapangan 
dengan wawancara pertama yang telah dilakukan sebelumnya. 

5. Wawancara Kedua 
Pada bagian ini, akan diketahui ada beberapa berkas yang harus 
dilampirkan kembali sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan 
di lapangan pada waktu itu. Dalam hal ini akan ada penilaian serta 
analisis kebutuhan modal untuk menilai kebutuhan kredit sebenarnya 
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si peminjam. 

6. Keputusan Kredit 
Prosedur prinsip pemberian kredit selanjutnya adalah keputusan 
kredit yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan bersangkutan. 
Keputusan yang akan diberikan sesuai dengan data serta berkas-berkas 
yang telah diberikan. Di sini keputusannya dapat berupa penerimaan 
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kredit atau sebaliknya yaitu penolakan kredit. Jika ternyata kredit Anda 
diterima, maka Anda akan diminta untuk melakukan administrasi dan 
tahapan-tahapan selanjutnya lagi. 

7. Tanda Tangan Akad Kredit dan Perjanjian Lainnya 
Setelah semuanya telah dilakukan, maka Anda diminta untuk 
menandatangani akad tersebut di atas kertas dengan materai. 
Sehingga Anda sudah melakukan perjanjian dan harus melakukannya 
dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan. 

8. Realisasi Kredit 
Prosedur akan mendapatkan kredit yang diajukan dengan melakukan 
pembukaan rekening untuk mendapatkan uang yang dipinjamnya. 

9. Penyaluran atau Penarikan 
Prosedur ini merupakan sudah bisa melakukan penarikan uang 
pinjaman yang ada di dalam rekening yang telah dibuat. Anda bisa 
mengambil uang tersebut untuk tujuan yang ingin direalisasikan dan 
kemudian mengangsur kreditannya tersebut setiap bulan sesuai 
dengan jangka waktu yang telah disepakati. 

10. Penilaian Kredit 
Prosedur terakhir adalah melakukan penilaian terhadap kredit yang 
dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan harus 
yakin bahwa peminjam bisa melunasi kreditnya tepat waktu sesuai 
dengan jangka waktu yang ditentukan. 
 

K. KUALITAS KREDIT 
         Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan harus 
memerhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit 
yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil 
risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Dalam hal ini 
prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit perlu memerhatikan 
kualitas kredit. Bukan tidak mungkin kredit yang jumlahnya cukup banyak 
akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut 
ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah. 
Oleh karena itu, dalam melepas kreditnya agar berkualitas pihak perbankan 
perlu memerhatikan dua unsur, yaitu sebagai berikut: 
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1. Tingkat perolehan laba (return), artinya jumlah laba yang akan 
diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut 
harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik 
kesehatannya. 

2. Tingkat risiko (risk). Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap 
kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang 
disalurkan. 
 

         Dalam memenuhi tingkat perolehan laba bank agar dapat dikatakan 
memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku, perbankan harus 
memerhatikan empat faktor seperti di bawah ini agar kesehatan bank dapat 
diukur sesuai ketentuan tersebut: 
a. Tingkat Return On Assets (ROA) 
b. Return On Equity (ROE) 
c. Timing of Return (waktu perolehan laba) 
d. Future Prospect (prospek ke depan/di masa yang akan datang). 

 
Selanjutnya, tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-

risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang 
akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin 
atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut: 
1. Risiko Lingkungan 

Risiko lingkungan, artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan 
perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) 
perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain; 
risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan. 

2.  Risiko Manajemen 
Risiko manajemen, artinya risiko yang berkaitan dengan risiko dari 
dalam perusahaan (internal) seperti risiko organisasi, risiko 
kemampuan, dan risiko kegagalan. 

3. Risiko Penyerahan 
Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti 
risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik. 
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4.  Risiko Keuangan 
Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan 
eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, 
risiko leverage, dan risiko internasional. 

         
Agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit 

yang baik, perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. 
Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara 
baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan 
berbagai sebab yang berpotensi terjadinya penyimpangan yang akhirnya 
akan menyebabkan kredit yang disalurkan bermasalah. Seperti diketahui 
bahwa di dalam manajemen kredit terdapat beberapa fungsi sehingga 
memudahkan bank untuk menjalankan aktivitas kreditnya. Oleh karena itu, 
pemisahan fungsi dalam organisasi kredit juga harus memerhatikan 
keberadaan fungsi-fungsi tersebut. 

Berikut ini pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya 
terdiri dari: 
a) pemasaran kredit 
b) analisis kredit; 
c) taksasi jaminan; 
d) administrasi kredit; 
e) audit kredit. 

 
Tujuannya pemisahan fungsi kredit ini tidak lain adalah agar 

pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, 
lengkap, teliti dan sempurna sehingga memiliki risiko rendah dan tidak 
menimbulkan masalah. Penilaian dimulai dari pertama sekali permohonan 
kredit diajukan sampai dengan kredit berjalan dan berakhir. Sekalipun 
terjadi pemisahan fungsi kredit, semua fungsi harus berjalan seiring 
dengan satu tujuan sehingga sesuai dengan harapan manajemen 
sebelumnya. Semua bagian juga harus bekerja sama, bukan saling 
menjatuhkan. Banyak cara agar kredit yang diberikan oleh perbankan 
memiliki kualitas. Dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang akan 
diberikan kepada nasabah agar berkualitas, sebaiknya perlu dibentuk 
komite kredit (loan committees).  
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Komite ini bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan 
dengan kredit yang disalurkan. Secara umum tugas komite kredit ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru, artinya setiap 

adanya permohonan kredit baru, perlu ditelaah secara benar tentang 
kelayakan kredit sebelum diambil  keputusan. 

2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit, artinya dalam pengajuan 
kredit, apa pun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. 
Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredit 
sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan. 

3. Persetujuan perpanjangan kredit, artinya bagi kredit yang sudah akhir 
masa pinjamannya dan nasabah tersebut masih ingin memperpanjang 
kredit karena sesuatu hal, komite kembali harus memberikan 
persetujuan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk 
diperpanjang dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

4. Perubahan kondisi dan syarat kredit, artinya kalau kondisi nasabah 
dengan situasi yang berkembang di luar menyebabkan nasabah 
mengalami kesulitan, pihak perbankan perlu melakukan perubahan 
tentang kondisi dan syarat kredit, misalnya perubahan jangka waktu 
pembayaran, atau bunga yang dibebankan ke nasabah. 

       
Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu 

diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas 
kredit menurut ketentuan sebagai berikut. 
1)  Lancar (pas) 

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 
a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 

angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 
b. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 
c. memiliki mutasi rekening yang aktif atau; 
d. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash 

collateral). 
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2) Dalam Perhatian Khusus (special mention) 
Dikatakan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: 
a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang belum melampaui 90 hari atau 
b. kadang-kadang terjadi cerukan atau 
c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di janjikan; 
d. mutasi rekening relatif aktif; atau 
e. didukung dengan pinjaman baru. 

3) Kurang Lancar (sub standard) 
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya: 
a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 90 hari, 
b. sering terjadi cerukan 
c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di janjikan lebih dari 

90 hari, 
d. frekuensi mutasi rekening relatif rendah, 
e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; 
f. dokumen pinjaman yang lemah. 

4) Diragukan (doubtful) 
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya: 
a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari, 
b. terjadi cerukan yang bersifat permanen, 
c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, 
d. terjadi kapitalisasi bunga; 
e. dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan. 
5) Macet (loss) 

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain : 
a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga 

yang telah melampaui 270 hari, 
b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi 

hukum 
c. kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. 
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Selanjutnya, dalam rangka penetapan kriteria kualitas kredit serta 
penentuan tingkat kesehatan bank, dilakukan dengan ketentuan  berikut: 

No. Kriteria Bobot 

1 
2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

Permodalan (Capital Adequacy Ratio) 
Aktiva Produktif 
a. Non Performing Loan (NPL) 
b. Pemenuhan PPAP 
Rentabilitas 
a Return On Average Assets 
b Return on Average Equity 
Likuiditas 
a Loan to Deposit Ratio (LDR) 
b Pertumbuhan Kredit/Pertumbuhan Dana 
Efisiensi 
a. Beban Operasional/Pendapatan Operasional 

(BOPO) 
b. Net Intrest Margin (NIM) 

20,0 % 
 

12,5% 
7,5% 

 
10,0% 
10,0% 

 
15,0 % 
5,0 % 

 
10,0 % 
10,0 % 

 Total 100,0 % 

 
L. TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT MACET 

Untuk menyelesaikan kredit macet, pertama harus dipelajari latar 
belakang penyebabnya, sehingga penyelesaiannya disesuaikan dengan 
penyebabnya. 
1. Penyebab Kredit Macet 
Secara umum Penyebab kredit macet pada Bank dikelompokkan dalam dua 
bagian (yang akibatnya juga akan berbeda-beda), yaitu: 
a. Akibat internal 

Secara umum para pejabat Bank menyalurkan pinjaman kepada 
peminjam (Debitur) melanggar Standart Operasional (SOP) bank 
dimaksud, misalnya: memberikan pinjaman tidak meneliti debiturnya 
dengan saksama (mengabaikan 5 c), pejabat mempunyai kepentingan 
pribadi dengan debitur dalam memberikan pinjaman yang akibatnya 
melalaikan rambu hukum dan lain-lain. 
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b. Akibat eksternal 
Debitur mengalami gempa bumi, debitur usahanya yang merugi akibat 
manajemen yang lalai atau pelanggannya yang tidak membayar 
tagihan, debitur yang tidak mau membayar kewajibannya, dan akibat 
kebijakan pemerintah. 
 

2.  Penyelesaian Kredit Macet 
Secara umum penyelesaian kredit macet ada dua cara 
a.   Penyelesaian secara damai / di luar pengadilan (non litigasi) 
1)  Bila debitur macet karena usahanya merugi dikarenakan 

pelanggannya yang menunggak tentu di usahakan penyelesaiannya 
di sesuaikan dengan kemampuan debitur yang dimulai dengan: 
a) Bank secara internal memanggil atau mendatangi debitur agar 

menyelesaikan  kewajibannya atau 
b) restrukturisasi: memperpanjang waktu pinjaman, memberikan 

potongan denda, bunga  atau Modal. 
c)  bila penyebab macet dikarenakan gempa dan usahanya masih 

mempunyai prospek yang baik, tentu Bank dapat melakukan 
pendampingan manajemen dan atau menambah modal 
sehingga usaha dari debitur tetap berjalan. 

2)  Bila penyelesaian upaya di atas hasilnya tidak sesuai dengan yang 
diharapkan, maka cara  penyelesaian berikutnya Bank dan debitur 
menjual jaminan(eksekusi fidusia /Hak   Tanggungan) secara 
bersama-sama baik di bawah tangan maupun melalui lelang  umum 
untuk mendapatkan harga yang terbaik. 

3) Bila usaha bagian (B 1a dab b) di atas tidak tercapai maka 
penyelesaian berikutnya dapat di lakukan mengumumkan melalui 
koran agar debitur melunasi hutangnya. 

4)  Atau bila dengan cara bagian (B1 a s/d d) tidak tercapai, maka cara 
berikutnya Bank dapat menjual piutangnya dengan cara cessie atau 
subrogasi. 

5) Bila seluruh cara di atas tidak berhasil / tidak dapat dilakukan, maka 
Bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih selanjutnya 
mengambil alih jaminan dari kreditur (Barang Jaminan Diambil Alih 
/BJDA/AYDA). 
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f. Penyelesaian melalui Pengadilan 
Bila penyelesaian dengan cara damai / di luar pengadilan (non 
litigasi) tidak tercapai maka cara berikutnya dengan cara: 
1) Melalui Pengadilan Negeri 

Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dasar 
hukum 
a. Pasal 1131 KUH Perdata yang intinya segala harta dari debitur 

baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari 
hutang dari peminjam. 

b. Eksekusi Hak tanggungan (UU HT No. 4 tahun 1996 Pasal 6 
dan atau Fidusia (UU No. 42  tahun 1999 Pasal 29) yang 
dilanjutkan menjual melalui lelang. 

2) Melalui Pengadilan Niaga 
Untuk penyelesaian pengadilan niaga hal ini dilakukan dengan 
cara mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU 
No. 37 tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUH Perdata). 

3) Bila Bank menemukan debitur melakukan data fiktif guna 
mengajukan pinjaman, bank dapat menekan debitur dengan 
cara melaporkan debitur kepada kepolisian. 

 
 
  



 

 

 

 
 

BUNGA BANK 
   

A. PENGERTIAN BUNGA BANK 
Pengertian bunga bank ada beberapa, antara lain: 
Bunga Bank (bank interest) yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh 

bank kepada  nasabah atas  dana yang disimpan di bank yang dihitung 
sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan  jangka waktu 
simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang 
diberikan bank kepada debiturnya. Bunga bank dapat diartikan sebagai 
balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional 
kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat 
diartikan sebagai harga  yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki 
simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah 
yang memperoleh pinjaman). 
 

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA 
Suku bunga adalah harga penggunaan uang atau bisa juga disebut 

sebagai bias yang dipandang sebagai sewa untuk penggunaan uang pada 
jangka waktu tertentu. Suku bunga ini biasanya dinyatakan dalam persen 
yang merupakan hari peminjaman uang untuk menggunakan daya beli. 
Besar kecilnya suku bunga ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 
beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya dari 
penetapan suku bunga, yaitu: 
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1. Faktor kebutuhan dana 
Jika bank sedang kekurangan dana sedangkan permohonan untuk  
pinjaman meningkat maka bank akan meningkatkan suku bunga 
simpanan yang bertujuan untuk segera bisa memenuhi dana tersebut. 
Dengan meningkatnya suku buka simpanan ini otomatis akan 
meningkatkan suku bunga pada pinjaman dan sebaliknya. 

2. Target Laba 
Faktor ini khusus pada bunga pinjaman yang disebabkan karena target 
laba menjadi komponen untuk menentukan besar atau kecil suku 
bunga pada pinjaman. Apabila laba yang diinginkan besar maka bunga 
untuk pinjaman juga akan besar begitu pun sebaliknya. 

3. Kualitas dari Jaminan 
Apabila jaminan yang diberikan semakin mudah untuk dicairkan maka 
akan semakin rendah bunga kredit yang akan dibebankan. 

4. Kebijakan pemerintah 
Dalam menentukan bunga baik simpanan atau pinjaman sudah ada 
batasan maksimal dan minimnya sehingga bank tidak bisa melebihi 
batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga bank akan 
bisa bersaing dengan sehat. 

5. Faktor jangka waktu 
Suku bunga akan semakin tinggi apabila jangka waktu pinjaman 
semakin lama. Begitu pun sebaliknya jika jangka waktu pinjaman 
pendek maka suku bunga juga akan semakin rendah. 

6. Reputasi dari perusahaan 
Untuk bunga pinjaman, reputasi sebuah perusahaan akan menentukan. 
Dalam hal ini, bonafiditas akan sangat menentukan dimana biasanya 
jika perusahaan itu bonafit maka risiko kredit macet di akan relatif keci 
kemungkinannya. 

7. Produk Kompetitif 
Produk yang kompetitif biasanya suku bunganya rendah karena 
memiliki tingkat perputaran produk yang tinggi sehingga akan lancar 
dalam pembayaran nantinya. 
 
 
 



 

Bunga Bank | 67 

8. Hubungan yang baik 
Jika nasabah memiliki hubungan baik dengan pihak bank maka 
penentuan untuk suku bunga akan berbeda dengan nasabah yang 
lainnya.         

9. Faktor Persaingan 
Saat dalam persaingan, bank biasanya akan menentukan suku bunga 
pinjaman di bawah pesaing. 

10. Faktor jaminan dari pihak ketiga 
Jika pihak yang memberikan jaminan merupakan pihak yang bonafid 
makan bank akan memberikan beban bunga yang berbeda. 

 
C. KOMPONEN-KOMPONEN MENENTUKAN BUNGA KREDIT 

Komponen dalam menentukan suku bunga kredit yaitu: 
1. Total Biaya Dana (Cost of Fund) 

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk 
memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, 
tabungan maupun deposito.Totalbiaya dana tergantung dari seberapa 
besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. 
Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau 
Reserve Requrement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Biaya Operasi 
Dalam melakukan kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana 
dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana 
dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung 
bank sebagai biaya operasi. 

3. Cadangan Risiko Kredit 
Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, 
hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung 
suatu risiko tidak terbayar. 

4. Laba yang diinginkan 
Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba 
yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa 
pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat 
memengaruhi besarnya bunga kredit. 
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5. Pajak 
Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada 
bank yang memberikaan fasilitas kredit kepada nasabahnya. 

 
D. JENIS-JENIS PEMBEBANAN BUNGA KREDIT 

Pembebanan bunga kredit ada tiga jenis, yaitu:  
1. 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 
Flat rate biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif.  

2. Sliding rate  
Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya 
sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun 
seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis sliding rate ini biasanya 
diberikan kepada sektor produktif.  

3. Floating rate  
Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di 
pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat 
tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. 

 
E. PERHITUNGAN JENIS PEMBEBANAN SUKU BUNGAN KREDIT  
1. Perhitungan bunga dengan flat rate 

Contoh: PT Marindo memperoleh fasilitas kredit dari Bank senilai Rp 
120.000.000,- jangka waktu kredit selama 1 Tahun suku bunga kredit 
dikenakan sebesar 15% per tahun. 
Pertanyaan: 
 Hitunglah berapa jumlah angsuran perbulan yang dibayar oleh PT 
Marindo jika BRI menggunakan metode flate rate?  
Penyelesaian: 
Menghitung Pokok Pinjaman (PP) :  

PP  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 , jadi : 

 

PP  = 
𝑅𝑝 120.000.000

12
 = Rp 10.000.000,- 
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Menghitung Besar Bunga (BB): 
 

BB  = 
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
  x 1, jadi 

 

BB  = 
15 % 𝑥 𝑅𝑝 120.000.000,−

12
  x 1 =Rp 1.500.000,- 

 
Maka jumlah angsuran tiap bulan adalah: 
Pokok Pinjaman   Rp 10.000.000,- 
Besar Bunga   Rp   1.500.000,-   
Jumlah angsuran tiap bulan  Rp 11.500.000,- 

 
Tabel Perhitungan Angsuran Pinjaman 

PT. Marindo Dengan Metode Flate Rate 
(dalam ribuan rupiah) 

Bulan Sisa Pinjaman 
Pokok 

Pinjaman 
Bunga Angsuran 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

120.000  
110.000  

        100.000 
  90.000 
80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

10.000 
 10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 
11.500 

Jumlah  120.000 18.000 138.000 
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2. Perhitungan bunga dengan sliding rate 
Contoh : PT Marindo memperoleh fasilitas kredit dari Bank senilai Rp 
120.000.000,- jangka waktu kredit selama 1 Tahun suku bunga kredit 
dikenakan sebesar 15% per tahun. Pembebanan biaya administrasi Rp 
150.000,- 
Pertanyaan: 

  Hitunglah berapa jumlah angsuran perbulan yang dibayar oleh PT 
Marindo jika Bank  

 menggunakan metode sliding rate?  
 

Penyelesaian: 
Menghitung Pokok Pinjaman (PP):  

PP  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 , jadi: 

 

PP  = 
𝑅𝑝 120.000.000

12
 =Rp 10.000.000,- 

 
Menghitung Besar Bunga (BB): 

BB  = 
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
  x 1, jadi 

 

BB  = 
15 % 𝑥 𝑅𝑝 120.000.000,−

12
  x 1 =Rp 1.500.000,- 

 
Angsuran bulan ke-1 adalah: 
Pokok Pinjaman    =Rp 10.000.000, 

 BB  = 
15 % 𝑥 𝑅𝑝 120.000.000,−

12
    =Rp    1.500.000,-   

Jumlah angsuran ke-1   =Rp  11.500.000,- 
 
Angsuran bulan ke-2 adalah: 
Pokok Pinjaman    =Rp 10.000.000, 

BB  =   
15 % 𝑥 𝑅𝑝 110.000.000,−

12
    =Rp    1.375.000,-   

Jumlah angsuran ke-2   =Rp  11.375.000,- 
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Angsuran bulan ke-3 adalah : 
Pokok Pinjaman    =Rp 10.000.000, 

BB  =   
15 % 𝑥 𝑅𝑝 100.000.000,−

12
    =Rp    1.250.000,-   

Jumlah angsuran ke-3   =Rp  11.250.000,- 
 
Demikian perhitungan selanjutnya, sehingga jumlah bunganya 

semakin menurun dan pembayaran angsurannya juga makin menurun 
untuk bulan berikutnya. 
 

Tabel Perhitungan Angsuran Pinjaman 
PT. Marindo Dengan Metode Flate Rate 

(dalam ribuan rupiah) 

Bulan 
Sisa 

Pinjaman 
Pokok 

Pinjaman 
Bunga Angsuran 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

120.000  
110.000  

        100.000 
  90.000 
80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

10.000 
 10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

1.500 
1.375 
1.250 
1.125 
1.000 
 875 
750 
625 
500 
375 
250 
125 

11.500 
11.375 
11.250 
11.125 
11.000 
10.875 
10.750 
10.625 
10.500 
10.375 
10.250 
10.125 

Jumlah  120.000 9.750 129.750 

 
3. Perhitungan bunga dengan floating rate. 

Contoh: PT Marindo memperoleh fasilitas kredit dari BRI senilai Rp 12 
Jt, jangka waktu kredit adalah 1 Th (12 Bulan). 
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Pertanyaan: 
Berapa jumlah angsuran perbulan yang dibayar oleh PT Marindo jika 
Bank menggunakan metode floating rate, dengan asumsi tingkat suku 
bunga sebagai berikut ;  Bulan 1 s/d 4  bunga = 14%/Th;  Bulan 5 s/d 8 
bunga = 12%/Th; Bulan 9 s/d 12 bunga 10 %. 

 
Penyelesaian: Bunga 14 %  
a. Pokok Pinjaman = 12.000.000 / 12 =Rp1.000.000,-.  
b. Suku bunga dengan menggunakan sisa pinjaman sebagai berikut: 
1) Bulan 1  

Bunga = 14% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp    140.000,-  
12  

Pokok Pinjaman         =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-1        =Rp 1.140.000,- 

 
2) Bulan 2  

Bunga = 14% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp    140.000,-  
12  

Pokok Pinjaman                     =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-2        =Rp 1.140.000,- 
 

3) Bulan 3  
Bunga = 14% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp     140.000,-  

12  
Pokok Pinjaman                     =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-3         =Rp 1.140.000,-  

 
4) Bulan 4 

Bunga = 14% x Rp 12.000.000 x 1 =Rp    140.000,-  
12  

Pokok Pinjaman         =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-4      =Rp 1.140.000,- 
Penyelesaian : Bunga 12 %  
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5) Bulan 5  
Bunga = 12% x Rp 12.000.000 x 1   =Rp    120.000,-  

12  
Pokok Pinjaman             =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-5          =Rp 1.120.000,-  

 
6) Bulan 6  

Bunga = 12% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp     120.000,-  
12  

Pokok Pinjaman           =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-6         =Rp 1.120.000,-  

 
7) Bulan 7  

Bunga = 12% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp     120.000,-  
12  

Pokok Pinjaman           =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-7       =Rp 1.120.000,-  

 
8) Bulan 8 

Bunga = 12% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp     120.000,-  
12  

Pokok Pinjaman           =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-8          =Rp 1.120.000,-  

 
9) Bulan 9  

Bunga = 10% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp     100.000,-  
12  

Pokok Pinjaman          =Rp 1.000.000 
Jumlah Angsuran Bulan ke-9          =Rp 1.100.000,-  

 
10) Bulan 10 

 Bunga = 10% x Rp 12.000.000 x 1   =Rp    100.000,-  
12  

Pokok Pinjaman           =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-10         =Rp 1.100.000,-  
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11) Bulan 11 
 Bunga = 10% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp    100.000,-  

12  
Pokok Pinjaman            =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-11        =Rp 1.100.000,-  

 
12) Bulan 12 

 Bunga = 10% x Rp 12.000.000 x 1  =Rp    100.000 
Pokok Pinjaman            =Rp 1.000.000,- 
Jumlah Angsuran Bulan ke-12         =Rp 1.100.000,-  
 

Tabel Perhitungan Angsuran Pinjaman 
PT. Marindo Dengan Metode Floating Rate 

Bulan 
Sisa 

Pinjaman 
Pokok 

Pinjaman 
Bunga Angsuran 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

12.000.000  
11.000.000  
10.000.000 
9.000.000 
8.000.000 
7.000.000 
6.000.000 
5.000.000 
4.000.000 
3.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

140.000  
140.000  
140.000  
140.000  
120.000  
120.000  
120.000  
120.000  
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

1.140.000 
1.140.000 
1.140.000 
1.140.000 
1.120.000 
1.120.000 
1.120.000 
1.120.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.100.000 
1.100.000 
1.100.000 
1.100.000 

Jumlah  12.000.000 1.440.000 13.440.000 

  



 

 

 

 
 

TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA 

 
A. PENGERTIAN BANK INDONESIA 

Bank Indonesia merupakan bank yang resmi ditunjuk oleh pemerintah 
Indonesia sebagai Bank Sentral negara. Pada awal sejarahnya, Bank 
Indonesia berdiri atas nama De Javasche Bank yang didirikan oleh pihak 
Belanda pada 24 Januari 1828. Lalu setelah Indonesia merdeka pada 17 
Agustus 1945, De Javasche Bank diberi wewenang khusus untuk diangkat 
menjadi Bank Sentral di Indonesia dengan mengubahnya menjadi Bank 
Indonesia atau yang biasa disebut dengan BI. Dengan adanya perubahan 
tersebut, BI dijadikan bank yang berada di bawah otoritas pemerintah 
Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih sempat 
melakukan usaha komersial, namun hal tersebut tidak berlangsung lama 
karena kegiatan komersial itu dihentikan. Terlebih lagi sejak peristiwa 
krismon (krisis moneter) yang mengguncang perekonomian Indonesia 
sepanjang tahun 1997-1998, BI diberikan independensi dan tugas agar 
memfokuskan tujuan utama dari Bank Sentral, yaitu mencapai dan 
mengontrol kestabilan nilai rupiah. 

 
B. TUJUAN BANK INDONESIA 

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai 
satu tujuan tunggal yang tertuang dalam undang-undang RI Nomor 23 
Tahun 1999 Bab III Pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
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rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan 
nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata 
uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, 
sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini 
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank 
Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai 
atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan 
mudah. 

 
C. TUGAS UTAMA BANK INDONESIA (BANK SENTRAL) 

Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tertuang dalam undang-
undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 8 adalah:   
1. Menerapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank 
Indonesia berwenang: 
a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan 

sasaran laju inflasi yang  ditetapkannya; 
b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara 

yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
1) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta 

asing; 
2) Penetapan tingkat diskonto; 
3) Penetapan cadangan wajib minimum; 
4) Pengaturan kredit atau pembiayaan. 

c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank 
untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang 
bersangkutan. 

d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang 
telah ditetapkan. 

e. Mengelola cadangan devisa 
f. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu 

diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro. 
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2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

Bank Indonesia berwenang: 
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 
b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 
d. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau 

valuta asing. 
e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar 

Bank. 
f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan 

yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat 
pembayaran yang sah. 

g. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang 
untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, 
menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran dengan 
memberikan penggantian dengan nilai yang sama. 

 
3.      Mengatur dan mengawasi bank 

Dalam mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia 
menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan 
atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas 
bank, dan memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank 
Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan 
dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan 
kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin 
usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, 
penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas 
kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank 
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Di bidang 
pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun 
tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk 



 

78 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. 
Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan 
evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. 

 
D. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAN DUNIA 

INTERNASIONAL 
1. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah 

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah tertuang dalam 
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab VIII adalah sebagai 
berikut: 
a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah 
b. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima 

pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan 
tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar 
negeri. 

c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau 
mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas 
masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan 
tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia 

d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang 
Bank Indonesia. 

e. Dalam hal pemerintahan menerbitkan surat-surat utang negara, 
pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank 
Indonesia dan pemerintah juga wajib terlebih dulu berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang 
negara yang diterbitkan pemerintah. 

g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. 
Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka 
perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal 
demi hukum.  
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2. Hubungan Bank Indonesia dengan Internasional 
Hubungan Bank Indonesia dengan Internasional tertuang dalam 
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab XI adalah sebagai 
berikut:  
a. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, 

maka Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan: 
1) Bank Sentral Negara lain. 
2) Organisasi dan Lembaga Internasional. 

b. Dalam hal persyaratan bahwa anggota Internasional atau 
lembaga multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapat 
bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia 
sebagai anggota. 

 
BI menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga internasional yang 

diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank 
Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, 
moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerja sama internasional meliputi 
bidang-bidang: 
1. Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing 
2. Penyelesaian transaksi lintas negara 
2. Hubungan koresponden 
3. Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-

tugas selaku bank sentral 
4. Pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. 

 
Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum 

internasional atas nama Bank Indonesia sendiri antara lain : 
1. The South East Asian Central Banks Research and Training 

Centre  (SEACEN Centre) 
2. The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking 

Supervision (SEANZA) 
3. The Executive' Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP) 
4. ASEAN Central Bank Forum (ACBF) 
5. Bank for Internasional Settlement (BIS) 

 

http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Hubungan+Kelembagaan/Lembaga+Internasional/sekilas.htm
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Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Republik Indonesia 
antara lain: 
1. Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
2. ASEAN+3 (ASEAN + Cina, Jepang dan Korea) 
3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 
4. Manila Framework Group (MFG) 
5. Asia-Europe Meeting (ASEM) 
6. Islamic Development Bank (IDB) 
7. International Monetary Fund (IMF) 
8. World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank of 

Reconstruction and Development (IBRD), International Development 
Association (IDA) dan International Finance Cooperatioan (IFC), serta 
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

9. World Trade Organization (WTO) 
10. Intergovernmental Group of 20 (G20) 
11. Intergovernmental Group of 15 (G15, sebagai observer) 
12. Intergovernmental Group of 24 (G24, sebagai observer) 

 

 



 

 

 

 
 

BANK SYARIAH 
 

A. BEBARAPA PENGERTIAN BANK SYARIAH 
1. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah 

mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank 
syariah. 
Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah 
dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan 
usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut 
jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit 
Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). 

2. Wikipedia 
Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 
berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini 
didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun 
meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan 
investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha 
yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha 
media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh 
sistem perbankan konvensional. 
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3. UU No. 10 Tahun 1998 
Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip 
syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 
pembiayaan rakyat syariah. 

 
B. CIRI-CIRI BANK SYARIAH 

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri bank syariah, terdiri atas: 
1. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian tidak 

kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. 
2. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindarkan 
3. Bank Syari’ah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis 

kontrak Al-Mudharabah    dan Al-Musyarakah dengan sistem bagi hasil 
yang tergantung pada besarnya keuntungan. 

4. Penetapan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli 
melalui pembiayaan     pemilikan barang Al-Murabahah dan Al-Bai’u 
bithaman ajil, sewa guna usaha (Al-Ijarah), serta   kemungkinan rugi 
dari kontrak tersebut amat sedikit. 

5. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan 
oleh penyimpan dianggap     sebagai titipan (Al-Wadi’ah) sedangkan 
bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan.   Bentuk yang 
lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (Al-Wadiah) karena 
sewaktu-waktu     dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya 
penitipan. 

6. Bank Syari’ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang 
dari mata uang yang sama     dan transaksinya itu dapat menghasilkan 
keuntungan. 

7. Adanya dewan syari’ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut 
syari’ah. 

8. Bank Syari’ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab 
dimana istilah tersebut     tercantum dalam fiqih Islam 

9. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang 
bersifat sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk 
mengembalikan pembiayaan (Al-Qordul Hasal) 
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10. Mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan 
bertanggung jawab atas  keamanan dana yang telah dititipkan dan siap 
sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. 

 
C. PRINSIP BANK SYARIAH 

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 sesuai dengan syariah. 
Beberapa Prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah 
antara lain: 
1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai 

pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan 
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai 

akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana 
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang 

hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena 
tidak memiliki nilai intrinsik 

4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua 
belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka 
peroleh dari sebuah transaksi 

5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak 
diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh 
didanai oleh perbankan syariah 

 
D. PRODUK BANK SYARIAH 

Produk Perbankan Syariah merupakan produk-produk yang 
berlandaskan Prinsip Ekonomi Syariah. Dalam Prinsip Ekonomi Syariah tidak 
diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada 
badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram. Berikut 
merupakan jenis-jenis produk dari bank syariah yang ditawarkan: 
1. Al-wadi’ah (Simpanan) 

Al-wadi’ah adalah titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al-
wadi’ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan 
atau pun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika 
si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut Yad Al-Amanah yang 
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berarti tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala 
kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan, selama hal tersebut 
bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam 
memelihara barang titipan. Namun, pada saat ini supaya uang yang 
dititipkan tidak menganggur begitu saja. Oleh si penyimpan uang titipan 
tersebut digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan 
uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang 
dengan  catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang 
tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip Yad Al-Amanah menjadi Yad 
Adh-Dhamanah (tangan penanggung). Mengacu pada prinsip Yad Adh-
Dhamanah bank sebagai penerima dana dapat  memanfaatkan dana titipan 
simpanan giro dan tabungan serta deposit jangka panjang untuk 
dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. 

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip Yad Adh-Dhamanah adalah 
pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari pengguna uang. 
Namun sebaliknya jika mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh 
bank. Hal tersebut sebagai imbalan kepada pemilik dana. Di samping 
jaminan keamanan terhadap uangnya, pemilik dana juga akan memperoleh 
beberapa fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut seperti insentif atau bonus 
untuk giro wadiah. Artinya pihak bank tidak dilarang untuk memberikan 
jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan 
tanpa perjanjian terlebih dahulu, baik nominal atau persentase dan ini 
murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. 
a. Insentif atau Bonus 

Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya menggunakan 
istilah nisbah atau bagi hasil yaitu antara bank dengan nasabah. Bonus 
biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal 
yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya nisbah antara bank (shahibul 
maal) dengan deposan (mudharib) berupa bonus untuk giro wadiah 
sebesar 30%, nisbah 40:60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45:55 
untuk simpanan deposit. Untuk memudahkan perhitungan nisbah dari 
ketiga simpanan tersebut, berikut merupakan beberapa contohnya: 
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1) Contoh Rekening Giro Wadiah: 
Ny. Maya Dwi Yuliareza memiliki rekening giro wadiah di bank syariah 

Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2019 adalah 
Rp.1.000.000. Bonus yang diberikan ke pada nasabah adalah 30% dengan 
saldo rata-rata minimal Rp.500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di 
Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp.1.000.000.000. Pendapatan bank 
dari penggunaan giro wadiah adalah Rp.100.000.000. 
Pertanyaan: 
Berapa bonus yang di terima oleh Ny. Maya Dwi Yuliareza pada akhir bulan 
Mei 2019? 
Jawab:  

 
Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah: 

Tn. Nanda Pratama Amarullah memiliki tabungan di Bank Syariah 
Tanjung Pandan. Pada bulan Juni 2019 saldo rata-rata tabungan Tn. Nanda 
Pratama Amarullah adalah sebesar Rp.1.000.000. perbandingan bagi hasil 
atau nisbah antara bank dengan deposan adalah 40:60. Saldo rata-rata 
tabungan per bulan di Bank Syariah Tanjung Pandan adalah 
Rp.5.000.000.000. Kemudian pendapatan bank yang dibagi hasilkan adalah 
Rp.800.000.000. 
Pertanyaan: 
Berapa keuntungan Tn. Nanda Pratama Amarullah pada bulan yang 
bersangkutan? 
 
Jawab: 
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Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah: 
Ny. Sinta Laksmi Anindita memiliki depositi sebesar Rp. 100.000.000, 

untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sungailiat. Bagi hasil (nisbah) 
antara bank dengan nasabah adalah 45:55. Saldo rata-rata deposito per 
bulan di dank adalah Rp.8.000.000.000. Kemudian pendapatan yang dibagi 
hasilkan adalah Rp.500.000.000. 
Pertanyaan: 
Berapa keuntungan Ny. Sinta Laksmi Anindita dari nisbah yang ditetapkan? 
Jawab: 

 
 
2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil 

Penyaluran dana dalam bank konvensional, dikenal dengan istilah 
kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran 
dananya dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam konvensional 
keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank 
syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil tersebut diterapkan 
dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu: 
a. Al-Musyarakah 

 Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk 
melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana 
atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik 
perbankan Al-musyarakah diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. 
Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana 
untuk melaksanakan suatu proyek. Keuntungan dari proyek dibagi 
sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu 
mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula 
dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan 
modal ventura. 
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Contoh kasus untuk prinsip Al-musyarakah adalah sebagai berikut.  
Ny. Frily Indah Valastri hendak melakukan suatu usaha, namun 
kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan Rp. 40.000.000, sedangkan 
modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp.20.000.000. Hal ini berarti 
Ny. Frily kekurangan dana sebesar Rp.20.000.000. Untuk menutupi 
kekurangan dana tersebut Ny. Frily meminta bank dan disetujui. 
Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar 
Rp.40.000.000 dipenuhi oleh Ny. Frily 50% dan bank 50%. Jika pada 
akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar 
Rp.15.000.000, maka pembagian hasil keuntungan adalah 50:50. 
Artinya 50% dari R.15.000.000 untuk bank dan 50% sisanya untuk Ny. 
Frily. Dengan catatan pada akhir suatu usaha Ny. Frily tetap akan 
mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000 ditambah Rp.7.500.000 
untuk keuntungan bank dari bagi hasil. 

b. Al-Mudharabah 
Al-mudharabah adalah akad kerja sama antara 2 pihak, dimana pihak 
pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola 
modal. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal 
selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. 
Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelolalah 
yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya mudharabah terbagi 
menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah 
muqayyah. Mudharabah muthlaqah adalah kerja sama antara pihak 
pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak 
dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Mudharabah 
muqayyah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana 
pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. 
Dalam dunia perbankan Al-mudharabah ini biasanya digunakan pada 
produk pembiayaan atau pendanaan, seperti halnya dengan 
pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil 
dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji dan tabungan 
kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito 
spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu. 
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Contoh untuk kasus ini misalnya Ny. Raisa hendak melakukan usaha 
dengan modal Rp.50.000.000. Diperkirakan dari usaha tersebut akan 
memperoleh pendapatan Rp.10.000.000/bulan. Dan modal disediakan 
seluruhnya oleh bank. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk 
mengembalikan modal, misalnya Rp.4.000.000. Selebihnya dibagikan 
antara bank dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, 
yaitu 60:40. Sehingga diperoleh (60% x Rp.6.000.000 = Rp.3.600.000) 
untuk bank dan (40% x Rp.6.000.000 = Rp.2.400.000) untuk Ny. Raisa.  
Catatan Rp.6.000.000 dari (Rp.10.000.000–Rp.4.000.000 = 
Rp.6.000.000) 

c. Al-Muza’arah 
Al-Muza’arah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pihak 
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 plantation atau perkebunan 
atas dasar bagi hasil panen. Pemilih lahan dalam hal ini menyediakan 
lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, 
tenaga, dan waktu. Keuntungan ini diperoleh dari hasil panen dengan 
imbalan yang sudah disepakati sebelumnya. 

d. Al-Musaqah 
Al-Musaqah adalah bagian dari Al-Muza’arah, yaitu penggarap hanya 
bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan 
menggunakan dana dan pelatihan mereka sendiri. Imbalan tetap 
diperoleh dari presentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam 
konteks kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan 
penggarap. 
 

3. Bai’al-Murabahah 
Bai’al-murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan 

tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Dalam hal ini penjual harus 
terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah dengan 
keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang dari 
“MDY” Rp.100.000. Keuntungan yang diharapkan atau diinginkan adalah 
sebesar Rp.10.000 sehingga harga jualnya Rp.110.000.  
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Kegiatan Bai’al-murabahah ini baru dilakukan atau dilaksanakan 
setelah adanya kesepakatan dengan pihak pembeli, baru kemudian 
dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai’al-
murabahah diaplikasikan pada pembiayaan produk barang-barang 
investasi. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri 
seperti letter of credit atau L/C. Sebagai contoh Ny. Maya Dwi Yuliareza 
memerlukan sebuah mobil senilai Rp.30.000.000. Jika bank membiayai 
pembelian mobil tersebut, maka bank mengharapkan suatu 
keuntungan sebesar Rp.6.000.000 selama 3 tahun. Maka harga yang 
ditetapkan kepada Ny. Maya Dwi Yuliareza adalah Rp.36.000.000. 
Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah dapat mencicil dengan 
angsuran Rp.1.000.000/bulan (diperoleh dari Rp.36.000.000 : 36 bulan) 
kepada bank. 

 
4. Bai’as-salam 

Bai’as-salam adalah pembelian barang yang disertakan kemudian hari, 
sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut 
adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang 
serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang (cash). Sebagai 
contoh seorang petani cengkeh yang bernama Tn. Fuad hendak menanam 
cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp.200.000.000 untuk satu 
hektar tanah. Pihak bank menyetujui dan melakukan akad dimana bank 
akan membeli cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Dengan harga 
Rp.200.000.000 selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo petani harus 
menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian bank dapat menjual 
cengkeh tersebut dengan harga yang relatif tinggi. Misalnya Rp.25.000/kilo. 
Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh pihak bank adalah 10 ton x 
Rp.25.000 = Rp250.000.000. Dari hasil tersebut pihak bank akan 
memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.000 setelah dikurangi modal 
yang diberikan oleh bank. Yaitu Rp.250.000.000 – Rp.200.000.000. 
 
5. Bai’al-istihna 

Bai’al-istihna adalah bentuk khusus dari akad bai’as-salam. Oleh 
karena itu, ketentuan dalam bai’al-istihna mengikuti ketentuan dan aturan 
dari bai’as-salam. Pengertian dari bai’al-istihna adalah kontrak penjualan 
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antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak 
harus saling menyetujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem 
pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar. Dan 
sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per 
bulan atau di belakang. Sebagai contoh PT Maju yang bergerak dalam 
bidang pembuatan dan penjualan sepatu. 

Memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah dasar senilai 
Rp.60.000.000 dan mengajukan permodalan kepada bank. Harga per 
pasang sepatu yang diajukan adalah Rp.85.000 dan pembayarannya 
diangsur selama 3 bulan. Harga per pasang sepatu di pasaran sekitar 
Rp.90.000. Dalam hal ini bank tidak tahu berapa biaya pokok produksi. PT 
Maju hanya memberikan keuntungan Rp.5.000/pasang sepatu. Atau 
keuntungan keseluruhan adalah Rp.3.529.412 yang diperoleh sebagai 
berikut: 

 
Bank dapat menawar harga yang diajukan oleh PT Maju dengan 

harga yang lebih murah sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan 
harga murah pula. Katakanlah misal bank menawar harga 
Rp.86.000/pasang sepatu, sehingga masih untung sebesar Rp.4.000/pasang 
dan keuntungan keseluruhan adalah: 

 
6. Al-ijarah (leasing) 

Al-ijarah adalah 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 leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun 
financial lease. 
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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 sudah disepakati oleh si pemberi mandate. 
 
8. Al-kafalah (garansi) 

Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak 
ke-3 untuk memenuhi kewajiban pihak ke-2 atau yang ditanggung. Dapat 
pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak 
lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan 
dengan menggunakan jaminan seseorang. 

 
9. Al-hawalah 

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 
orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan 
beban utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam dunia perbankan atau 
keuangan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. 

 
10. Ar-rahn 

Ar-rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini 
dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. 
 
11. Al-Qardh 

Al-Qardh merupakan Jasa Perbankan Syariah yang berupa pinjaman 
uang atau barang. 

 
E. PENILAIAN KESEHATAN BANK SYARIAH 

Penilaian kesehatan bank, di samping dilakukan untuk bank 
konvensional, juga dilakukan untuk bank syariah. Hal ini dilakukan sesuai 
dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat 
dinamis atau tidak tetap. Yang akan mendorong pengaturan kembali sistem 
penilaian terhadap tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. 
Tujuannya adalah agar bisa memberi gambaran yang lebih tepat mengenai 
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kondisi saat ini dan mendatang.  Penilaian kesehatan dilakukan berdasarkan 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) N0 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku 
mulai 24 Januari 2007. Dari hasil penjelasan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah menjelaskan bahwa penerapan ini 
dilakukan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah ke 
depan semakin beragam dan kompleks sehingga eksposur risiko yang 
dihadapi meningkat. 

Meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko 
bank syariah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan 
bank tersebut. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah 
memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank (inherent risk). Yang 
merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. 
1. Faktor-faktor Yang Perlu Dinilai  

Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank 
secara triwulan, yang meliputi faktor-faktor antara lain: 
a. Permodalan (capital) 
b. Kualitas asset (asset quality) 
c. Rentabilitas (earning) 
d. Likuiditas (liquidity) 
e. Sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market risk) 
f. Manajemen (management) 

 
Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor 

finansial (permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas 
terhadap risiko pasar) dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan 
mempertimbangkan unsur judgment. Khusus untuk tingkat kesehatan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah.  

Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 4 
Desember 2007. Yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 
9/17/PBI/2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, mengatur penilaian tingkat 
kesehatan BPRS mencakup penilaian di antaranya: 
a. Faktor permodalan (capital) 
b. Faktor kualitas asset (asset quality) 
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c. Faktor rentabilitas (earning) 
d. Faktor likuiditas (liquidity) atau faktor keuangan dilakukan secara 

kuantitatif dan kualitatif. 
e. Penilaian atas komponen dari faktor manajemen (management) yang 

dilakukan secara kualitatif. 
 

2. Rincian Penilaian Tingkat Kesehatan 
Rincian penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut; 
a. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan 

indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. 
b. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor keuangan terdiri dari 

peringkat 1, 2, 3, 4,   dan 5. 
c. Peringkat setiap komponen pembentuk faktor manajemen terdiri 

dari peringkat A, B, C,  dan  D. 
d. Proses penilaian peringkat faktor keuangan dilakukan dengan 

pembobotan atas nilai  peringkat faktor permodalan, kualitas asset, 
rentabilitas, dan likuiditas. 

e. Berdasarkan hasil penelitian peringkat faktor keuangan dan 
penilaian peringkat faktor  manajemen. Telah ditetapkan peringkat 
komposit yang merupakan peringkat akhir  hasil penilaian tingkat 
kesehatan bank. 

f. Proses penilaian peringkat komposit dilaksanakan melalui 
penggabungan atas peringkat faktor keuangan dan peringkat 
manajemen. Dengan menggunakan tabel konversi dengan 
mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur judgment. 
 

3. Menentukan Peringkat Komposit 
Untuk menentukan peringkat komposit yang merupakan peringkat 

akhir hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan bank ditetapkan sebagai 
berikut. 
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No. Peringkat Keterangan  

1 
 

 
2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

Kelompok 1 
 

 
Kelompok 2 
 
Kelompok 3 

 
 
Kelompok 4 

 
 

Kelompok 
 
 

Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang 
sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha 
yang sangat baik. 
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik 
sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik. 
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup 
baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang 
cukup baik. 
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang 
kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha 
yang kurang baik. 
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak 
baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang 
tidak baik. 

 
Dengan kata lain, setiap komposit memberikan penilaian terhadap 

kondisi kesehatan bank berikut ini. 
a. Peringkat komposit 1. Mencerminkan bahwa bank mempunyai kondisi 

tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil yang diperoleh dari 
pengelolaan usaha yang sangat baik. 

b. Peringkat komposit 2. Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi 
tingkat kesehatan yang  baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang baik. 

c. Peringkat komposit 3. Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi 
tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha 
yang cukup baik. 

d. Peringkat komposit 4. Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi 
tingkat kesehatan yang  kurang baik sebagai akibat pengelolaan usaha 
yang kurang baik. 

e. Peringkat komposit 5. Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi 
tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat pengelolaan usaha 
yang tidak baik. 



 

 

 

 
 

PASAR MODAL 

 
A. PENGERTIAN PASAR MODAL 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 
instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat 
utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun 
instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi 
perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai 
sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal 
memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan 
terkait lainnya. 

Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 
mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 
berkaitan dengan Efek”. Pasar Modal memiliki peran penting bagi 
perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, 
yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana 
bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 
(investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 
pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, 
kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 
pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 
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Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya 
sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing 
instrument. 

 
B. MANFAAT PASAR MODAL 

Peran negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintahan, 
mendapatkan berbagai macam keuntungan dengan adanya pasar modal, 
dan yang paling utama adalah negara dapat mengambil keuntungan untuk 
kepentingan seluruh rakyat. Selain itu ada manfaat penting lainnya yang 
erat kaitannya dengan perekonomian yaitu pemerintah memiliki 
kesempatan untuk ikut campur dalam menjaga stabilitas perekonomian 
negara melalui pasar modal. 
1. Manfaat pasar modal bagi pemerintah/negara: 

a) Pasar Modal adalah Salah Satu Sumber Pendapatan Negara yang 
Penting 

  Dengan adanya berbagai macam transaksi di pasar modal maka 
negara bisa menarik pajak dari pihak yang melakukan transaksi. 
Pajak tersebut kemudian akan masuk ke dalam kas negara yang 
kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. 

a) Pasar Modal Membantu Negara dalam Menjalankan Roda 
Perekonomian 
Laju perputaran uang yang terjadi dalam transaksi jual beli 
instrumen investasi sangat mempengaruhi roda perekonomian 
suatu negara. Efek yang langsung dirasakan adalah semakin 
terbukanya peluang perusahaan untuk tumbuh bersama investor 
yang membeli instrumen investasi tersebut. 

b) Negara bisa Memantau Transaksi Modal 
Dari banyaknya aktivitas di lantai bursa maka kemungkinan besar 
juga terjadi transaksi gelap. Oleh karena itu pemerintah memiliki 
peran yang sangat besar dalam menjaga stabilitas pasar modal. 
Pemerintah bisa mengawasi transaksi di pasar modal melalui Badan 
Pengawas Pasar Modal untuk memantau perkembangan aktivitas 
di lantai bursa. 
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c) Memantau Perusahaan yang Berlaku Sebagai Emiten 
Banyaknya emiten (perusahaan) yang ikut dalam pasar modal 
pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memantau 
perusahaan tersebut. Pemerintah akan bisa membuat kategori 
mana perusahaan yang sedang berkembang, ataupun perusahaan 
yang akan bangkrut. 

d) Menarik Investor Asing Agar Ikut Menanamkan Modalnya di Dalam 
Negeri 
Keterbukaan informasi perusahaan sebagai emiten, maka 
pemerintah juga dapat mengambil kesempatan tersebut untuk 
menarik investor asing. Dengan adanya persaingan yang sehat dan 
perusahaan yang memiliki daya saing tinggi, maka investor asing 
akan berduyun-duyun menginvestasikan dana mereka. 

e) Memantau Kinerja dan Aktivitas Pihak Asing yang Berkontribusi di 
Dalam Pasar Modal 
Mengingat pasar modal sifatnya adalah terbuka dan berskala 
internasional, maka pemerintah dapat mengetahui dengan mudah 
seluk beluk perusahaan yang terdaftar di pasar modal. 

f) Tempat bagi Negara untuk Menjual Wurat Berharga kepada 
Investor 
Di pasar modal negara juga bisa melepas obligasi yang bisa dibeli 
oleh investor. Ini sangat berguna jika negara sedang membutuhkan 
dana segar. 

 
2. Manfaat Pasar Modal Bagi Investor  

Dalam pasar modal investor berberan penting sebagai pembeli 
instrument modal yang dikeluarkan oleh para emiten. Sebenarnya investor 
dapat membeli instrument investasi dimana pun yang mereka inginkan. 
Salah satu ceruk pasar yang biasa mereka pilih adalah pasar modal. Lantas, 
apa saja manfaat pasar modal bagi investor? Berikut ini ulasannya 
b) Tempat Menanamkan Modal untuk Mendapatkan Keuntungan 

Pada dasarnya semua orang membutuhkan rencana keuangan jangka 
panjang dan investasi menjadi pilihan terbaik. Bagi investor 
keberadaan pasar saham sangat membantu untuk memutar uang 
mereka. Dengan banyaknya instrumen investasi dari berbagai macam 
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perusahaan yang bisa dipilih di pasar modal, maka kesempatan 
investasi juga lebih menjanjikan. 

b. Pengelolaan yang Profesional dan Transparan bisa Meminimalisir 
Risiko Investasi 
Karena pasar modal sifatnya terbuka, dengan leluasa investor dapat 
melihat rekam jejak dari sebuah emiten sebelum mereka memutuskan 
untuk investasi. Belum lagi dengan adanya manajer investasi yang akan 
mengarahkan kita untuk setiap kebijakan yang kita buat. Di dalam 
pasar modal, rata-rata para emiten yang terdaftar di sana adalah 
mereka yang memiliki reputasi bagus. 

c. Mencari Keuntungan dan Deviden 
Sebagai seorang investor tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. 
Dengan investasi maka selain mendapatkan keuntungan dari selisih 
harga jual terhadap penjualan surat-surat berharga tersebut, seorang 
investor juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yang berupa 
deviden. 

d. Dapat mengambil Alih Kepemilikan suatu Perusahaan 
Investor dapat mengambil kesempatan untuk memiliki sebagian besar 
saham dari suatu perusahaan. Ini sangat mudah terjadi di pasar modal 
ketika ada perusahaan yang memiliki permasalahan keuangan. 

e. Memperluas Jaringan Bisnis 
Karena banyaknya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka 
investor dapat memanfaatkan data-data yang didapatkan tersebut 
untuk memperluas jaringan bisnis. Mengenai caranya bisa bermacam-
macam mulai dari membeli saham dan lain sebagainya. 

f. Sebagai Tempat Jual-beli Instrumen Modal 
Peran investor selain sebagai pembeli instrumen investasi, tentunya 
mereka juga akan menjadi penjual. Di pasar modal itulah mereka bisa 
membeli atau menjual kembali surat-surat berharga yang mereka 
miliki. 

g. Memiliki Hak Suara pada Rapat Umum Pemegang Saham 
RUPS adalah rapat yang diadakan oleh para pemegang saham. Di sini 
seorang investor dapat mengemukakan pendapatnya tentang 
kebijakan suatu perusahaan. 
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3. Manfaat Pasar Modal Bagi Masyarakat 
Masyarakat secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat dengan 

adanya pasar modal, antara lain adalah: 
a. Menambah Lapangan Perkerjaan 

Masih ada kaitannya dengan perputaran uang suatu perusahaan, 
semakin banyak perusahaan yang bangkit dan produktif maka 
masyarakat juga yang akan mendapatkan manfaatnya yaitu 
kesempatan kerja yang luas. 

b. Merasakan Manfaat dari Produk suatu Perusahaan 
Agar perusahaan dapat memproduksi barang yang berkualitas, maka 
perusahaan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk 
dukungan dari investor. Dengan adanya pasar modal, perusahaan lebih 
gampang untuk menjaga neraca keuangannya agar selalu stabil. 
Dengan itu perusahaan tetap bisa memproduksi barang yang 
berkualitas untuk masyarakat. 

c. Mempermudah dalam Mencari Barang Konsumsi 
Dengan skala produksi yang mumpuni, maka perusahaan dapat 
membuat kebijakan harga yang memihak konsumen. Oleh karena itu 
dengan adanya perputaran uang kas yang sehat maka perusahaan 
selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Sebagai manfaatnya, 
masyarakat lebih mudah mencari barang untuk dikonsumsi dengan 
harga yang murah. 

d. Membuka Kesempatan bagi Masyarakat untuk Berinvestasi 
Manfaat pasti lainnya dengan adanya pasar modal maka ini 
memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk ikut berinvestasi 
dengan membeli surat-surat berharga dari emiten yang terdaftar di 
pasar modal. 

 
4. Manfaat Pasar Modal Bagi Emiten 

Manfaat nyata bagi emiten dengan adanya pasar modal, mereka akan 
lebih mudah dalam menjual atau menawarkan investasi dengan berbagai 
macam instrumen. Selain itu ada berbagai manfaat lain yang dapat diraih 
oleh emiten dari pasar modal. Selengkapnya manfaat pasar modal bagi 
emiten adalah: 
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a. Sarana dalam Mencari Dana Segar 
Neraca keuangan bagi sebuah perusahaan ibarat ujung tombak bagi 
kelangsungan kehidupan perusahaan itu sendiri. Semakin bagus 
neraca keuangannya maka akan semakin dapat memberikan manfaat 
kepada khalayak luas dengan fasilitas atau barang yang mereka 
produksi. Pasar modal merupakan sebuah wadah di mana terdapat 
modal yang melimpah. Perusahaan dapat menjual instrumen investasi 
mereka kepada investor. 

b. Mengurangi Ketergantungan kepada Bank 
Secara otomatis ketika banyak investor yang tertarik untuk membeli 
surat-surat berharga dari emiten (perusahaan), maka perusahaan 
tersebut secara otomatis akan mendapatkan suntikan dana segar 
tanpa harus mengandalkan utang bank. Secara otomatis juga 
perusahaan akan bisa memperbaiki neraca keuangan dengan lebih 
mudah dalam waktu singkat. Berlaku sebagai emiten juga membatu 
perusahaan yang sedang bangkrut untuk memulihkan keadaan. 
Mereka bisa menciptakan mekanisme khusus untuk menarik investor 
agar mau menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. 

c. Mempermudah Perusahaan untuk Ekspansi Usaha 
Uang yang terkumpul dari investor dapat digunakan oleh perusahaan 
untuk berekspansi atau membangun jaringan bisnis baru. Sehingga 
ketika perusahaan tersebut terbukti bonafit, di kemudian hari akan 
semakin banyak investor yang ingin menginvestasikan modalnya ke 
perusahaan tersebut. 

d. Meningkatkan Produktivitas 
Secara otomatis dengan adanya modal yang terkumpul maka 
perusahaan tidak perlu lagi memikirkan tentang pendanaan. Mereka 
bisa lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas. Terlebih lagi jika 
perusahaan sudah memiliki kondisi keuangan yang bagus, mereka 
akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sehingga manfaatnya 
akan meluber ke masyarakat luas. 
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C. INSTRUMEN PASAR MODAL 
1. Saham (stock) 

Saham merupakan sebuah kepemilikan baik modal atau wilayah. 
Saham merupakan instrumen yang mampu memberi nilai tambah ekuitas 
dari pemilik modal. Saham juga bisa diartikan sebagai tanda penyertaan 
atau kepemilikan seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan. Pada 
intinya saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang 
menunjukkan bahwa pihak yang memiliki surat ini menjadi pemilik 
perusahaan yang menerbitkan surat itu bisa memiliki secara keseluruhan 
atau beberapa saja. Secara umum ada dua jenis saham yang harus kita 
ketahui, yaitu: 
a. Saham biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan salah satu jenis saham dimana pemegang 
saham atau pemilik saham mewakili kepemilikan di suatu perusahaan 
sebesar modal yang ditanamkannya di perusahaan tersebut. Salah satu 
contohnya ketika sang pemegang saham membeli atau menanamkan 
modalnya diangka 30% sahamnya, ya saham itulah yang menjadi 
milikinya tidak kurang dan tidak lebih.  Saham bisa atau common stock 
memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: pengakuan atas 
pemasukan atau pendapatan (claims on income), pengakuan atas 
kepemilikan (claims on assets), hak suara (voting rights), kewajiban 
terbatas (limited), dan hak pembelian (preemptive rights). Saham biasa 
memiliki beberapa keuntungan yaitu: deviden yang dihasilkan dari 
keuntungan perusahaan sebanyak alokasi yang ditetapkan Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) hal ini menyebabkan besarnya 
deviden ini menjadi tidak pasti dan fluktuatif dikarenakan 
ketergantungannya dengan besarnya keuntungan yang diperoleh 
suatu negara. Selanjutnya adalah capital again yang diartikan 
keuntungan selisih antara nilai beli saham dengan nilai jualnya yang 
lebih besar dari nilai belinya, itulah menjadi keuntungan pemilik modal. 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 
Saham ini memiliki beberapa karakteristik khusus di dalamnya, antara 
lain: deviden yang diperoleh oleh pemilik saham dilakukan secara 
teratur sebanyak harga normalnya saham tersebut dalam bentuk 
nominal saham yang dilakukan dengan mengalikannya dengan bunga 
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yang didapat setiap satu tahun kerjanya. Bersifat kumulatif, dimana hal 
ini berarti ketika pihak yang bersangkutan belum menerima 
pembayaran deviden tahun lalu akan diakumulasikan dengan deviden 
tahun depannya jadi kemungkinan rugi tidak ada. Convertible, artinya 
saham ini bisa ditukarkan dengan saham biasa dengan syarat dan 
ketentuan tertentu. Ciri yang terakhir adalah jika suatu saat 
perusahaan mengalami likuidasi atau dilikuidasi, maka pemilik saham 
tidak akan rugi namun akan tetap akan menerima pembayaran sebesar 
harga kepemilikan saham deviden atas pemegang saham yang 
biasanya dibayarkan. Namun dibalik ciri khusus tersebut terdapat 
risiko bagi para pemodal dalam saham preferen ini, di antaranya 
adalah ketika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan maka 
pemegang saham tidak akan mendapatkan deviden, terjadinya capital 
loss yakni kondisi dimana pemilik saham terpaksa menjual sahamnya 
dengan harga lebih murah dari nilai belinya hal ini dikarenakan untuk 
menghindari kerugian yang semakin besar dengan terus menurunnya 
harga saham tersebut.  

 
Selanjutnya adalah jika terjadi likuidasi pada perusahaan maka 

pemegang saham akan memperoleh semua aset perusahaan yang telah 
terjual setelah kreditur atau pemegang obligasi. Risiko yang terakhir adalah 
jika telah dikeluarkan dari Pencatatan Bursa Efek, maka saham tersebut 
tidak bisa dijual lagi di bursa sehingga harus keluar dari tempat itu dengan 
risiko harga akan turun drastis. 

 
2. Obligasi (bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 
antara pemberi modal atau pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak 
yang menerima atau diberi dana tersebut (emiten). (Baca juga: Manfaat 
pasar modal bagi emiten). Jadi pada dasarnya obligasi merupakan selembar 
kertas yang berisi tentang pernyataan pihak pemilik kertas ini berarti telah 
membeli hutang suatu perusahaan yang telah menerbitkan obligasi ini. 
Perusahaan yang menerbitkan obligasi membayar bunga atas obligasi 
tersebut pada waktu atau tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara 
periodik atau tersistem serta pada akhirnya menebus nilai hutangnya saat 
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jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah 
bunga yang telah menjadi hutangnya tadi. Instrumen obligasi ini memiliki 
beberapa karakteristik yang membedakannya dengan instrumen  lain, yaitu: 
a. Perusahaan menerbitkan sertifikat yang isinya menerangkan adanya 

pinjaman dan syarat-  syarat yang berlaku. 
b. Memiliki nilai nominal yang menyatakan nilai pokok sekuritas dana 
c. Adanya jangka waktu atau tanggal jatuh temponya. 
d. Adanya kupon bunga atau coupon rate yang akan diberikan kepada 

pemodal setiap periode tertentu atau waktu yang sudah ditentukan 
(kurang lebih 3 sampai 6 bulan). 

e. Obligasi ini memiliki ciri khusus yang menjadikannya dirinya sebagai 
instrumen yang  memiliki risiko tinggi jika bunganya semakin besar. 
Jadi banyak orang atau pihak yang memilih mendapat keuntungan 
lebih kecil karena tidak banyak risiko yang ditanggung.  
Banyak orang yang lebih memilih Sertifikat Bank Indonesia (SBI) karena 
tingkat suku  bunganya lebih rendah. 

 
Instrumen obligasi ini memiliki beberapa keuntungan, yakni: 

a. Memberikan pendapatan yang dapat atau tetap bagi para pelakunya, 
yaitu berupa bunga atau kupon yang akan dibayarkan dengan jumlah 
yang tetap pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan. 

b. Mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari hasil capital gain. 
 
Dibalik keuntungan yang dimiliki oleh instrumen ini, ada juga risiko yang 
dimiliki oleh obligasi, di antaranya: 
a. Perkembangan suku bunga sulit diprediksi karena tidak pasti maka 

sangat sulit untuk dipantau. Dalam situasi ini juga akan terjadi sebuah 
kejadian, dimana jika suku bunga bank meningkat maka nilai obligasi 
akan turun, dan begitu juga sebaliknya. 

b. Risiko kedua yakni callabity (pelunasan sebelum jatuh tempo). Hal ini 
dimaksudkan para pemilik obligasi harus tetap waktu dalam 
melakukan pelunasan, namun tidak banyak pemilik obligasi bisa 
mendapatkan keuntungan dimana mereka bisa membayar pelunasan 
ketika suku bunga menurun. Tetapi jika hal lain yang terjadi maka 
mereka kemungkinan akan rugi, yakni ketika suku bunga naik. 
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3. Right 
Right merupakan salah satu instrumen yang termasuk ke dalam produk 

derivative atau sering disebut dengan produk turunan dari saham yang 
berupa surat berharga yang bentuknya memberikan hak bagi pemodal 
untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten pada suatu harga 
tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan. Right 
diberikan kepada pemegang saham lama yang memiliki hak untuk 
mendapatkan tambahan  saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan 
pada waktu penawaran kedua (second offering). Masa perdagangan 
instrumen jenis ini kurang lebih antara 1-2 minggu saja. 

Untuk lebih jelasnya contohnya, yaitu: PT. Elektroda mengeluarkan 
saham baru dengan menggunakan konsep right issue atau yang disebut 
dengan second offering dengan tujuan untuk mengembankan usahanya. 
Setiap pemilik 10 saham lama mendapatkan hak untuk membeli 2 saham 
baru dengan harga Rp 900. Hak inilah yang bisa kita sebut dengan right. Jika 
seseorang yang memegang saham lama tidak mau atau tidak berkeinginan 
membeli saham baru tersebut, maka konsekuensinya dia bisa menjual 
sebagian atau seluruh saham right yang ia miliki dalam pasar yakni periode 
diperdagangkan. Namun jika mau menambah saham kepemilikannya, ia 
bisa mendapatkan saham PT Elektroda pada dengan  tingkat harga Rp 900. 

 
4. Warrant 

Warrant merupakan salah satu instrumen yang hampir sama dengan 
sifat instrumen right, yaitu merupakan salah satu produk derivative atau 
produk turunan dari saham yang memberikan hak membeli sebuah saham 
baru pada tingkat, harga dan waktu yang telah disepakati dan ditentukan 
sebelumnya. Namun  meskipun memiliki kesamaan dengan right, namun 
karakteristik warrant lebih cenderung condong ke obligasi. Pada dasarnya 
warrant merupakan salah satu instrumen yang berfokus pada jual beli yang 
formal karena harus ada kesepakatan dan kepastian terlebih dahulu. Lebih 
jelasnya contoh dari warrant, yakni: misalkan pada suatu saat anda memiliki 
Warrant I Sehat Bersama, tanggal jatuh tempo warrant ini pada Desember 
2010 dengan harga Rp 2000. Hal ini berarti jika anda memiliki Warrant I 
Sehat Bersama, maka anda memiliki hak untuk membeli satu saham biasa 
Sehat Bersama pada bulan Desember 2010 dengan harga Rp 2000. 
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5. Opsi 
Seperti halnya obligasi dan warrant, instrumen yang bernama opsi ini 

juga merupakan salah satu jenis instrumen yang bersifat derivative atau 
produk turunan dari saham yang memberikan pelaku ekonomi hak untuk 
menjual maupun membeli sejumlah aset finansial tertentu pada harga dan 
jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama. Opsi ini dibagi 
menjadi dua jenis, yakni: 
a. Hak menjual (Put Option) 

Hak menjual di sini diartikan sebagai kebebasan wewenang untuk 
menjual saham yang dimilikinya, tidak ada pembatasan waktu untuk 
menjual namun alangkah baiknya menjual saham yang dimilikinya 
ketika harga saham naik, dengan begitu anda akan mendapatkan 
keuntungan. Contohnya dulu anda membeli saham seharga Rp 2000 
dan harga itu belum naik, ketika ada berita bahwa harga saham naik 
menjadi Rp 2500, maka di sinilah kesempatan anda untuk menjual 
saham anda, maka jika anda menjual saham anda tersebut keuntungan 
yang akan anda peroleh sebanyak Rp 500 per lembar sahamnya. 

b. Hak membeli (Call Option) 
Sedangkan untuk hak membeli, anda diberikan sebuah wewenang 
untuk membeli saham pada waktu tertentu, namun dengan call option 
ini anda akan mendapatkan sebuah keuntungan yaitu ketika harga naik 
anda bisa membeli saham dengan harga yang sama seperti semula, 
contohnya ketika saat itu sebelum harga naik harga saham Rp 1000 dan 
naik jadi Rp 1200 maka anda membelinya dengan harga Rp 1000 saja. 
 
Untuk memperjelas maksud dari opsi dengan contoh ini, misalkan anda 

memiliki call option yang memberikan fasilitas anda untuk mendapatkan 
ruang dalam membeli saham suatu perusahaan dengan harga Rp 1000 pada 
tanggal 20 April. Ternyata pada saat itu tanggal 20 April harga saham naik 
menjadi Rp 1200, maka anda tetap hanya membayar harga awal sebelum 
naik yaitu Rp 1000, dan ketika anda ingin menjual saham anda maka anda 
akan mendapatkan keuntungan Rp 200 setiap lembar sahamnya. Inilah 
yang disebut dengan instrumen opsi. Pada dasarnya instrumen-instrumen 
yang dimiliki oleh pasar modal membantu kinerja dari pasar modal agar 
lebih baik dan efisien. 
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D. PELAKU PASAR MODAL 
1. Emiten 

Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga 
kepada masyarakat (go public) dengan cara menerbitkan efek berupa 
(saham, obligasi) di bursa. Atau dapat juga dikatakan bahwa Emiten adalah 
perusahaan atau pihak yang akan melakukan emisi di bursa. Emiten dapat 
berasal dari pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selaku 
pelaku pasar modal, emiten terdiri atas perusahaan publik dan reksadana. 
Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh 
300 pemegang saham atau lebih dan telah memiliki modal disetor tiga 
milyar rupiah atau lebih. Sedangkan reksadana adalah emiten yang 
menerbitkan unit-unit sertifikat saham dengan kegiatan utamanya 
melakukan investasi dalam efek.  

Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam 
instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang. 
a. Jika bersifat kepemilikan maka surat berharga yang diterbitkanlah 

adalah saham. 
b. Jika yang dipilih utang maka surat berharga yang diterbitkanlah obligasi. 

 
2. Investor 

Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan 
modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat- 
surat berharga. Pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan 
perorangan atau sebuah badan perusahaan. Pihak investor dapat berasal 
dari dalam negeri dan luar negeri. Investor yang bermaksud menanamkan 
modalnya ke suatu perusahaan sebelum membeli atau menanamkan 
modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, 
prospek emiten, dan lain-lainnya. 
 
3. Penjamin Emisi (Underwriter) 

Penjamin emisi biasa disebut sebagai underwriter. Penjamin emisi 
(underwriter) merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau 
obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public sampai batas 
waktu tertentu. Peran penjamin emisi sebagai pelaku pasar modal 
bertanggung jawab agar memperoleh dana yang diinginkan emiten. 
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4. Perantara Perdagangan (Broker/Pialang) 

 
 

Perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga disebut 
sebagai broker atau pialang. Peran broker atau pialang adalah sebagai 
perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pihak 
dalam jual beli efek ada dua yaitu pihak penjual (emiten) dan pembeli 
(investor). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pialang atau broker adalah 
pihak yang menjadi perantara antara emiten dan investor dalam 
melakukan transaksi surat-surat berharga. Tugas pialang atau broker 
selaku pelaku pasar modal meliputi memberikan informasi tentang emiten 
dan melakukan penjualan surat-surat berharga kepada para investor. 

 
5. Manajer Investasi 

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola 
efek untuk para nasabah. Seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang 
berkegiatan di pasar modal dikelola oleh pihak ini. 

 
E. LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL 

Dalam pelaksanaan transaksi pasar modal di Indonesia, tidak terlepas 
dari beberapa lembaga penunjang yang memiliki tugas, fungsi peran 
penting dalam terselenggaranya kegiatan ini.  Di antara lembaga penunjang 
tersebut adalah sebagai berikut; 
1. Biro Administrasi Efek 

Biro Administrasi Efek (BAE) merupakan lembaga penunjang pada 
kegiatan pasar modal yang membantu sistem administrasi efek di pasar 
perdana dan pasar sekunder. Di dalam melakukan tugasnya, Biro 
Administrasi Efek berperan untuk melakukan pencatatan dan pemindahan 
kepemilikan efek. Dalam pencatatan kepemilikan efek diikat berdasarkan 
kontrak dengan suatu emiten yang membutuhkan jasa administrasi efek 
tersebut. Pembagian hak antara kedua belah pihak telah diatur dan 
mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 
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2. Bank Kustodian 
Bank kustodian merupakan salah satu lembaga penunjang dalam 

kegiatan pasar modal. Bank kustodian berperan sebagai penyimpan atau 
pihak yang dititipi efek termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak 
lainnya. Bank kustodian juga berfungsi untuk menyelesaikan transaksi efek 
dan menjadi pihak yang mewakili nasabahnya. Untuk menjadi bank 
kustodian, bank biasa perlu melalui beberapa syarat dan ketentuan yang 
diatur oleh pemerintah. 
3. Wali Amanat 

Wali amanat berfungsi sebagai pihak yang mewakili kepentingan 
pemegang saham yang bersifat utang atau sukuk untuk membuat 
penuntutan di dalam dan di luar pengadilan, yang memiliki kaitan dengan 
kepentingan pemegang saham. Kegiatan yang ditanggungjawabi oleh wali 
amanat ini dilakukan oleh bank umum dan pihak lain melalui peraturan 
pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wali amanat 
dengan prosedur yang benar. 
4. Pemeringkat Efek 

Pemeringkat efek adalah perusahaan yang berperan sebagai penasihat 
investasi berbentuk perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan 
pemeringkatan dan memberikan peringkat. Sama halnya dengan lembaga 
penunjang pasar modal lainnya, perusahaan yang bertindak sebagai 
pemeringkat efek juga harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan 
dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. 
Dalam melaksanakan tugas sebagai pemeringkat perusahaan wajib berlaku 
objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun yang bermaksud 
memanfaatkan jasa perusahaan serta dapat mempertanggungjawabkan 
pemberian peringkat yang dilakukannya. Pemeringkat efek bisa 
memberikan peringkat. Pada siapa? Tentunya kepada objeknya. Antara lain  
seperti saham atau efek yang bersifat utang. Lalu ada juga objek  efek 
beragun aset, sukuk atau efek lain yang dapat diperingkatkan. Serta pihak 
entitas termasuk reksadana dan dana investasi pada real estate dalam 
bentuk kontrak investasi kolektif. Ketentuan yang dapat menjadikan suatu 
perusahaan perseroan terbatas sebagai pemeringkat efek adalah dengan 
wajib berlokasi dan melakukan kegiatan operasional di dalam negeri.  

https://sahammilenial.com/kustodian-kekayaan-negara/
https://sahammilenial.com/kustodian-kekayaan-negara/
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Di samping itu, pemeringkat efek juga harus mempunyai prosedur dan 
metode pemeringkatan yang sistematis, kredibel, transparan, konsisten 
dan lulus tahap pengujian. 

 
F. LEMBAGA YANG TERLIBAT DI 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 pemerintah dan lembaga swasta, dimana jasa masing-
masing lembaga mempunyai peranan masing-masing mulai dari 
perusahaan yang hendak go public sampai selesai go public. Lembaga 
terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintah dan swasta. 
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. Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan 
kegiatan di pasar modal tersebut adalah sebagai berikut: 
a.      Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) 

BAPEPAM merupakan lembaga pengatur pasar modal, yang bertugas 
mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Ugas BAPEPAM 
sebagai pengatur pasar modal antara lain ; 
1) Membina pasar modal 
2) Mengatur pasar modal 
3) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal 

b.     Badan Koordinasi 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 
dahulu. Izin akan diberikan BKPM setelah memenuhi berbagai 
persyaratan yang ditetapkan bagi perusahaan yang hendak melakukan 
go public. Izin penanaman modal harus dikeluarkan BKPM yang 
memuat antara lain: 
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1) Komposisi dan jumlah dana investasi 
2) Besarnya modal dasar perusahaan 
3) Batas waktu penyetoran modal 
4) Komposisi pemegang saham 

c.     Departemen Teknis 
Pemberian 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 harus dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan 
Energi, adapun izin usaha yang dikeluarkan oleh departemen untuk 
bidang usahanya adalah sebagai berikut: 
1) Izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari departemen 

keuangan melalui bank Indonesia 
2) Izin usaha bidang pengangkutan dari departemen perhubungan 
3) Izin usaha bidang perdagangan dari departemen perindustrian 

dan perdagangan 
4) Izin usaha bidang perkebunan, dan peternakan dari departemen 

pertanian 
5) Izin usaha bidang industri dari departemen perindustrian dan 

perdagangan 
6) Izin usaha bidang pariwisata dari departemen pos dan 

telekomunikasi 
d.     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 
memerhatikan hal-hal yang menyangkut sebagai berikut : 
1) Jumlah modal dan komposisinya 
2) Jumlah modal yang telah disetor 
3) Susunan dewan direksi 
4) Jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing 
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5) Pelaksanaan RUPS 
Kemudian setiap perubahan anggaran dasar harus diketahui dan 
disetujui oleh departemen kehakiman. 
 

2.      Lembaga-lembaga Swasta 
Di samping 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 d sahkan oleh notaris antara lain: 
1) Membuat berita acara RUPS 
2) Menyusun setiap keputusan dalam RUPS 
3) Meneliti ke absahaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

RUPS seperti ke absahaan persiapan RUPS, dan pemegang saham. 
4) Meneliti perubahan anggaran 

b.  Peranan dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan menentukan 
kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba / rugi 
dan laporan perubahan modal emiten yang akan melakukan penilaian 
haruslah disahkan oleh BPKP. Setelah melalui beberapa penilaian 
terhadap laporan keuangan emiten, maka akan mengeluarkan 
pernyataan atau pendapat terhadap hasil penilaian yang telah di 
lakukannya. Pendapat yang dikeluarkan oleh adalah sebagai berikut: 
1) Wajar tanpa syarat (unqualifed 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. 
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3) Pendapat tidak setuju (adverse) 
Tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan yang di susun. 

4) Menolak (decline of opinion) 
Menolak memberikan pendapat secara profesional seperti yang 
di persyaratan 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 di persyaratan hal yang perlu mendapat 
penelitian dan pernyataan dari konsultan hukum haruslah meliputi: 
1) Akta pendirian dan anggaran perusahaan beserta perubahan- 

perubahannya jika ada. 
2) Penyertaan modal oleh pemegang saham sebelum go public. 
3) Penilaian izin usaha. 
4) Status kepemilikan dari aktiva perusahaan. 
5) Perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga jika ada. 
6) Kemungkinan ada gugatan atau tuntutan. 

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. 

e.      Konsultan efek 
Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan 
manajemen emiten. Konsultan efek akan memberikan konsultasi 
tentang: 
1) Jenis dana yang diperlukan 
2) Pemilihan sumber dana yang diinginkan 
3) Struktur permodalan yang tepat 
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G. PROSEDUR EMISI 
Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun 

obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur 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: 
1) Tujuan mencari modal di pasar modal 
2) Jenis modal yang diinginkan 
3) Jumlah modal yang dibutuhkan 
4) Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi 

b.      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: 
1) Pernyataan untuk emisi 
2) Jenis efek 
3) Nominal efek 
4) Waktu emisi 
5) Tujuan dan penggunaan dana emisi 
6) Data-data mengenai perusahaan 
7) Nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan dan 

penasihat hukum 
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c.      Penyampaian pernyataan pendaftaran 
Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah 
penyampaian pernyataan pendaftaran. Penyampaian pernyataan 
pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain: 
1) Data tentang manajemen dan komisaris 
2) Data tentang struktur modal 
3) Kegiatan usaha emiten 
4) Rencana emisi 
5) Penjamin pelaksana emisi 

d.     Evaluasi oleh BAPEPAM 
Kemudian apabila seluruh dokumen yang di persyaratan telah 
terpenuhi, maka oleh BAPEPAM akan melakukan evaluasi terhadap 
dokumen kelengkapan dokumen-dokumen yang telah disampaikan. 
Evaluasi oleh BAPEPAM meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan 
dokumen harus ada dan dikatakan lengkap antara lain meliputi : 
1) Pernyataan pendaftaran 
2) Anggaran dasar perusahaan 
3) Laporan keuangan 
4) Jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, 

dealer, wali amanat, penanggung dan perjanjian lainnya. 
5) Surat pendapat dari segi hukum 
6) Laporan dari perusahaan penilai 
7) Jadwal waktu emisi dan penjamin emisi 
8) Laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi 
9) Surat pernyataan dari akuntan (comfort letter) 
10) Surat pernyataan dari manajemen 
11) 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 : 
1) Terhadap laporan keuangan 
2) Terhadap comfort letter 
3) Terhadap seluruh bentuk dan isi dokumen lainnya 
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Khusus untuk prospektus penelaahan haruslah meliputi kelengkapan 
informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Informasi yang 
harus ada di dalamnya antara lain: 
1) Penjamin emisi 
2) Laporan keuangan ringkas 
3) Bidang usaha emiten 
4) Nomor dan tanggal emisi 
5) Struktur permodalan emiten 

 
Selanjutnya dinilai kemampuan emiten memenuhi persyaratan apakah 

sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika sudah maka dimajukan ke 
langkah selanjutnya, namun apabila belum, maka diminta untuk 
melengkapinya 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 melalukan emisi. Persyaratan emisi Izin 
registrasi dan listing diberikan oleh BAPEPAM setelah memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi, emiten 
harus listing di bursa efek paling lambat 90hari setelah registrasi keluar. 
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PASAR UANG DAN  
PASAR VALUTA ASING 

 
A. PENGERTIAN PASAR UANG 

Pasar uang (money market) di Indonesia masih bisa dibilang relatif baru 
jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam kembangan 
dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun 
tidak semarak perkembangan pasar modal (capital market). Pasar uang 
(money market) adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-
dana, surat-surat berharga, atau instrumen financial jangka pendek yang 
mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan dapat 
disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga 
disebut pasar kredit jangka pendek. Pasar uang (money market) juga 
merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman 
dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan 
biasanya kurang dari satu tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar 
likuiditas primer. 
 
B. FUNGSI PASAR UANG 

Pasar uang pada prinsipnya adalah suatu sarana alternatif khusus bagi 
berbagai macam lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dan 
peserta lainnya. Baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya 
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atau dalam rangka penempatan dana terhadap kelebihan likuiditasnya. 
Namun selain itu money market juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu 
sebagai berikut; 
1. Sebagai penghubung atau perantara bagi investor luar negeri dalam 

menyalurkan kredit jangka pendeknya kepada perusahaan-
perusahaan yang ada di Indonesia. 

2. Bagi perusahaan yang melakukan investasi, money market sebagai 
sumber untuk pembiayaan. 

3. Penghimpun dana berupa berbagai surat berharga jangka pendek. 
4. Mendukung dan menunjang program pemerataan pendapatan bagi 

masyarakat luas. 
5. Sebagai suatu sarana pengendali moneter oleh pengusaha moneter 

dalam Bank Indonesia (BI) dilakukan dengan menggunakan Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). 

6. Sebagai suatu instrumen dalam melaksanakan operasi pasar terbuka 
dengan tujuan untuk konstruksi moneter. 

7. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis 
dana jangka pendek untuk mendanai usaha atau kebutuhan jangka 
pendek lainnya. 

 
C. TUJUAN PASAR UANG 

Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlibat, baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang 
adalah pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana 
dan masing-masing pihak saling mempunyai kepentingan dan tujuannya. 
Tujuan pasar uang bagi masing-masing pihak adalah sebagai berikut ; 
1. Bagi pihak yang membutuhkan dana  

a. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, misalnya; 
membayar utang yang segera jatuh tempo. 

b. Untuk memenuhi keperluan likuiditas, karena kekurangan uang kas 
c. Supaya terpenuhinya kebutuhan akan modal kerja, misal 

membayar biaya-biaya, upah, gaji, dan kebutuhan modal kerja 
lainnya. 

d. Sedang mengalami kalah kliring, terjadi di lembaga kliring dan harus 
dibayar. 
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2. Bagi Pihak yang menanamkan Dana: 
a. Spekulasi, harapan akan memperoleh keuntungan yang besar 

dalam waktu yang cepat dalam situasi ekonomi tertentu 
b. Membantu para pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan. 
c. Untuk mendapatkan pendapatan dengan tingkat suku bunga  

 
D. INSTRUMEN PASAR UANG 

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam 
pasar uang jenisnya cukup bervariasi termasuk surat-surat berharga yang 
diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-
lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang antara lain: 
1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral 
atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada 
pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka 
waktu jauh tempo satu tahun atau kurang. SBI pertama kali 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1970 dan hanya 
diperdagangkan antar bank saja. Akan tetapi, kebijakan ini tidak 
berjalan lama. Sebab, pada tahun 1971 pemerintah sudah 
mengumumkan kembali sebuah kebijakan yang memberikan izin bank-
bank umum mengeluarkan sertifikat deposito. 

2. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 
Surat Berharga Pasar Uang adalah sebuah sekuritas yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1985 dan berfungsi 
sebagai alat yang dapat membantu mengstabilkan nilai rupiah. Bank 
atau lembaga keuangan lainnya yang ingin mendapatkan dana jangka 
pendek, maka dapat mengeluarkan SPBU kemudian akan diperjual 
belikan dengan diskon oleh Bank Indonesia/lembaga keuangan lainnya. 

3. Sertifikat Deposito 
Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan 
dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga 
tertentu. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti 
simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya 
dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindah 
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tangan kan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh 
temponya melalui lembaga- lembaga keuangan lainnya. 

4. Commercial Paper 
Commercial Paper merupakan sebuah instrumen hutang yang 
diterbitkan oleh perusahaan yang ditujukan kepada para investor 
tanpa jaminan dan digunakan untuk membayar semua kewajiban 
jangka pendek. Sebagai contoh dari Commercial Paper adalah sebuah 
promes yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan lembaga keuangan, 
misalnya seperti perbankan. 

5. Call Money 
Call Money adalah sebuah pinjaman atau kredit yang harus dilunasi 
atau dibayar sesegera mungkin ketika faktur atau panggilan sudah 
diterima dari pemberi pinjaman (Kreditor). Jangka waktu kredit yang 
diberikan maksimal hingga 7 hari. Call Money dapat diberikan dalam 
bentuk one day call money dimana harus segera dilunasi dalam jangka 
waktu 1 hari, atau dapat juga diberikan dalam bentuk two day call 
money dimana harus segara dilunasi dalam jangka waktu 2 hari. 

6. Repurchase Agreement 
Bentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan disertai dengan 
perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga 
yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah 
ditetapkan lebih dahulu. Transaksi Repurchase Agreement 
diperjualbelikan secara doskonto . Instrumen yang diperjual belikan 
berupa; Sertifikat Deposito, SBI,SBPU, dan Treasury Bills. 

7. Banker's Acceptence 
Suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit 
pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau 
untuk membeli valuta asing. Terjadinya Banker's Acceptence karena 
adanya transaksi pembelian dan penjualan barang antar negara. 
Sebagai contoh importir di Indonesia ingin membeli barang dari 
penjual (eksportir) di Jepang. Setelah keduanya menyetujui dan 
menandatangani sales contract, maka importir dapat membuka L/C 
dengan bank di Jakarta (opening bank). Atas persetujuan bank importir, 
maka bank eksportir (advising bank) yang ditunjuk dapat membuka 
wesel Atas nama bank importir begitu barang dikapalkan/dikirim.     
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8. Treasury Bills  
Treasury Bills merupakan sebuah surat hutang yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dalam suatu negara dengan jangka waktu maksimal 
selama satu tahun. Penerbitan treasury bills yang dilakukan oleh Bank 
sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu pula. 
Keuntungan yang diperoleh dari treasury bills untuk pembeli faktor 
fidusia dibayarkan jika sudah dikeluarkan oleh bank pemerintah. 

9. Promissory Notes 
Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "Surat Promes" atau 
promes yang dalam bahasa Inggris disebut juga promissory note, dalam 
akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah 
suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak 
( pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya 
(pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu 
kewajiban pelunasan suatu hutang. Misalnya, dalam suatu transaksi 
penjualan barang dimana pembayarannya mungkin saja dilakukan 
sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu 
atau beberapa promes. Dalam promes disebutkan jumlah pokok 
hutang serta bunga (apabila ada) dan tanggal jatuh tempo 
pembayarannya. Kadang kala dicantumkan pula adanya suatu 
ketentuan yang mengatur apabila si pembayar mengalami gagal bayar. 
Promes atas unjuk adalah suatu promes yang tidak mencantumkan 
tanggal jatuh tempo pembayaran dimana pembayaran harus dilakukan 
setiap saat apabila diminta oleh pemberi pinjaman. Biasanya si 
pemberi pinjaman akan mengirimkan pemberitahuan dengan 
tenggang waktu beberapa hari sebelum tanggal pembayaran yang 
diinginkan. Dalam hal pinjam meminjam uang antar perorangan, 
penanda tanganan promes ini adalah suatu cara terbaik guna 
kepentingan perpajakan dan pembuktian. Promes berbeda dari surat 
pengakuan hutang biasa dimana pada surat pengakuan hutang hanya 
merupakan bukti atas hutang seseorang, tetapi dalam promes tertera 
adanya suatu persetujuan untuk melakukan pembayaran atas jumlah 
yang tercantum pada promes tersebut. 
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E. PENGERTIAN PASAR VALUTA ASING (VALAS) 
Pasar Valuta Asing atau yang biasa disebut Foreign Exchange Market 

merupakan pasar di mana transaksi pertukaran uang dari nilai mata uang 
yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang 
dapat mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan 
kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan 
kemungkinan risiko kerugian (exposure of risk) akibat terjadinya fluktuasi 
kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing terdapat di setia negara dan dalam 
praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana komunikasi 
yang ada. Terdapat beberapa tempat yang menjadi pusat perdagangan 
valuta asing, antara lain London, New York, Tokyo, Singapura serta Jakarta, 
biasanya tiap-tiap negara dengan instrumen-instrumennya ikut dan juga di 
dalam perdagangan ini. Perubahan harga mata uang di pasar valuta asing 
ini sering berhubungan dengan keadaan negara pemilik mata uang tersebut.   

Di samping dapat dilakukan antar negara, transaksi valas juga dapat 
dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi uang kertas 
asing (Bank notes), Travellers Cheque, Giro, Valas, transfer ke luar negeri 
atau kegiatan mata uang asing lainnya. Dalam transaksi ini bank 
menggunakan kurs jual dan kurs beli dimana penggunaan kurs dapat 
dilakukan sebagai berikut: 
1. Kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli 
2. Kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual  

 
Selisih antara kurs jual dan kurs beli 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 adalah penentuan yang menempatkan 
mata uang domestik di depan mata uang asing. Sebagai contoh penentuan 
kurs dengan direct rate adalah sebagai berikut: 

 
Rp 13.000,- = US $ 1 
Rp      139,- = JPN 1 
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Artinya setiap tiga Rp. 13. 000,- ditukarkan dengan 1 US $  dan Rp. 139 
ditukar dengan 1 JPN. Sedangkan perhitungan dengan indirect rate adalah 
sebaliknya yaitu menempatkan mata uang asing di depan mata uang 
domestik. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: 

US $ 0,0000769 = Rp 1 (1 : 13.000) 
JPY 0,00719 = Rp 1 (1 : 139) 
Artinya setiap 0,0000769 US $ ditukar dengan 1 Rupiah dan setiap 

0,00719 Yen Jepang ditentukan dengan 1 Rupiah. 
 
F. FUNGSI PASAR VALUTA ASING 

Dalam pasar uang, proses perdagangan uang pasti memiliki fungsi yang 
sangat mendasar. Salah satu hal terpenting ialah hubungan perdagangan 
dengan luar negeri. Tidak heran mengapa dunia bisnis terus berkembang 
dari tahun-ke tahun dan pasar valuta asing juga berperan di dalamnya.  
Berikut merupakan fungsi pasar valuta asing: 
1. Alat tukar Internasional 

Setiap negara pasti menjalin hubungan erat dengan negara lain, 
terutama pada dunia perdagangan. Pasar valuta asing sangat berperan 
dalam membantu pertukaran uang. Misalnya, ketika Indonesia 
mengimport gandum, pasti pembayaran dilakukan dengan dollat. 
Pasar valuta asing lah yang akan menjadi perantara dalam penukaran 
uang tersebut. 

2. Alat Pembayaran Internasional 
Kaitannya dengan kerjasama negara lain. Pembayaran juga 
menggunakan dollar, misalnya ketika negara memiliki hutang dengan 
negara lain, tentu saja cicilan hutang dan bunganya dibayarkan dalam 
bentuk mata uang negara tersebut. Dengan begitu, pasar valuta asing 
menjadi perantara dalam proses pembayaran internasional. 

3. Alat Pengendali Kurs 
Kurs merupakan perbandingan antara mata uang suatu negara dengan 
negara lain. Tidak dipungkiri bahwa setiap negara pasti mengalami 
penguatan atau pelemahan mata uang. Valuta asing dapat 
mengendalikan kurs mata uang sendiri dari mata uang negara asing. 
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4. Alat Memperlancar Perdagangan Internasional 
Pada dasarnya, perdagangan merupakan kegiatan negara yang terus 
dilakukan. Untuk itu, adanya pasar valuta asing, perdagangan dapat 
berjalan dengan lancar tanpa harus mempermasalahkan pembayaran. 
Proses perdagangan uang dapat dilakukan pada bank-bank setiap 
negara. Selain berperan dalam penukaran mata uang, valuta asing juga 
memperlancar perdagangan dengan cara jual beli barang/ barter. 
  

G. TUJUAN MELAKUKAN TRANSAKSI VALUTA ASING 
Ada beberapa tujuan melakukan transaksi valuta asing, yaitu: 

1. Untuk Transaksi Pembayaran 
Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan importir di Indonesia 
melakukan pembelian sejumlah barang dengan perusahaan di Jerman. 
Pembayaran dilakukan tergantung sales contract yang telah disepakati 
kedua belah pihak apakah menggunakan Euro Jerman atau Rupiah 
Indonesia.  Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang eksportir 
(Euro), maka transaksi valas akan terjadi di Indonesia sebagai negara 
asal importir. Artinya transaksi jual beli valuta asing terjadi di Negara 
Indonesia. dalam hal ini, maka perusahaan asal Indonesia harus 
membeli sejumlah uang Euro kemudian dikirim ke Jerman untuk 
melakukan pembayaran. Namun, bila pembayaran disepakati dengan 
mata uang pembeli yaitu Rupiah Indonesia, maka transaksi jual beli 
terjadi di pihak eksportir (Jerman), di mana pihak eksportir harus 
terlebih dahulu menukarkan rupiah ke Euro Jerman. Pembayaran bisa 
pula dilakukan dengan mata uang asing, misalnya dengan dolar 
Amerika (US $). Jika hal ini terjadi, maka transaksi valas terjadi di 
negara importir (Indonesia) dan negara eksportir (Jerman). 

2. Mempertahankan Daya Beli 
Kebijaksanaan pemerintah melakukan devaluasi bertujuan untuk 
meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita 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 menjadi turun akibatnya daya 
belinya pun turun dibandingkan dengan valas tersebut. 
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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, faksimile 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. 

4. Untuk 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 di samping memperoleh suku bunga nasabah akan 
memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs yang terus menerus. 
Keuntungan lainnya bagi nasabah yang menyimpan di rekening giro 
valuta asing adalah dapat menarik atau mengeluarkan cek dan bilyet 
giro dalam valuta asing sebagai alat pembayaran. Rekening giro atau 
deposito valas biasanya  diterbitkan dalam valuta asing yang kuat. 
Kemudian keuntungan lainnya adalah dengan membeli valuta asing 
bank notes pada saat kurs turun kemudian menjualnya kembali pada 
saat kurs naik, transaksi ini dilakukan terhadap mata uang kuat yang 
cenderung naik terus serta lebih besar unsur spekulasinya. 

5. Untuk pemagaran risiko (Hedging) 
Dalam hal pemagaran risiko (Hedging), sering kali terhadap utang 
dalam valuta asing, hal ini akibat daris ering terjadinya  kenaikan kurs 
yang terus menerus. Kenaikan kurs ini dapat meningkatkan nilai 
pinjaman atau utang jika tidak dilakukan hedging. Dengan dilakukan 
hedging, minimal risiko kerugian dapat diperkecil seminimal mungkin. 

6. Memperoleh kemudahan berbelanja 
Di antara berbagai tujuan melakukan transaksi valuta asing di atas, 
yang sedang berkembang pesat sekarang ini adalah untuk tujuan 
kemudahan dalam berbelanja, terutama sekali bagi mereka yang suka 
bepergian ke luar negeri. Kemudahan ini dapat dilakukan dengan 
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membeli Travellers Cheque (TC) atau cek perjalanan. Dengan 
membawa travellers cheque ini, nasabah dengan mudah dapat 
berbelanja di berbagai tempat  dan di berbagai negara. Kemudian 
nominal travellers cheque pun mengikuti kurs yang terus berkembang. 
 

H. JENIS-JENIS TRANSAKSI VALUTA ASING  
Berbagai motif transaksi valas seperti ekspor-impor, penanaman 

modal asing, pembayaran hutang luar negeri, kebutuhan transfer dana 
antar negara, hingga spekulasi, menyebabkan tingginya kebutuhan untuk 
bertransaksi forex. Sehingga, hampir semua perbankan besar dunia 
menyediakan layanan transaksi valas. Selain itu, transaksi valuta asing juga 
dilakukan di pasar valuta asing. Terdapat 5 jenis transaksi valas yang terjadi 
di perbankan dan pasar valas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 
mekanisme dan cara transaksi forex tersebut. 
1. Spot Tunai 

Transaksi spot adalah transaksi foreign exchange (forex) yang 
dilakukan dengan saling menukarkan valuta asing atau bank note yang 
dimilikinya. Contoh transaksi spot tunai adalah transaksi forex pada money 
changer atau bank. Saat nasabah datang hendak menukarkan sejumlah 
uang rupiah  yang dimilikinya menjadi uang dolar Amerika, atau sebaliknya. 
Jenis transaksi valuta asing spot tunai ini biasa dilakukan dengan pertukaran 
langsung dan saat itu juga. 

Ketika nasabah dan penyedia layanan penukaran uang mencapai 
kesepakatan mengenai harga kurs beli atau kurs jual yang digunakan 
sebagai acuan menentukan nilai uang yang dipertukarkan. Maka 
penyerahan uang yang dipertukarkan dilakukan saat itu juga. Kurs adalah 
harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur dalam mata uang 
asing. Misal, kurs US$ 1 = Rp. 10 ribu, bermakna setiap 1 dolar amerika 
bernilai 10 ribu rupiah. Pada transaksi forex, selalu ada 2 jenis kurs yang 
perlu diketahui sebelum transaksi dilakukan, kedua tranasaksi tersebut 
adalah kurs jual dan kurs beli. Penting untuk diketahui bahwa penamaan 
jual dan beli disini adalah transaksi jual dan beli yang dilakukan oleh 
penyedia layanan money changer. Sehingga jika anda ingin menukarkan 
uang rupiah ke dolar amerika, maka perhatikan nilai kurs jual, 
karena money changer, menjual USD yang mereka miliki kepada anda. 
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Sebaliknya, jika hendak menukarkan valas anda menjadi rupiah, maka 
cermatilah harga kurs beli valuta asing yang hendak anda jual. Dengan 
begitu anda dapat dengan mudah mengenali perbedaan kurs jual dan beli 
dari nilai kurs yang ditawarkan money charger. Yaitu, nilai kurs lebih rendah 
merupakan nilai kurs beli, dan yang lebih tinggi adalah kurs jual. 

 
2. Transaksi Spot Transfer 

Berbeda dengan spot tunai, pada jenis transaksi valas ini dilakukan 
mengunakan jenis valuta asing non-fisik. Selain itu, penyerahan uang asing 
yang dipertukarkan juga tidak dilakukan segera, karena membutuhkan 
waktu untuk penyelesaian proses transfer antar bank. Contoh transaksi 
spot adalah seorang pengusaha yang melakukan pembayaran impor barang 
mengunakan layanan jasa transfer internasional atau remitansi lembaga 
keuangan syariah. Penyerahan uang dalam transaksi spot transfer ini dapat 
terjadi dalam 3 pilihan periode waktu, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan 
dan biaya yang akan dikeluarkan. 
a. Spot, merupakan transaksi spot normal, dengan penyerahan dua hari 

kerja setelah tanggal transaksi. 
b. Tom, adalah transaksi spot dengan penyerahan pada hari kerja 

berikutnya setelah kontrak transaksi (one day settlement) 
c. Today, apabila penyerahan dilakukan pada hari kerja yang sama 

dengan tanggal transaksi. 
 
Selain perbedaan waktu penyerahan uang, 3 jenis transaksi spot 

transfer ini juga memerlukan biaya yang berbeda. Transaksi spot berbiaya 
normal, sedangkan spot value today berbiaya paling mahal. 
 
3. Transaksi Forward 

Adanya kebutuhan untuk melakukan pembayaran hutang ataupun 
pembiayaan eksport dan import dalam valuta asing menimbulkan resiko 
fluktuasi kurs valas. Terlebih lagi, pada transaksi valuta asing yang baru akan 
berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan kedepan. Oleh karena 
itu, para pelaku transaksi membutuhkan jenis transaksi valas yang dapat 
meminimalkan resiko ataupun kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Salah 
satu caranya adalah dengan melakukan transaksi forex forward.  
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Transaksi forward adalah perjanjian atau kontrak untuk melakukan 
transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati pada awal 
transaksi, dan penyerahan dana dilakukan kemudian, minimal setelah 2 hari 
dari tanggal transaksi. Selain perbedaan waktu penyelesaian transaksi valas, 
perbedaan transaksi spot dan forward adalah pada kurs yang digunakan 
pada saat transaksi (kurs forward). Perbedaan kurs inilah yang menjadi 
mekanisme hedging (lindung nilai), bagi pihak yang ingin menghindari 
resiko kurs yang berfluktuasi. Contoh transaksi forward adalah pengusaha 
yang melakukan akad istishna untuk pembelian mesin dari luar negeri, dan 
akan membayarnya 3 bulan lagi. Jika harga kurs spot dolar adalah Rp. 
10.000/USD, Pengusaha tersebut membuat kontrak forward dengan 
perbankan dengan kurs Rp. 10.100/USD, untuk menghindari resiko nilai 
tukar menjadi lebih tinggi diatas kemampuannya. Sehingga, apabila kurs 
menjadi Rp. 10.200/USD, pengusaha tersebut tetap melakukan transaksi 
valuta asing dengan kurs Rp. 10.100/USD. Sesuai kesepakatan kontrak 
forward yang dibuatnya. 
 
4. Transaksi Swap 

Transaksi swap adalah kontrak forex gabungan antaran transaksi spot 
dan forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama, namun 
tanggal jatuh tempo berbeda. Swap mata uang merupakan salah satu dari 
banyak jenis-jenis swap yang sering digunakan dalam transaksi keuangan 
internasional dan transaksi derivatif. Perhatikan contoh transaksi swap 
berikut ini, untuk memperoleh gambaran cara melakukan hedging atau 
lindung nilai kurs valas mengunakan metode swap mata uang. Tiga bulan 
kedepan, importir memerlukan pendanaan dalam mata uang dolar 
amerika.  Cara melakukan hedging mengunakan jenis transaksi valas swap 
adalah sebagai berikut: Importir melakukan transaksi valas spot beli, untuk 
mengkonversi uang rupiahnya menjadi dolar Amerika, sekaligus melakukan 
transaksi forward 3 bulan untuk menkonversi USD hasil transaksi spot 
menjadi rupiah kembali. Melalui contoh swap mata uang ini, dapat 
tergambar tujuan transaksi swap valas adalah untuk mendapatkan 
kepastian nilai kurs transaksi valuta asing selama periode kontrak swap. 
Serta menghindari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar uang. 
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5. Transaksi Option (opsi) 
Jenis transaksi valas option adalah salah satu contoh transaksi derivatif 

perbankan. Sebab, option valas mengunakan nilai kurs valas tertentu 
sebagai acuan pokok terjadinya transaksi. Adapun pengertian opsi adalah 
transaksi yang berdasarkan kontrak perjanjian untuk memberikan hak 
tanpa kewajiban kepada pembeli option untuk melakukan pembelian atau 
penjualan sejumlah nominal suatu valuta asing, dengan harga tertentu 
(strike pice) serta waktu tertentu dimasa yang akan datang, selama periode 
perjanjian kontrak yang disepakati. Pada prakteknya terdapat dua jenis 
kontrak option, yaitu call option atau put option. Call option adalah hak 
untuk membeli suatu valuta asing, sedangkan put option adalah hak untuk 
menjual suatu valas tertentu dalam kontrak opsi (option). 
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PEGADAIAN 

 
A. PENGERTIAN PEGADAIAN  

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di 
Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, 
baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum 
gadai. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai 
adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu 
barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang 
berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas 
nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut 
memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan 
barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi utang apabila 
pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh 
tempo. 

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 
lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke 
masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Awalnya, di Indonesia lembaga 
keuangan bukan bank yang menggunakan dasar hukum gadai dan bersifat 
monopoli adalah Perusahaan Umum Pegadaian (sekarang PT Pegadaian 
Persero). Tugas utama Perum Pegadaian adalah memberikan pinjaman 

https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang


 

132 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Tujuannya adalah untuk 
mencegah berkembangnya ijon, rentenir atau pihak lain yang memberikan 
pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan serta 
meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. 

 
B. SEJARAH PEGADAIAN 

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) 
mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan 
kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia 
pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan 
Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening 
milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk 
mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah 
Daerah setempat "Liecentie Stelsel". Namun metode tersebut berdampak 
buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang 
dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh 
karena itu metode "Liecentie Stelsel" diganti menjadi "Pacth Stelsel" yaitu 
pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu 
membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. 

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan 
dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak 
melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya 
pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "Cultuur 
Stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan 
adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah 
agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi 
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia 
Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang 
mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan 
tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa 
Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang 
tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat 
Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 
162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan 
Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan 

https://id.wikipedia.org/wiki/VOC
https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Cultuur_stelsel
https://id.wikipedia.org/wiki/Cultuur_stelsel
https://id.wikipedia.org/wiki/Staatsblad
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopoli
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukabumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
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yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan 
maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam 
bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian 
dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya 
orang pribumi yang bernama M. Saubari. 

 
C.  PERKEMBANGAN PEGADAIAN 

Seiring berkembangnya waktu, saat ini Pegadaian, tidak hanya 
melayani kredit gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit 
berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya. 
Selain itu, Perum Pegadaian sudah bukan monopoli sebagai lembaga 
keuangan bukan bank di Indonesia yang menggunakan prinsip hukum gadai. 

Banyak perusahaan  swasta yang memberikan layanan gadai sehingga 
terdapat unsur subyektif  yang menjadi perbedaan pegadaian 
BUMN dengan swasta dalam memberikan pinjaman berdasarkan sifat 
kredit bisnis pegadaian. Kegiatan umum yang dilakukan Perusahaan 
Pegadaian modern berdasarkan hukum gadai adalah melakukan aktivitas 
pembiayaan seperti kredit gadai serta menawarkan produk berupa 
sejumlah jasa non-gadai seperti penitipan barang, penaksiran nilai barang, 
dan gold counter. 
1. Kredit gadai 

Pengertian Kredit gadai adalah fasilitas (kemudahan) pinjaman 
berdasarkan hukum gadai dengan prosedur sederhana, murah, aman, 
dan cepat. Pihak Pegadaian memberikan batasan terhadap jenis 
barang yang dapat digadaikan, yaitu barang bergerak. Barang-barang 
bergerak yang dapat digadaikan adalah: perhiasan dan emas, 
kendaraan, barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, 
mesin-mesin yang tidak ditanam, barang yang dinilai berharga oleh 
pihak Pegadaian. Barang bergerak itu kemudian ditukarkan dengan 
sejumlah dana yang sesuai dengan nilai taksiran dan kredit itu 
dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 

2. Jasa penitipan barang 
Jasa penitipan barang ditujukan kepada masyarakat yang merasa 
keamanan atas barang-barang bergerak miliknya tidak terjamin, 
terutama bila akan meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu yang 
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lama. Atas jasa ini, Perusahaan Pegadaian akan menerima sejumlah 
uang dari masyarakat sebagai biaya penitipan barang. 

3. Jasa penaksiran nilai barang 
Pengertian jasa penaksiran nilai barang adalah jasa pelayanan 
Perusahaan Pegadaian kepada masyarakat untuk memberikan 
informasi yang tepat atas nilai barang bergerak milik masyarakat. 
Pegadaian dapat memberikan penilaian yang tepat karena mereka 
memiliki petugas yang bersertifikat dalam jasa penaksiran nilai barang. 
Atas jasa ini, Perusahaan Pegadaian menerima sejumlah uang dari 
masyarakat sebagai biaya penaksiran nilai barang. 

4. Gold Counter 
Gold Counter, yaitu tempat penjualan perhiasan emas di Perusahaan 
Pegadaian. Perhiasan-perhiasan emas yang dijual itu berasal dari 
sebagian simpanan yang tidak diambil kembali oleh pemiliknya setelah 
jatuh tempo. Pegadaian yang memiliki hak gadai atas barang tersebut 
kemudian menjualnya ke masyarakat. 
 

D. TUJUAN PEGADAIAN  
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan 

bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka 
waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam jumlah yang 
relatif kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak diberikan oleh 
pegadaian. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional 
pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum 
gadai.  

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak 
wajar lainnya. Agar tercapai apa yang menjadi tujuannya, pegadaian 
perlu melakukan upaya strategis, yaitu:  
a. Melakukan penelitian melalui lembaga keuangan (formal atau 

informal) yang melakukan praktik pelepasan uang, mempunyai 
tujuan dan misi yang sama dengan pegadaian. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan 
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lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Cara ini memang 
membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup besar dan 
lama, namun pemberian cakrawala tentang aktivitas pelepasan 
uang dan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun strategi. 

b. Reorientasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usahanya perlu 
melakukan reorientasi pasar, karena pegadaian berkonsentrasi 
pada daerah perkotaan di Jawa. Namun dalam perwujudannya, 
tetap berpegang pada prinsip efisien. Artinya, tidak harus 
membangun kantor secara fisik, tetapi bekerja sama dengan 
perusahaan yang bergerak dibidang gedung perkantoran. Dengan 
demikian waktu dan dana yang dibutuhkan untuk 
merealisasikannya relatif cepat dan kecil.  

 
E. KEGIATAN PEGADAIAN 

Kegiatan pegadaian, yaitu sebagai berikut:  
1. Penghimpun dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk 

melakukan kegiatan usahanya berasal dari:  
a) Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek 

sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total 
dana jangka pendek yang dihimpun)  

b) Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekan, 
utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus 
dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain)  

c) Penerbitan obligasi Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian 
sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-
masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar Rp 25 milyar 
dan kedua pada tahun 1994 sebesar Rp25 milyar. Sehingga pada 
tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar Rp 50 
milyar. 

2. Modal sendiri Modal yang dimiliki perum pegadaian terdiri dari:  
a) Modal awal, yaitu kekayaan Negara di luar APBN Rp 205 milyar.  
b) Penyertaan modal pemerintah.  
c) Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi sejak 

perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.  
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3. Penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan 
untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut 
digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: 
a) Uang kas dan likuid lain  Perum pegadaian memerlukan dana 

likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.  
b) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap 

dan inventaris Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan 
sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat 
menghasilkan penerimaan perum pegadaian namun sangat 
penting agar kegiatannya dapat dijalankan dengan baik. 

c) Pendanaan kegiatan operasional Kegiatan operasional perum 
pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. 

d) Penyaluran dana Penggunaan dana yang utama adalah untuk 
disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. 
Penyuluhan dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan 
penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. 
Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi 
perum pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.  

e) Investasi lain Kelebihan dana atau idle-fund, yang belum 
diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum 
dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam 
berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. 

4. Produk dan jasa perum pegadaian  
a) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai 

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti masyarakat 
pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh 
penerima pinjaman.  

b) Penaksiran nilai barang  
Jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena usaha ini 
mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah 
berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang 
yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum 
pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa 
ongkos penaksiran. 
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c) Penitipan barang  
Jasa lain yang ditawarkan oleh perum pegadaian adalah penitipan 
barang. Perum pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut 
karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang 
bergerak yang cukup memadai. Masyarakat menitipkan barang di 
pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, 
terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya 
untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, 
perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang 
berupa ongkos penitipan.  

d) Jasa lain  
Di samping ketiga jasa tersebut, kantor perum pegadaian tertentu 
juga menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan 
penghasilan tetap, gold counter atau tempat penjualan emas.  

 
Portal PERUM pegadaian (2005-2009), menjelaskan bahwa produk dan 

layanan pegadaian sebagai berikut: 
a. Kredit Cepat Aman (KCA)  

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan 
prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, 
Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam 
perbankan.  

b. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)  
Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi 
yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN.  

c. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)  
KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha 
Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai 
dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme 
angsuran.  

d. Gadai Syariah (Ar-Rahn) 
RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip 
Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan 
Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).  
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e. Jasa Taksiran  
Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli 
akan harga atau nilai harta benda miliknya.  

f. Jasa Titipan  
Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. 
Harta dan surat berharga perlu di jaga keamanannya agar tidak sampai 
hilang, rusak atau di salahgunakan orang lain. 

g. KRISTA  
KRISTA adalah kredit Usaha Rumah Tangga, yang diberikan kepada 
Usaha Rumah Tangga untuk pengembangan usahanya. Salah satu 
bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah 
Tangga adalah kredit KRISTA. 

h. Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil (ARRUM) 
Bagi para pengusaha mikro kecil, kini telah hadir Pembiayaan ARRUM 
untuk pengembangan usaha Anda dengan berprinsip syariah. 

i. MULIA 
Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah 
penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara 
tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. Akad MULIA adalah 
persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian 
dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai 
keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. 

j. Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, Dan Aman (KUCICA) 
KUCICA Adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri 
yang bekerja sama dengan Western Union.  
 

F. PROSES PINJAMAN  ATAS DASAR HUKUM GADAI 
1. Barang yang dapat digadaikan  

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di 
pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang 
yang dapat digadaikan meliputi: 
a. Barang Perhiasan Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, 

intan, mutiara, dan batu mulia. 
b. Kendaraan Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain. 



 

Pegadaian | 139 

c. Barang elektronik Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, 
video player, televisi, dan lain-lain.  

d. Barang rumah tangga Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan 
lain-lain.  

e. Mesin-mesin  
f. Tekstil 
g. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian.  

 
Barang yang tidak dapat digadaikan meliputi:  

a) Binatang ternak Karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan 
memerlukan cara pemeliharaan khusus.  

b) Hasil bumi Karena mudah busuk atau rusak. 
c) Barang dagangan dalam jumlah besar Karena memerlukan tempat 

penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian. 
d) Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut  
e) Barang yang amat kotor 
f) Kendaraan sangat besar  
h. Barang–barang seni yang sulit ditaksir  
i. Barang yang sangat mudah terbakar 
j. Senjata api, amunisi, dan mesiu  
k. Barang yang di sewa belikan  
l. Barang milik pemerintah 
m. Barang ilegal  

 
2. Penaksiran 

Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai 
barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon 
peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. 
Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus 
dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan 
digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh perum. 
Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang 
sebenarnya.  
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Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang 
adalah sebagai berikut: 
a. Barang kantong  

1) Emas  
a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar 

taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga 
pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan 
dengan perkembangan harga yang terjadi.  

b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. 
Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.  

2) Permata  
a) Petugas penaksir melihat harga standar taksiran pertama yang 

telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu 
disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. 

b) Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan barat 
permata. 

c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.  
d) Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan 

lain-lain) 
3) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. 

Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan 
dengan perkembangan harga yang terjadi.  

4) Petugas penaksir menentukan harga taksir Nilai taksir terhadap 
suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar 
harga pasar, melainkan setelah dikaitkan dengan presentase 
tertentu.  

5) Pemberian pinjaman 
Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama 
dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksir 
ditentukan, mereka petugas menentukan jumlah uang pinjaman 
yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga 
berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksir, dan 
persentase ini juga telah ditentukan oleh perum pegadaian 
berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 hingga 
90%. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk 
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menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, 
jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. 
Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir 
tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi. 

6) Pelunasan  
Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada waktu 
pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan 
pelunasan pinjaman yang telah diterima.  

7) Pelelangan 
Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan 
dilakukan melalui perum pegadaian pada saat yang telah 
ditentukan di muka apabila hal-hal berikut terjadi:  
a) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah 

tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar 
kewajiban lainnya karena berbagai alasan.  

b) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah 
tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena 
berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan 
akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah 
kepada perum pegadaian yang terdiri dari : 
1. Pokok pinjaman 
2. Sewa modal atau barang  
3. Biaya lelang  

 
Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau dijual dengan 

harga yang lebih rendah dari pada nilai taksir yang telah dilakukan pada 
awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka 
barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh Negara dan kerugian 
yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.  

 
b. Besarnya Jumlah Pinjaman  

Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan pihak pegadaian tergantung 
dari seberapa berharganya barang yang dijaminkan oleh nasabahnya. 
Semakin besar nilainya, semakin besar pula pijaman yang dapat diperoleh 
nasabah, demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya 
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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. Golongan nasabah 
yang 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 
jaminan tersebut ditaksir lebih dulu. Untuk menaksir nilai barang yang 
dijaminkan, maka pihak pegadaian memiliki ahli-ahli yang berperan untuk 
menaksir barang yang dijaminkan di pegadaian.  

 
G.  BESARNYA JUMLAH PINJAMAN  

Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan pihak pegadaian tergantung 
dari seberapa berharganya barang yang dijaminkan oleh nasabahnya. 
Semakin besar nilainya, semakin besar pula pijaman yang dapat diperoleh 
nasabah, demikian 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. Golongan nasabah 
yang 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 
jaminan tersebut ditaksir lebih dulu. Untuk menaksir nilai barang yang 
dijaminkan, maka pihak pegadaian memiliki ahli-ahli yang berperan untuk 
menaksir barang yang dijaminkan di pegadaian.  

 
H. KEUNTUNGAN USAHA GADAI 

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar 
masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para 
pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang biasanya membebankan 
bunga yang 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, tetapi 
karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para 
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pelepas uang atau rentenir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu 
tujuan dari Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada 
masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.Jika 
seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai 
sumber dana, seperti meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya. 
akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan 
memakan waktu yang relatif lama.  Di samping itu, persyaratan meminjam 
uang di bank lebih sulit karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi. 
Begitu pula jaminan yang diberikan di bank haruslah berupa barang-barang 
tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. 

Namun, di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan. 
Masyarakat cukup datang ke perum pegadaian dana membawa barang 
jaminan tertentu, maka uang pun akan diterima dalam waktu 
singkat.  Jaminannya pun sangat sederhana. Misalnya, cukup dengan 
menjaminkan jam tangan saja, maka kita bisa memperoleh uang tunai dan 
hal ini hampir mustahil dilakukan di lembaga keuangan lainnya. Keuntungan 
pegadaian lainnya 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 sanksi yang diberikan bersifat relatif ringan, 
apabila peminjam tidak dapat melunasi uang dalam jangka waktu tertentu. 
Sangsi yang paling berat adalah barang jaminan 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 karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit. 
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen 

untuk memenuhinya. 
3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan 

untuk apa, jadi sesuai kehendak nasabahnya. 
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I. MANFAAT PEGADAIAN  
Manfaat pegadaian semakin dirasakan oleh pihak yang 

berkepentingan dengan lembaga keuangan tersebut. Manfaat pegadaian 
bagi pihak-pihak tersebut adalah:  
1) Bagi nasabah 

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari 
perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif 
lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila 
dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka nasabah juga dapat 
memperoleh manfaat berupa:  
a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang 

telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu 
barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu 
kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas 
nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi perum 
pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas 
barang tersebut. 

b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat 
dipercaya. Nasabah yang akan bepergian, merasa kurang aman 
menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri, atau tidak 
mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat 
menitipkan barangnya di perum pegadaian.  

2) Bagi perum pegadaian 
Manfaat yang diharapkan dari perum pegadaian sesuai jasa yang 

diberikan kepada nasabahnya adalah: 
a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh 

peminjam dana.  
b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh 

nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. 
c. Pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa 
pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana 
dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana 
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Berdasarkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990, laba yang 
diperoleh oleh perum pegadaian digunakan untuk: a. Dana pembangunan 
semesta (55%) b. Cadangan umum (20%) c. Cadangan tujuan (5%) d. Dana 
sosial (20%) 
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ASURANSI 
 

A. PENGERTIAN 
Istilah asuransi dari bahasa inggris (Insurance) yaitu pertanggungan. 

Jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih 
untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Secara simpel, 
asuransi ini dapat diartikan seperti menyediakan payung sebelum hujan. 
Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2014, Pengertian asuransi adalah 
perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi 
dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan tersebut sebagai imbalan 
untuk;  
1. Memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, 

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang 
polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
pemegang polis, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 
pemegang polis dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan 
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana oleh perusahaan. 

 
 
 
 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian.aspx
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B. ISTILAH- ISTILAH DALAM ASURANSI 

Ada beberapa istilah (terminologi) yang ada dalam asuransi dalam 
menjalankan kegiatannya, yaitu: 
1. Polis Asuransi 

Polis Asuransi adalah surat perjanjian antara pihak tertanggung dan 
pihak penanggung. Kemudian, polis ini mengandung segala hal terkait 
asuransi yang disetujui. Kedua belah pihak wajib untuk mengetahui isi 
dari asuransi ini termasuk pengertian dasar, peraturan, ketentuan dan 
lain- lain. Polis asuransi inilah yang akan menjadi bukti dan alat untuk 
mengajukan asuransi dari pihak tertanggung. 

2. Pemohon (Applicant) 
 Applicant merupakan pihak yang mengajukan asuransi kepada 
penanggung. Melalui ini, pihak tertanggung akan mendapatkan hak 
Polis seperti yang dijelaskan di atas. 

3. Pemegang Polis (Policy Owner) 

Pemegang polis adalah pihak yang memiliki wewenang untuk 
memegang polis yang disetujui. 

4. Tertanggung (Insured) 

Tertanggung yang merupakan subyek yang diasuransikan dalam 
perjanjian yang telah disetujui. Contoh tertanggung adalah kaki 
Cristiano Ronaldo yang telah diasuransikan keamanannya. 

5. Penerima Uang Pertanggungan (Beneficiary) 
Beneficiary yakni orang yang akan mengambil uang dari pihak asuransi 
terhadap perjanjian asuransi yang telah disetujui. Kebanyakan, orang 
yang dijadikan beneficiary adalah orang terdekat seperti anak, 
keluarga, atau sahabat terdekat tertanggung. 

6. Uang Pertanggungan 

Uang Pertanggungan ialah bentuk tanggung jawab dari pihak 
penanggung atau “ganti rugi” apabila terjadi sesuatu terhadap hal yang 
ditanggungkan (pihak tertanggung) 

7. Premi 

Premi adalah uang yang harus dibayar selama proses asuransi 
berlangsung oleh pihak tertanggung yang telah disetujui kedua belah 
pihak. 
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8. Nilai Tunai 

Nilai Tunai merupakan sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada 
pihak tertanggung apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan 
kontrak berakhir sebelum waktu yang ditentukan. 

9. Insurable Interest 

Ini merupakan hubungan antara pihak tertanggung dengan objek yang 
diasuransikan. 
 

C. FUNGSI UTAMA ASURANSI 
Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), 

asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam 
beberapa fungsi , yaitu berikut: 
1. Risk Transfer 

Risk transfer dapat diartikan sebagai mekanisme pengalihan risiko 
asuransi yang tidak pasti terjadinya dan dapat menimbulkan kerugian. 
Individu atau badan usaha dapat mengalihkan risiko asuransi. Risiko 
akibat dari kecelakaan, kerusakan, gangguan kesehatan, kematian, 
tuntutan hukum, bahkan sampai gangguan usaha dapat dialihkan ke 
pihak lain (perusahaan asuransi) dengan sejumlah premi tertentu yang 
relatif kecil dibandingkan dengan kemungkinan kerugian yang terjadi. 

2. Common Pool 
Pool dikenal pertama kali dalam asuransi laut (marine insurance) yang 
cara kerjanya berbeda dengan saat ini. Pool melibatkan kontribusi 
yang dilakukan oleh para anggotanya setelah terjadinya suatu kerugian. 
Saat ini, kontribusi (premi) ditetapkan pada saat awal kontrak dalam 
bentuk premi asuransi. Premi dari tertanggung untuk risiko yang 
sejenis dikumpulkan dalam bentuk dana (fund) atau pool kemudian 
akan diambil sebagian untuk membayarkan klaim yang terjadi. 

3. Equitable Premium 
Equitable premium adalah penentuan metode yang tepat untuk 
besaran kontribusi yang adil dan layak dalam bentuk premi yang 
berdasarkan tingkat risiko dan jenis objek pertanggungannya. 
Selain fungsi utama asuransi tersebut, asuransi memiliki beberapa 
fungsi tambahan, termasuk fungsi subsider (subsidiary function) dan 
fungsi terkait lainnya (other related function). 

https://www.bandingin.com/definisi-dan-fungsi-utama-asuransi
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Fungsi subsider terdiri dari. 
a. Fungsi pendorong usaha (stimulus of business enterprise) 
b. Fungsi pencegahan dan kontrol kerugian (prevent and control of 

loss) 
c. Manfaat sosial (social benefit) 
d. Tabungan (saving) 
 
Sedangkan fungsi lainnya yang terkait dengan asuransi adalah sebagai 

dana investasi (funds of investment) dan pendapatan jasa (invisible 
earnings). 
 

D. JENIS-JENIS ASURANSI 
Asuransi dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan 

sesuai dengan fokus dan risiko. Fokus dan risiko inilah yang menentukan 
ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. 
Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi 
kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan 
jenis asuransi. Berikut jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia: 
1. Asuransi Jiwa 

Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada 
tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis 
asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang 
menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa 
memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum 
kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri 
dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang 
ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan 
orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli 
asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah 
kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri 
terhadap kematian sang anak. 

2. Asuransi Kesehatan 
Jenis asuransi ini cukup dikenal masyarakat Indonesia. Asuransi 
kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah 
kesehatan karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses 
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perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya 
ditanggung perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, kematian 
karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk 
kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. 

3. Asuransi Kendaraan 
Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis 
asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang 
lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan 
oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan 
atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan 
merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini 
sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 karena 
peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan 
proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis 

4. Asuransi kepemilikan Rumah Dan Properti 
Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah 
akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah/ 
properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. 
Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan/kerusakan 
yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi. 
Asuransi ini melindungi dan memberikan keringanan bilamana 
rumah/properti tertanggung mengalami musibah seperti kebakaran. 

5. Asuransi Pendidikan 
Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin 
kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya 
premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi 
berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin 
didapatkan nantinya. Memahami pentingnya penggunaan asuransi 
pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjadi 
perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain 
yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita 
terhadap dollar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak 
nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, 
maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai 
asuransi pendidikan. 
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6. Asuransi Bisnis 
Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, 
kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin 
terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian 
dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, 
petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. 
Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat 
dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai 
aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa 
menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan 
asuransi kesehatan bagi karyawan. 

7. Asuransi Umum 
Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap 
risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab 
hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka 
pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya: 
a. Social Insurance (Jaminan Sosial) 

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh 
setiap orang/penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki 
jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan paksa, salah satu 
contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan. 

b. Voluntary Insurance (Asuransi Sukarela) 
Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela 
masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi yaitu Government 
Insurance dan Commercial Insurance. Government insurance 
merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara 
commercial insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk 
memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta 
perusahaan dari risiko yang mungkin muncul akibat unexpected 
events. 

8. Asuransi Kredit 
Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk 
melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit 
perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan 
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terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam 
bentuk uang yang diberikan bank maupun Lembaga Keuangan selaku 
pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk 
melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan 
tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah 
dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. 
Pengelola asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah 
kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia. 

9. Asuransi Kelautan 
Jenis asuransi ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya 
memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin 
terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, 
kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau 
asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri 
Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. 
Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam 
mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi 
asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan 
barang, risiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan. 

10. Asuransi Perjalanan 
Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan 
fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada 
nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama pembeli premi 
melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan 
perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan 
antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk 
kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan 
pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, 
evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang 
memiliki risiko hilang atau rusak. 

11. Asuransi disabilitas 
Sebagai pemberi perlindungan, jenis asuransi ini mungkin tak selalu 
dibutuhkan semua orang. Asuransi disabilitas adalah asuransi yang 
menjadi payung atas risiko yang membuat seseorang menjadi difabel 
atau cacat. Mereka yang kerjanya di bidang berisiko tinggi adalah yang 
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paling membutuhkan. Termasuk tentara yang kerap bertugas di 
wilayah rawan. Bila pemilik polis jenis asuransi ini mengalami 
disabilitas, misalnya kelumpuhan, akan ada uang pertanggungan 
sebagai perlindungan finansial. 

 
E. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI 

Perjanjian asuransi antara perusahaan dengan nasabahnya harus 
terikat dalam sebuah kontrak, atau disebut juga polis. Polis asuransi 
mengandung prinsip-prinsip asuransi seperti terangkum di bawah ini: 
1. Insurable interest 

Prinsip ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan 
mengasuransikan sesuatu, yang memiliki hubungan ekonomi serta 
diakui hukum. Ambil contoh, seorang pebisnis hanya boleh mengambil 
asuransi kebakaran untuk toko miliknya Utmost good faith. 
Arti dari prinsip ialah, baik pemegang polis maupun perusahaan 
asuransi harus beritikad baik dalam melakukan perikatan. Itikad baik di 
sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan 
akurat. Pemegang polis harus transparan tentang obyek yang akan 
diasuransikan. Sementara penyedia asuransi harus merinci 
persyaratan pertanggungan.  

2. Indemnity 
Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi, 
asuransi berfungsi mengembalikan posisi keuangan nasabah jika 
terjadi suatu risiko, ke posisi sebelum terjadi risiko. Contoh, 
fungsi asuransi kesehatan ialah mengembalikan posisi keuangan si 
tertanggung sebelum sakit. Jadi, jika si tertanggung keluar uang Rp1 
juta karena sakit, maka asuransi kesehatan berfungsi mengembalikan 
Rp1 juta tersebut. Dengan begitu, tujuan memperoleh keuntungan 
dari asuransi anggapan yang keliru. 

3. Subrogation 
Prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko, 
mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi 
risiko. Prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum. Misalkan 
ada seseorang bernama Agus, pemegang polis asuransi kendaraan, 
terlibat kecelakaan dengan mobil Budi. Maka, ketika Agus mengajukan 

https://www.allianz.co.id/produk#AsuransiKesehatan
https://www.allianz.co.id/produk#AsuransiUmum
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klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu ke perusahaan 
asuransi yang menanggungnya, maka ia tidak lagi memiliki hak  
menagih ganti rugi dari Budi. Dalam hal ini, perusahaan asuransilah 
yang bertugas menanggung kerugian Agus, kemudian menagih ganti 
rugi tersebut ke Budi. 

4. Contribution 
Prinsip ini berlaku untuk satu obyek yang diasuransikan ke lebih dari 
satu perusahaan asuransi. Praktik ini biasanya terjadi di asuransi umum 
dan nilai pertanggungan yang diasuransikan sangat besar. Patut dicatat, 
kendati ada dua penanggung yang terlibat, prinsip indemnity yang 
menyatakan bahwa total ganti rugi tidak boleh lebih dari nilai kerugian, 
tetap berlaku. Lalu bagaimana pembagian pertanggungan di antara 
perusahaan asuransi? Pembayaran ganti rugi dari tiap penanggung 
bisa dibagi berdasarkan: 
a. Proporsional (prorate), yang berarti setiap penanggung akan 

bertanggung jawab secara prorata sesuai bagian masing-masing. 
b. Non-proporsional (excess), yang berarti masing-masing 

penanggung memiliki kewajiban masing-masing. 
5. Proximate Cause 

Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam 
menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko 
serta syarat pencairan manfaat. Prinsip ini bertujuan untuk 
mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir mengenai risiko. 
Atas dasar prinsip ini, polis asuransi pada umumnya memuat risiko 
yang dijamin dan yang dikecualikan secara mendetail. 

 
Risiko yang bisa menimpa semua orang membuat asuransi dibutuhkan 

oleh semua orang, termasuk kamu. Semoga dengan mengenal konsep dan 
prinsip-prinsip asuransi, kamu tak salah kaprah lagi mengenai asuransi dan 
bisa memetik manfaat dari asuransi. 
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F. KEUNTUNGAN ASUSANSI  
Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja 

mengharapkan keuntungan atau usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini 
digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian pula dengan 
nasabah yang mengharapkan polis asuransi kan menerima manfaat dengan 
jasa asuransi yang digunakannya. Keuntungan dari usaha asuransi untuk 
masing-masing pihak adalah sebagai berikut: 
1. Keuntungan yang diperoleh Perusahaan Asuransi 

a. Menaikkan Premi 
Perusahaan tersebut punya trik sendiri agar tak terlihat 
menaikkan premi, salah satunya adalah dengan membuat jenis 
asuransi berdasarkan tingkatan premi. Tentunya harga premi 
untuk satu keluarga ini amat besar, sehingga biaya administrasi 
yang dibebankan lumayan tinggi. Industri asuransi dapat 
mengambil untung dari celah ini.  

b. Menawarkan Premi Kelompok 
Dengan menawarkan premi kelompok dalam jumlah besar dan 
premi lebih murah, dibanding pembelian asuransi secara individu. 
Biasanya praktik semacam ini ditawarkan ke berbagai perusahaan 
dengan karyawan ratusan. Sehingga perusahaan bisa 
mendapatkan premi yang lebih murah untuk para pekerjanya, 
namun berharap mendapatkan manfaat besar. 

c. Menciptakan Insurance Float 
Insurance float adalah selisih antara premi yang dikumpulkan oleh 
perusahaan asuransi dengan klaim yang harus dibayarkan pada 
nasabah. Mirip seperti laba, namun jika laba perusahaan dihitung 
tahunan, float dihitung setiap bulan. Float ini kemudian akan 
dimanfaatkan untuk sejumlah investasi sektor lain demi mencapai 
keuntungan tambahan. Industri asuransi bisa mendapatkan 
keuntungan besar berkali lipat dengan skema insurance float ini. 
Namun klaim yang dijanjikan kepada nasabah tidak ditambah. 
Artinya nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari hasil premi 
yang merek bayar setiap bulan. 
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d. Investasi ke Produk Keuangan 
Perusahaan menjual asuransi melebihi nilai yang diperlukan. 
Kemudian perusahaan asuransi “meminjam” uang premi yang 
disetor para nasabahnya untuk kemudian diinvestasikan ke 
berbagai produk keuangan seperti saham, retail, sukuk dan 
obligasi.  

 
Praktik meminjam uang nasabah ini tentu sangat menguntungkan. 

Karena industri asuransi dapat menghindari “bunga”, yang biasa diterapkan 
perbankan kepada para debiturnya. Namun tentunya hal tersebut harus 
dibalas dengan manfaat sepadan yakni klaim yang tidak berbelit dan sesuai 
perjanjian. Selain itu perusahaan asuransi yang masuk ke investasi 
keuangan besar, wajib memiliki likuiditas yang memadai dan nilai aset 
jangka panjang. Agar dapat menangani berbagai kerugian yang muncul 
akibat kerugian investasi. Tanpa likuiditas yang baik, industri asuransi 
berpotensi gagal bayar klaim dan mengalami kebangkrutan. 
 
2. Keuntungan Nasabah Perusahaan Asuransi 

Ada beberapa keuntungan atau manfaat yang bisa nasabah dapatkan 
dengan memilih asuransi yang tepat, yakni: 
a. Memberikan rasa aman 

Saat membeli polis asuransi itu artinya nasabah sedang melakukan 
perjanjian pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Jadi, saat 
di masa depan nasabah mengalami kecelakaan atau terjebak 
bencana yang menyebabkan menurunnya kesehatan, hilangnya 
jiwa dan harta benda risiko finansial yang timbul akibat hal tersebut 
menjadi tanggungan pihak asuransi. Nasabah dapat menjalani hari-
hari dengan perasaan lebih aman. 

b. Membantu mengatur keuangan 
Bagi yang sulit menabung, memiliki dana darurat yang bisa 
digunakan sewaktu-waktu adalah hal mustahil. Dibutuhkan kiat 
khusus untuk memaksa diri menyisihkan pendapatan setiap 
bulannya. Sebab dana darurat ini sangat penting untuk menutup 
kerugian ketika kita tertimpa masalah keuangan, asuransi dapat 
membantu mengatur keuangan tersebut. Dengan premi yang 
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dibayar setiap bulan, pertanggungan dari perusahaan asuransi ini 
dapat menjadi penyelamat ketika nasabah tertimpa musibah. 

c. Sarana menabung 
Asuransi juga bisa jadikan sebagai sarana menabung. Beberapa 
jenis asuransi menyediakan nilai tunai yang dapat kita ambil 
sewaktu-waktu, jenis asuransi tersebut adalah whole life atau 
endowment dan unit link yakni asuransi yang juga menawarkan 
hasil investasi. Asuransi endowment atau asuransi dwiguna adalah 
jenis asuransi jiwa dengan jaminan pemberian jumlah dana 
pertanggungan pada saat tertanggung meninggal dunia ketika 
masih dalam masa periode tertentu. 

d. Jaminan di hari tua 
Kehadiran asuransi juga bisa menyelamatkan hari tua kita dimana 
kita tak lagi produktif dan berpenghasilan. Dengan membayar 
premi dalam jangka waktu tertentu Anda bebas menentukan 
apakah ingin mendapatkan pertanggungan secara bulanan atau 
sekaligus. Melalui asuransi nasabah mencoba menginvestasikan 
uang yang ada agar dapat berkembang dan dinikmati hingga usia 
senja. 

e. Menjamin aset terlindungi 
Beberapa asuransi seperti asuransi kendaraan dan properti 
memberikan jaminan perlindungan aset dan ganti rugi untuk 
kehilangan dan kerusakan. Sehingga seluruh aset yang dimiliki 
dapat terjaga dengan baik. Aset-aset seperti lukisan dan barang seni 
lainnya juga bahkan bisa diasuransikan. Namun biasanya untuk 
jenis karya seni tertentu yang sangat mahal. 

 
  

 
  



 

 

 

 
 

KOPERASI KREDIT  
ATAU SIMPAN PINJAM 

 
A. PENGERTIAN 

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama 
dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia 
adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak 
koperasi. Lalu apa sebenarnya badan hukum koperasi, apa tujuan pendirian 
koperasi, dan kegiatan apa saja yang dijalankan oleh badan hukum 
tersebut? Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang 
mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan 
bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok 
orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. 
Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong 
khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan 
baik berbentuk barang maupun pinjaman uang. 

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan 
bukan bank berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima 
simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan 
bunga serendah-rendahnya.  
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Koperasi simpan pinjam/biasa disebut koperasi kredit (Credit 
Union/CU) juga adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang 
simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang 
bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. 

 
B. SEJARAH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KOPERASI KREDIT) 

Sejarah koperasi kredit dimulai pada abad ke-19. Ketika Jerman dilanda 
krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani 
tak dapat bekerja karena banyak tanaman tak menghasilkan hingga 
penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berduit. 
Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang 
sangat tinggi. Sehingga banyak orang terjerat hutang. Oleh karena tidak 
mampu membayar hutang, maka sisa harta benda mereka pun disita oleh 
lintah darat. Kemudian tidak lama berselang, terjadi revolusi industri. 
Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-
mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran 
secara besar-besaran. Melihat kondisi ini wali kota Flammersfield, Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Ia 
mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan. Ia berhasil 
mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. 

Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan sebab 
kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang 
tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar 
dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat 
membantu kaum miskin. Raiffeisen tak putus asa. Ia mengambil cara lain 
untuk menjawab soal kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-
pabrik roti di Jerman untuk dibagi-bagikan kepada para buruh dan petani 
miskin. Namun usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, 
besok sudah habis, begitu seterusnya.Berdasar pengalaman itu, Raiffeisen 
berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu 
sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan 
kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus 
digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. 
Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.” Untuk mewujudkan impian 
tersebutlah Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin akhirnya 
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membentuk koperasi bernama Credit Union (CU) artinya, kumpulan orang-
orang yang saling percaya. Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, 
petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan kini 
telah menyebar ke seluruh dunia. 

 
C. MODAL KOPERASI   

Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk 
menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan 
dan lain sebagainya. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 
pinjaman. 
1. Modal Sendiri 

Modal sendiri Koperasi pertama-tama dihimpun dari simpanan 
anggota (simpan pokok dan simpanan wajib), setelah Koperasi berjalan dan 
mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat 
disisikan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Dengan 
demikian modal sendiri Koperasi berasal dari: 
a) Simpanan pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama 

besar, dari semua anggota dan wajib dibayar pada saat masuk menjadi 
anggota simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih 
menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditentukan oleh rapat 
anggota. 

b) Simpanan wajib Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang tidak sama 
besarnya bagi setiap anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. 
Simpanan wajib ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara 
bertahap, selama menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat 
diambil kembali. 

c) Dana cadangan Dana cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan 
dari sisa usaha untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup 
kerugian Koperasi bila diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang di 
cadangan ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.  

d) Hibah/Donasi (kalau ada) Hibah/donasi adalah pemberian yang 
meningkatkan berupa uang atas barang untuk memperlancar jalannya 
usaha. 
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2. Modal Pinjaman 
Modal pinjaman Koperasi berasal dari : 

a. Anggota  
Di samping simpanan pokok dan simpanan wajib, Koperasi dapat 
menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan 
sukarela dan simpanan khusus. 
1) Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari 

anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang 
pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga. 

2) Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari 
anggota yang membiayai keperluan tertentu. Tujuan, imbalan jasa 
dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus.  

b. Koperasi atau Badan Usaha Lain  
Pinjaman dari Koperasi atau badan usaha lain dapat diperolah atas 
dasar kerja sama yang saling menguntungkan. 

c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya  
Untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga 
keuangan lainya, Koperasi harus mengajukan surat yang di antara lain 
terdiri dari: 
1) Rencana penggunaan modal/rencana usaha  
2) Rencana pengembalian kredit 
3) Jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya 

pinjaman.  
d. Penelitian Obligasi atau Surat Hutang Lainnya  

Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang 
jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggupan membayar 
bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk 
menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat ijin dari 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  

e. Sumber Lain Yang Sah  
Pinjaman dari sumber lain yang syah biasanya diperoleh dari 
pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu. 
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f. Modal Penyertaan  
Selain modal sendiri dan pinjaman Koperasi dapat memperluas usaha 
yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah 
dan atau masyarakat. Pada hakikatnya modal penyertaan merupakan 
modal pinjaman yang dalam hal menanggung risiko diperlukan 
sebagian modal sendiri (ekuity).  

g. Modal Penyertaan dari Pemerintah  
Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN 
merupakan salah satu bentuk bantuan kepada Koperasi yang 
berpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan 
sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan 
wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, 
modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.  

h. Modal Penyertaan bukan dari Pemerintah Kecuali dari pemerintah,  
modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. 
Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha Koperasi 
untuk memperkuat susunan modal ekuity yang ikut menanggung risiko 
dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat 
dengan perjanjian antara penanaman modal dan Koperasi yang 
bersangkutan. Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal 
penyertaan dalam Koperasi merupakan suatu investasi untuk 
mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat 
antara kedua balah pihak penanaman modal diberi hak dan kewajiban: 
1) Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan sistem bagi hasil 

atau dengan pembayaran bunga tetap. 
2) Kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan 

pengelolaan dan penawasan dengan jalan menempatkan 
wakilnya di unit usaha Koperasi yang dibiayai dengan modal 
penyertaan.  

 
Terkait dengan perjanjian tersebut dapat diadakan kesepakatan apakah 

modal pernyataan akan ditanam secara terus menerus (tetap) atau dapat 
dikembalikan setelah Koperasi berhasil menghimpun modal sendiri 
secukupnya.  
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1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.  
2) Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, 

dana cadangan dan hibah.  
3) Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan/atau 

anggotanya, Bank dan lembaga, Penerbitan obligasi dan surat hutang 
lainnya dan Sumber lain yang sah.  

 
Pasal 42 Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 

menyebutkan bahwa Selain modal sebagaimana dimaksud pasal 41, 
koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal 
penyertaan Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari 
modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
D. JENIS-JENIS KOPERASI 

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan 
dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat 
yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang 
berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk 
dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Di 
bawah ini, kita akan membahas jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha 
serta  tingkatannya. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
menyebutkan beberapa jenis koperasi, sebagai berikut: 
1. Koperasi Produsen 

Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan 
di bidang pengadaan barang produksi.  Pada umumnya koperasi 
produsen beranggotakan para pengusaha kecil (UMKM= Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan 
baku dan penolong untuk anggotanya. 

2. Koperasi Konsumen 
Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang 
kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah 
membeli kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga 
koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan 
konsumen. 

 



 

Dana Pensiun | 165 

3. Koperasi Simpan Pinjam 
Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang 
menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha 
koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya 
sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman 
yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha 
produktif dan kesejahteraan anggotanya. 

4. Koperasi Jasa 
Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang 
bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi 
angkutan, dan koperasi listrik. 

5. Koperasi Serba Usaha 
Koperasi jenis ini menyediakan beberapa layanan sekaligus, mulai dari 
menjual barang kebutuhan konsumen, menyediakan jasa simpan 
pinjam, hingga layanan jasa. 

 
E. FUNGSI KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 menyebutkan ada 
beberapa macam fungsi koperasi di Indonesia, yaitu: 
1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan 

juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat 
terwujud. 

2. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup 
anggotanya dan juga masyarakat. 

3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan ekonomi nasional dimana koperasi menjadi pondasinya. 

4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih 
baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi. 
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F. PRINSIP KOPERASI 
Ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah koperasi, yaitu: 

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka 
Dengan sifat ini maka anggota koperasi bisa bergabung tanpa paksaan. 
Terbuka berarti siapa saja yang mampu menjalankan kewajiban 
sebagai anggota berhak bergabung dalam koperasi. 

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi 
Setiap anggota koperasi diperbolehkan menyampaikan pendapat 
sesuai dengan ketentuan. Pengurus dan pengawas koperasi tidak bisa 
mencabut hak-hak seorang anggota kecuali anggota tersebut 
mengundurkan diri dari posisinya. Rapat Anggota merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan-keputusan 
penting dalam koperasi seperti pemilihan pengurus, pembagian SHU, 
dan penetapan dana cadangan diambil pada saat Rapat Anggota. Rapat 
anggota dihadiri oleh seluruh anggota. Setiap anggota memiliki satu 
suara yang dapat digunakan saat pengambilan keputusan. Umumnya, 
Rapat Anggota diadakan setahun sekali dan sering disebut sebagai RAT 
(Rapat Anggota Tahunan). 

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi 
Setiap anggota memiliki perannya sendiri-sendiri dalam koperasi, baik 
sebagai pengurus, pengawas maupun anggota yang berkontribusi 
dengan melaksanakan kegiatan usaha koperasi. 

4. Pemberian balas jasa sesuai modal 
Setiap anggota berhak mendapatkan balas jasa berupa SHU yang 
diberikan secara adil sesuai peran dan modal yang disetorkan. Jadi 
anggota yang menyertakan modal besar, akan mendapatkan SHU yang 
besar pula. 

5. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan 
independen.  
Artinya dalam menjalankan usahanya koperasi tidak dipengaruhi oleh 
kepentingan individu anggotanya maupun kepentingan pihak luar.  

6. Koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
Koperasi perlu melakukan pendidikan dan pelatihan kepada anggota 
atau masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuan sehingga 
koperasi dapat beroperasi lebih baik. 
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7. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama 
Kerja sama antar koperasi lain maupun dengan organisasi lain dapat 
dilakukan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 
Tujuan dari kerja sama adalah untuk memperkuat gerakan koperasi 
sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi 
perekonomian nasional. 

 
G. KEUNTUNGAN MENJADI ANGGOTA KOPERASI 

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para 
anggotanya. Dengan tujuan itulah maka menjadi anggota koperasi banyak 
untungnya, antara lain: 
1. Berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang besar kecilnya 

berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. 
Besar SHU juga ditentukan dari besar simpanan anggota yang menjadi 
modal internal koperasi. Simpanan pokok yang dibayarkan satu kali 
saat mendaftar sebagai anggota dan besarannya sudah ditentukan. 
Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota 
koperasi. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan dengan besaran 
yang sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih 
menjadi anggota koperasi. Dan simpanan sukarela yang sifatnya 
sukarela dan dapat diambil kapan saja. 

2. Dengan membeli barang di koperasi, selain menghemat pengeluaran 
karena lebih  murah, juga akan menguntungkan koperasi sehingga SHU 
yang diterima anggota akan lebih besar. 

3. Bisa meminjam uang dengan mudah dan murah. Selain membebankan 
bunga yang lebih rendah, semakin besar nilai pinjaman maka 
kemungkinan SHU yang kamu terima juga lebih besar. Tapi ingat, bayar 
cicilan dengan baik.   

4. Anggota koperasi bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas 
relasi usaha. 
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H. SYARAT PENDIRIAN KOPERASI 
Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Dokumen yang diurus: 

1. Check Nama Koperasi 
2. Surat Keterangan Penyuluhan Pendirian Koperasi 
3. Akta Notaris Pendirian Koperasi 
4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi 
5. NPWP Badan /Koperasi 
6. Domisili Koperasi dari Kelurahan 
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
8. Tanda Daftar Perusahaan/ Koperasi (TDP) 

 
Syarat Dokumen yang diperlukan: 

1. Fotocopy KTP Anggota Pendiri minimal 20 orang (Provinsi), 35 Orang 
(Nasional) 

2. Fotocopy KTP dan NPWP Pribadi Pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris, 
Bendahara, Pengawas) 

3. Surat Bukti Setor dari Bank (tersedianya modal 
4. Untuk Koperasi Unit Simpan Pinjam minimal modal tersedia pada saat  

pendirian Rp.50.000.000, dan semua pengurus harus membuat Surat 
Keterangan Berkelakuan Baik, Daftar Riwayat Hidup. 

5. Untuk Koperasi Simpan Pinjam, Modal  Koperasi  tersedia  Rp. 
150.000.000,- dan  semua  Pengurus harus membuat Surat Keterangan 
Berkelakuan Baik dan Daftar Riwayat Hidup 

6. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 tahun ke depan 
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan 

Kuasa Rapat Anggota 
9. Fotocopy Daftar Hadir Anggota Rapat Pendirian Koperasi 
10. Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi 
11. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi 
12. Fotocopy Surat Pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat 

dengan sesama      Pengurus dan Pengawas 
13. Fotocopy Sertifikat/Surat Pengalaman Kerja calon pengelola 
14. Syarat lainnya jika diperlukan. 

Demikian prosedur pendirian koperasi simpan pinjam.  
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DANA PENSIUN 

 
A. PENGERTIAN DANA PENSIUN 

Setiap orang memiliki waktu dan masa pensiunnya masing-masing, dan 
yang dimaksud dengan pensiun adalah kondisi ketika seseorang berhenti 
bekerja karena telah memasuki usia pensiun. Jika berbicara mengenai 
pensiun maka tak terlepas dari pembahasan mengenai persiapan 
pensiun dan dana pensiun. Sebelum mengetahui apa itu dana pensiun, 
perlu diketahui bahwa pada umumnya batas usia pensiun normal adalah 58 
tahun dan usia pensiun wajib maksimum 60 tahun.  Dana pensiun adalah 
hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun 
dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan 
perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya 
diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang 
ditetapkan. 

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat merupakan 
perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun 
sesuai perjanjian. Artinya dana ini dikelola oleh suatu lembaga dan 
pemungutan dana diperoleh dari pendapatan para karyawan suatu 
perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk 
pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua 
belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian disni adalah diberikanya dana 
pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-
sebab lain, sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana tersebut 

 

https://www.karyaone.co.id/blog/persiapan-pensiun/
https://www.karyaone.co.id/blog/persiapan-pensiun/
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Sedangkan, menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992 dana 
pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program 
yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang 
mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum 
seperti bank umum atau asuransi jiwa. Jadi kegiatan perusahaan dana 
pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan 
karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian di investasikan lagi 
kedalam berbagai kegiatan usaha yang memberikan keuntungan 
 
B. JENIS-JENIS PENSIUN 

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang 
akan menghadapi pensiun sebagai berikut: 
1. Pensiun Normal. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk 

karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang 
ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di 
Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi. 

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

3. Pensiun Ditunda. Pensiun ditunda merupakan pensiunan yang 
diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, 
namun usia pensiun belum memenuhi syarat untuk pensiun.  

4. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan 
pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. 

5. Pensiun Cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih 
disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak 
mampu lagi untuk di kerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung 
berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja 
diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. 

 
C. JENIS DANA PENSIUN 

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat 
digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu: 
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 
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Pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK)) 
atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa 
alternatif yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan, tanpa 
menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih, antara lain: 
1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya 
2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun 

lembaga keuangan lain 
3. Mendirikan dana pensiun secara bersama sama dengan pemberi kerja. 

 
Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat 

pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat 
pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK). Menurut ketentuan di atas 
program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut: 
1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun manfaat 

pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun 
ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan 
beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan 
dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan 
besaran uang pensiun. 

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Program pensiun iuran pasti, 
besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan 
kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan 
perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money 
purchase plan, profit sharing dan saving plan dimana besarnya uang 
pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan pekerja dan perusahaan 
(pemberi kerja). 

 
D. UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR DANA PENSIUN 
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dan Pasal 

156 ayat 4. 
Pengusaha yang telah mengikutkan karyawan pada program pensiun 

dan iurannya telah dibayarkan penuh oleh perusahaan, maka pekerja tidak 
berhak mendapatkan: 
a) Uang pesangon (Pasal 156 ayat 2) 
b) Uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat 3) 
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Akan tetapi UU ini juga menegaskan jika karyawan berhak atas uang 
penggantian hak jika: 
a. Program pensiun yang didaftarkan oleh perusahaan nominalnya lebih 

kecil daripada jumlah 2x uang pesangon dan 1x uang penghargaan 
masa kerja, maka selisihnya harus dibayarkan oleh pengusaha. 

b. Jika perusahaan telah mengikutsertakan karyawan dalam program 
pensiun yang iurannya telah dibayarkan kedua belah pihak baik, yaitu 
pengusaha dan pekerja, maka mereka dapat memperoleh uang 
pesangon dari selisih uang pensiun yang  telah dibayarkan sebelumnya. 

c. Bila pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, maka pengusaha 
wajib memberikan kepada pekerja/buruh seperti : 

1) Uang pesangon sebesar 2 x (Pasal 156 ayat 2) 
2) Uang penghargaan masa kerja 1x (Pasal 156 ayat 3) 
3) Uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4) 

 
2. UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan jika pengelola dana 
pensiun atau Jaminan Hari Tua (JHT) untuk sektor swasta adalah Jamsostek. 
Serta bisa dibayarkan sekaligus atau berkala. Selain itu penerima JHT adalah 
mereka yang telah mencapai usia 55 tahun atau yang dinyatakan cacat 
tetap oleh dokter (pasal 14 ayat 1).  Sedangkan jika yang bersangkutan 
meninggal dunia, maka dana JHT akan diserahkan kepada pihak keluarga 
inti seperti pada Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 
1) Pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota militer yang memasuki usia 

pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan 
tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. 

2) Besar dana pensiun yang diberikan sebesar  2,5% dari gaji bulanan, lalu 
terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian, maksimum 80% 

3) Jumlah dana jaminan hari tua adalah keseluruhan yang diberikan 
merupakan jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6 (faktor yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan). 
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Sederhananya dana pensiun akan sangat berguna saat Anda berhenti 
bekerja karena usia, dan program jasa pensiun yang diperuntukan bagi para 
karyawan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, terutama nantinya 
saat memasuki usia tidak produktif lagi. 

 
E. SISTEM PEMBAYARAN PENSIUN 

Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oelh 
perusahaan baik untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun 
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tanggal 13 Juli 1998. 
Menurut ketentuan ini pembayaran rumus yang tersedia yaitu Rumus 
Bulanan atau Rumus Sekaligus. 
1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPM) 

Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan 
pertimbangan antara lain: 
a. Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pension 
b. Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat 

mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, 
karena biasanya pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar 

c. Kerena permintaan pensiunan itu sendiri. 
 

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP sebagai 
berikut: 

MP = FPd x MK x PDP 
 
Ket: 
MP = Manfaat Pensun 
FPd = faktor penghargaan dalam desimal 
MK = Masa Kerja 
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata rata berapa bulan 

terakhir 
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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 dengan rumus bulanan bagi PPMP 
sebagai berikut: 

MP = Fpe x MK x PDP 
 
Ket: 
MP = Manfaat Pensun 
FPe = faktor penghargaan dalam persentase (%) 
MK = Masa Kerja 
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan  terakhir atau rata rata berapa bulan 

terakhir 
 
Contoh: Menurut perhitungan final earning pensiun plan adalah jika gaji 
terakhir anda sebelum pensiun adalah Rp.1000.000; sementara masa kerja 
20 tahun, maka anda akan memperoleh uang pensiun bulanan sebesar 2,5% 
x 20 x Rp.1000.000 = Rp.500.000 
Contoh lain menurut perhitungan career average eraning  atau pendapatan 
rata rata selama masa kerja misalnya gaji awal perta kali kerja adalah 
Rp.50.000 dan terakhir adalah Rp.1.000.000, kemudian jika dihitung  secara 
rata rata selama 20 tahun  adalah sebesar Rp.400.000, maka pensiun per 
bulan yang diterima adalah 2,5 x 20 x Rp.400.000 = Rp.200.000 

 
Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

343/KMK/0.17/1998 pembayaran manfaat pensiun oleh dana 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, dari manfaat 
pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus 

b. Dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada Program 
Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil 
dari Rp.36.000.000, manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan 
sekaligus. 
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2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 
Pembayaran manfaat pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti dan 

hasil pengembangannya lebih kecil dari Rp.36.000.000 dapat dibayarkan 
sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk Program Pensiun Iuran Pasti 
yang menggunakan rumus sekaligs maksimal 3 kali faktor penghargaan per 
tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar 
pensiun per tahun, sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor 
penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali 
penghasilan dasar pensiun per tahun. 

Perhitungan menggunakan Rumus Sekaligus bagi PPIP adalah sebagai 
berikut: 

IP = 3 x FPd x PDP 
Ket: 
IP = Iuran pensiun 
FPd = Faktor Penghargaan per tahun dalam desimal 
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun 
 

Sedangkan perhitungan Rumus Bulanan adalah 
 

IP = 3 x Fpe x PDP 
Ket: 
IP = Iuran pensiun 
FPe = Faktor Penghargaan per tahun dalam persentase (%) 
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun 
 
F. MANFAAT DANA PENSIUN 

Manfaat atau tujuan penyelenggaraan dana penerima pensiun dapat 
dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti 
antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga 
pihak , yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, 
dimana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Bagi 
pemberi kerja tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagai 
karyawan adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah 

mengabdi di perusahaan tersebut. 
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2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap 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 sehari – 
sehari 

5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah 
6. Sedangkan, bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang 

diperoleh dengan adanya dana pensiun yaitu: 
a. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang 

setelah memasuki masa pensiun 
b. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk 

bekerja. 
c. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan 

penyelenggaraan dana pensiun yaitu: 
d. Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan 

melakukan berbagai kegiatan investasi 
e. Turut membantu dan mendukung program pemerintah. 

 
1. Manfaat Jaminan Pensiun bagi Keluarga Pekerja 

Selain pekerja yang pensiun, keluarga pekerja tersebut juga 
membutuhkan jaminan hidup sehingga jaminan pensiun ini dibuat dalam 
bentuk program yang memberikan jaminan pendapatan bulanan seumur 
hidup untuk pekerja yang pensiun atau berhenti kerja karena cacat, 
dan  untuk ahli warisnya. Besarnya manfaat pensiun untuk setiap tahun 
iuran dapat berupa persentase dari rata-rata gaji atau nominal tertentu. 
Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. 

Manfaat jaminan pensiun dalam bentuk uang tunai yang diterima 
setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal 

dunia 
b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau 

akibat penyakit sampai meninggal dunia 
c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai 

meninggal dunia atau menikah lagi 
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d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 
(dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah 

e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai 
batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
2. Manfaat jaminan pensiun ini berlaku jika memenuhi kondisi sebagai 

berikut: 
a. Peserta jaminan pensiun atau ahli warisnya berhak mendapatkan 

pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi 
masa iuran minimal 15 (lima belas) tahun 

b. Jika peserta meninggal dunia pada masa pembayaran iuran  selama 15 
(lima belas) tahun tersebut, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan 
manfaat jaminan pensiun. 

c. Masa pensiun harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Ada banyak cara 
yang bisa dilakukan. Intinya kamu harus melakukan investasi untuk 
mengembangkan aset kamu agar bisa menutup biaya hidup jika sudah 
pensiun kelak. Caranya, bisa ikut program dana pensiun seperti 
pembahasan di atas, atau investasi mandiri melalui reksadana, 
deposito, emas atau bahkan menanam saham. Pastikan kamu 
menyiapkan pensiun kamu dengan baik supaya kelak bisa menikmati 
masa pensiun dengan bahagia. 

  



 

178 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Al Arif,Nur Rianto,M. 2012. Lembaga Keuangan Syariah.(Suatu Kajian 
Teoritis  Praktis). Bandung: Pustaka Setia. 

Agustina, Rina. 2017. Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di 
Indonesia Dengan Metode RGEC. Jurnal Ekonomi Syariah dan 
Filantropi Islam, Vol.1. 

Budi santoso, Totok. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2, Jakarta: 
Salemba. 

Danu Pranata, Danu. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: 
Salemba Empat. 

Dahrani, dkk.2015.Medan :Cita Pustaka Media. 
Hasibuan,SP,Malayu.H.2009.Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. 
Hendrikson S, Eldo. 1997. Edisi Terjemahan Manrinus Sinaga, Teori 

Akuntansi, Jakarta: PT. Erlangga Ismail. 2013 .  
Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana, 

Kasmir.2012.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo. 

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan ,Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Latumeirissa,J.R.2011.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: 

Salemba Empat. 
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor / PJOK.03/2014 

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit 
Ayariah. 

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 
Indonesia. 

Rivai Veitzal, et al. 2013. Commercial Bank Management Manajemen 
Perbankan: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Undang-undang Perbankan Syari’ah. (UU RI Nomor 21 Tahun 2008). 
2009.Jakarta: Sinar Grafika Offset. 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdulrahim. 2014.Akuntansi 

Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer) Berdasarkan PAPSI 
2013.Edisi 2.Jakarta: Salemba Empat.  



 

179 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

PROFIL PENULIS 
 

 

Sotarduga Sihombing, S.Pd., M.M. Lahir di 
Padangsidempuan tahun 1963, saat ini adalah staf 
pengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. 
Meraih gelar sarjana pendidikan ekonomi/akuntansi 
dari Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1993 
dan Magister Manajemen dari Universitas HKBP 
Nommensen pada tahun 2013. Lasma Siagian, 
S.Pd.,M.Pd. Lahir di Gompar Sigombo Silaen tahun 

1984, saat ini adalah staf pengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Meraih gelar sarjana 
pendidikan ekonomi dari Universitas Negeri Medan (UNIMED)  pada tahun 
2009 dan Magister Pendidikan dari Universitas Universitas Negeri Medan 
(UNIMED)  pada tahun 2014. 
 

Lasma Siagian, S.Pd., M.Pd. Lahir di Gompar Sigombo 
Silaen tahun 1984, saat ini adalah staf pengajar di 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP 
Nommensen Pematangsiantar. Meraih gelar sarjana 
pendidikan ekonomi dari Universitas Negeri Medan 
(UNIMED)  pada tahun 2009 dan Magister Pendidikan 
dari Universitas Universitas Negeri Medan (UNIMED)  
pada tahun 2014. 

  



 

180 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

GLOSARIUM 

 

A 

Akuisisi: pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang berakibat 
beralihnya pengendalian terhadap bank. 
 
Akad MULIA: persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara 
Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai 
keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. 
 
Al-Hawalah:  pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain 
yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban 
utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam dunia perbankan atau keuangan 
dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. 
 
Al-Ijarah: akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
atas barang itu sendiri. 
 
Al-Kafalah: jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ke-3 untuk 
memenuhi kewajiban pihak ke-2 atau yang ditanggung. 
 
Al-Mudharabah: akad kerja sama antara 2 pihak, dimana pihak pertama 
menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola modal. 
 
Al-Musyarakah: akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk 
melakukan usaha tertentu. 
 
Al-Muza’arah: kerja sama pengolahan pertanian antara pihak lahan dengan 
penggarap. 
 
Al-Qardh: Jasa Perbankan Syariah yang berupa pinjaman uang atau barang. 
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Alokasi dana: menjual kembali atau menyalurkan kembali dana yang 
diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan kepada 
nasabah agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal 
mungkin. 
 
Applicant: pihak yang mengajukan asuransi kepada penanggung. 
 
Ar-Rahn: kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan 
seperti jaminan utang atau gadai. AR-RAHN Untuk Usaha Mikro Kecil 
(ARRUM) 
 

 

B 

Bai’al-Istihna: bentuk khusus dari akad bai’as-salam. Oleh karena itu, 
ketentuan dalam bai’al istihna mengikuti ketentuan dan aturan dari bai’as-
salam. 
 
Bai’al-Murabahah: kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan 
keuntungan yang sudah disepakati. 
 
Bai’as-Salam: pembelian barang yang disertakan kemudian hari, sedangkan 
pembayarannya dilakukan di muka. 
 
Bai’as-Salam: pembelian barang yang disertakan kemudian hari, sedangkan 
pembayarannya dilakukan di muka. 
 
Bank Devisa: bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang 
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan . Persyaratan 
untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia . 
 
Bank Indonesia: bank yang resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia 
sebagai Bank Sentral negara. 
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Bank Konvensional: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah 
ditetapkan . 
 
Bank kustodian:  salah satu lembaga penunjang dalam kegiatan pasar 
modal. 
 
Bank Milik Asing:  bank yang  jenis cabang dari bank yang ada di luar negeri , 
baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh: Bank of America, 
Bank of China, Bangkok Bank, Citibank, Standard Chartered, The Bank of 
Tokyo Mitsubishi UFJ, dan HSBC 
 
Bank Milik Campuran: bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara 
pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh : Bank ANZ Indonesia, Bank 
Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank DBS 
Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Rabobank Internasional Indonesia 
dan Bank Chinatrust Indonesia 
 
Bank Milik Koperasi: bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 
perusahaan yang berbadan hukum koperasi . Contoh :Bank Umum Koperasi 
Indonesia  
 
Bank Milik Pemerintah: bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki 
oleh Pemerintah Indonesia . Contoh : Bank Mandiri; Bank Negara Indonesia; 
Bank Rakyat Indonesia; Bank Tabungan Negara 
 
Bank Milik Swasta Nasional: bank dimana sebagian besar sahamnya 
dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh 
swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional . Contoh: 
Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank 
Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Mega,  
 
 
 

https://sahammilenial.com/kustodian-kekayaan-negara/
https://sahammilenial.com/kustodian-kekayaan-negara/
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Bank Non Devisa: bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan 
kegiatan transaksi layaknya bank devisa .Jadi, bank nondevisa hanya 
melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah Negara 
yang terbatas. 
 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR): bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensiaonal atau berdasarkan prinsip syariah , yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
bank secara umum: sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya 
didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai 
banknote. 
 
Bank Syariah: bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan 
rakyat syariah. Al-musawah bagian dari Al-Muza’arah, yaitu penggarap 
hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan 
menggunakan dana dan pelatihan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh 
dari presentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks kerja sama 
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. 
 
Bank Syariah: perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang 
bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
 
Biro Administrasi Efek (BAE): lembaga penunjang pada kegiatan pasar 
modal yang membantu sistem administrasi efek di pasar perdana dan pasar 
sekunder. 
 
BKPM: Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 
Buku Tabungan: buku yang dipegang oleh nasabah, yang diberikan kepada 
nasabah pada awal menabung. 
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C 

Call Money: sebuah pinjaman atau kredit yang harus dilunasi atau dibayar 
sesegera mungkin ketika faktur atau panggilan sudah diterima dari pemberi 
pinjaman (Kreditor). 
 
Call option: hak untuk membeli suatu valuta asing, sedangkan put option = 
hak untuk menjual suatu valas tertentu dalam kontrak opsi (option). 
 
Commercial Paper: sebuah instrumen hutang yang diterbitkan oleh 
perusahaan yang ditujukan kepada para investor tanpa jaminan dan 
digunakan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek. 
 

 

D 

Dana cadangan: sejumlah dana yang disisihkan dari sisa usaha untuk 
memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila 
diperlukan. Besarnya penyisihan dana yang di cadangkan 
ditentukan/tercantum dalam anggaran dasar.  
 
Dana pensiun: hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah 
bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-
sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 
 
Deposito berjangka: deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang 
tertentu. 

 

E 

Earning:  salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. 
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Emiten: pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada 
masyarakat (go public) dengan cara menerbitkan efek berupa (saham, 
obligasi) di bursa. 
 
Equitable premium: penentuan metode yang tepat untuk besaran 
kontribusi yang adil dan layak dalam bentuk premi yang berdasarkan tingkat 
risiko dan jenis objek pertanggungannya. 

 

F 

FPd:  Faktor penghargaan dalam desimal 
 
FPd:  Faktor Penghargaan per tahun dalam desimal 
 
FPe:  Faktor Penghargaan per tahun dalam persentase (%) 

 

Giro: simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa 
pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan dalam artian bahwa 
tidak dapat ditarik secara tunai. 
 
Giro pemerintah: giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah misalnya giro 
kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan sebagainya. 
 
Giro swasta: giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi 
swasta, yayasan sosial, dan badan non pemerintah lainnya. 

 
 
H 
 
Hibah/Donasi (kalau ada): pemberian yang meningkatkan berupa uang 
atas barang untuk memperlancar jalannya usaha. 
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Insurable Interest: Ini hubungan antara pihak tertanggung dengan objek 
yang diasuransikan. 

 
 
I 
 
Insurance float: selisih antara premi yang dikumpulkan oleh perusahaan 
asuransi dengan klaim yang harus dibayarkan pada nasabah. 
 
Investor: pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di 
perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat – surat 
berharga. 

IP:  Iuran pensiun 

J 
 
Jasa Taksiran: suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga 
atau nilai harta benda miliknya.  
 
Jenis transaksi valas option: salah satu contoh transaksi derivatif 
perbankan. 

 
 
K 
 
Kartu Penarikan: kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana 
pada mesin penarikan uang yang telah disediakan oleh pihak bank pada 
lokasi tertentu, dimana kita lebih mengenal kartu penarikan ini dengan 
nama ATM (Automated Teller machine). 
 
Kartu Yang Terbuat Dari Plastik: sejenis kartu kredit yang terbuat dari 
plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan 
si penarik, baik bank maupun di mesin Automated Teller Machine ( ATM ), 
mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat yang strategis. 
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KCA: Kredit Cepat Aman  
 
Konsolidasi: penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara 
mendirikan bank baru dan membubarkan bank–bank yang ikut konsolidasi 
tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 
 
Koperasi Jasa: koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di 
bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini koperasi angkutan, dan koperasi 
listrik. Koperasi jenis ini menyediakan beberapa layanan sekaligus, mulai 
dari menjual barang kebutuhan konsumen, menyediakan jasa simpan 
pinjam, hingga layanan jasa. 
 
Koperasi Konsumen: koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-
hari. 
 
Koperasi Produsen: koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang 
pengadaan barang produksi.  Pada umumnya koperasi produsen 
beranggotakan para pengusaha kecil (UMKM: Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan 
penolong untuk anggotanya. 
 
Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit: koperasi yang menyediakan 
usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan 
pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan 
pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh 
koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan 
kesejahteraan anggotanya. 
 
KRASIDA: pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil 
(dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan 
pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.  
 
KRASIDA: Kredit Angsuran Sistem Gadai  KREASI Kredit Angsuran Sistem 
Fidusia  
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Kredit Askep: kredit yang diberikan oleh bank. Kredit jenis ini = yang paling 
umum dan banyak digunakan masyarakat. 
 
Kredit gadai: fasilitas (kemudahan) pinjaman berdasarkan hukum gadai 
dengan prosedur sederhana, murah, aman, dan cepat. 
 
Kredit KCA: pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur 
pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah 
melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan.  
 
Kredit pembeli: kredit yang digunakan untuk membeli barang dengan uang 
muka di awal. 
 
Kredit penjual: kredit yang diberikan oleh penjual pada pembeli. Biasanya 
kredit ini banyak ditemukan di pasar grosir, contohnya transaksi antara 
supplier dengan distributor atau pengecer. 
 
Kredit: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
 
KRISTA: kredit Usaha Rumah Tangga, yang diberikan kepada Usaha Rumah 
Tangga untuk pengembangan usahanya. Salah satu bentuk fasilitas 
pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah Tangga = kredit KRISTA. 
 
KUCICA: suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang 
bekerjasama dengan Western Union.  
 
KUCICA: Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, Dan Aman  
 
Kuitansi: bukti yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan 
kartu penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang 
dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan 
dengan tabungan. 
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Kurs: harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur dalam mata 
uang asing. 

 
 
M 
 
Manajer investasi: pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk 
para nasabah. Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat suatu misi yang 
diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN.  
 
Merger: penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap 
mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan 
membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 
 
MK: Masa Kerja 
 
Modal: sejumlah harga (uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan 
usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain 
sebagainya. 
 
MP: Manfaat Pensun 
 
Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi): penjualan logam 
Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan 
jangka waktu Fleksibel.  
 
Multilateral: Negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas 
nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota. 
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N 
 
 
Nilai tukar: kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang 
(daya beli uang). 

 

Nilai Tunai: sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada pihak 
tertanggung apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kontrak berakhir 
sebelum waktu yang ditentukan. 
 
NIM: Net Interest Margin 

 
 
O 
 
Obligasi: surat berharga yang pengakuan hutang jangka panjang kepada 
pemegangnya dengan sanggupan membayar bunga tetap dan 
mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi 
harus memenuhi persyaratan dan dapat ijin dari Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM).  
 
Oligasi: surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi 
modal atau pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang menerima 
atau diberi dana tersebut (emiten). 
 
Opsi: transaksi yang berdasarkan kontrak perjanjian untuk memberikan hak 
tanpa kewajiban kepada pembeli option untuk melakukan pembelian atau 
penjualan sejumlah nominal suatu valuta asing, dengan harga tertentu 
(strike pice) serta waktu tertentu dimasa yang akan datang, selama periode 
perjanjian kontrak yang disepakati. 

 
 
 
 
P 



 

Glosarium | 191 

 
Pasar modal (capital market): pasar untuk berbagai instrumen keuangan 
jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti 
(saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. 
 
Pasar uang (money market): keseluruhan permintaan dan penawaran 
dana-dana, surat-surat berharga, atau instrumen financial jangka pendek 
yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dan 
dapat disalurkan melalui lembaga=lembaga perbankan. 

 
PDP: Penghasilan Dasar Pensiun per tahun 
 
Pegadaian: salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia 
yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu 
bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. 
 
Pembiayaan atau financing: pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 
dilakukan sendiri maupun lembaga. 
 
Pemegang polis: pihak yang memiliki wewenang untuk memegang polis 
yang disetujui. 
 
Pemeringkat efek: perusahaan yang berperan sebagai penasihat investasi 
berbentuk perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan pemeringkatan 
dan memberikan peringkat. 
 
Polis Asuransi: surat perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak 
penanggung. 
 
PPMP: Program Pensiun Manfaat Pasti 

 

Premi: uang yang harus dibayar selama proses asuransi berlangsung oleh 
pihak tertanggung yang telah disetujui kedua belah pihak. 
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Prinsip syariah: aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan 
usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. 

 
 
 
R 
 
RAHN: produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, 
dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya 
jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).  
 
Right: salah satu instrumen yang termasuk ke dalam produk derivative atau 
sering disebut dengan produk turunan dari saham yang berupa surat 
berharga yang bentuknya memberikan hak bagi pemodal untuk membeli 
saham baru yang dikeluarkan oleh emiten pada suatu harga tertentu dan 
pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan. 
 
ROA: Return On Assets 
 
RUPS: rapat yang diadakan oleh para pemegang saham. 

 
 
S 
 
Setoran non tunai: setoran yang tidak dilakukan secara resmi kepada bank. 
 
Setoran tunai: setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang 
kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank 
itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada 
bank untuk menambah saldo rekening gironya. 
 
Simpanan pokok: sejumlah uang yang sama besar, dari semua anggota dan 
wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota simpanan pokok tidak 



 

Glosarium | 193 

dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Besarnya simpanan 
pokok ditentukan oleh rapat anggota. 
 
Simpanan wajib: sejumlah uang yang tidak sama besarnya bagi setiap 
anggota yang wajib dibayar pada waktu tertentu. Simpanan wajib 
ditunjukkan untuk meningkatkan modal sendiri secara bertahap, selama 
menjadi anggota, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali. 
 
Spot: transaksi spot normal, dengan penyerahan dua hari kerja setelah 
tanggal transaksi. 
 
Suku bunga: harga penggunaan uang atau bisa juga disebut sebagai bias 
yang dipandang sebagai sewa untuk penggunaan uang pada jangka waktu 
tertentu. 
sumber dana bank: usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. 
 
Surat Berharga Pasar Uang: sebuah sekuritas yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1985 dan berfungsi sebagai 
alat yang dapat membantu mengstabilkan nilai rupiah. 
 
Surat Kuasa:  surat yang berisi pernyataan nasabah yang memberikan kuasa 
pada si pemegang surat kuasa yang terdapat tandatangan nasabah dan si 
pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah, 
selain itu disertakan fotocopy tanda pengenal si pemegang surat kuasa dan 
buku tabungan nasabah. 

 
 
T 
 
Today: apabila penyerahan dilakukan pada hari kerja yang sama dengan 
tanggal transaksi. 
 
Tom: transaksi spot dengan penyerahan pada hari kerja berikutnya setelah 
kontrak transaksi (one day settlement) 
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Transaksi forward: perjanjian atau kontrak untuk melakukan transaksi 
valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati pada awal transaksi, 
dan penyerahan dana dilakukan kemudian, minimal setelah 2 hari dari 
tanggal transaksi. 
 
Transaksi spot: transaksi Foreign Exchange (forex) yang dilakukan dengan 
saling menukarkan valuta asing atau bank note yang dimilikinya. 
 
Transaksi swap: kontrak forex gabungan antaran transaksi spot dan 
forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama, namun tanggal 
jatuh tempo berbeda. 
 
Treasury Bills: sebuah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam suatu negara dengan jangka waktu maksimal selama satu tahun. 

 
 
U 
 
Uang: suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk 
mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian 
barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat 
penimbun kekayaan. 
 
Uang Bank: uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam 
dan uang kertas. 
 
Uang giral: tagihan umum, yang dapat digunakan sewaktu waktu sebagai 
alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic 
transfer. Uang giral bukan  alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat 
boleh menolak dibayar dengan uang giral. 
 
Uang kartal: alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam 
melakukan transaksi jual beli sehari=hari. 
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Uang kertas: uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap 
tertentu dan alat pembayaran yang sah. 
 
Uang kuasi: jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam 
pembayarannya karena keterikatan waktu. 
 
Uang negara: uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

Uang Pertanggungan: bentuk tanggung jawab dari pihak penanggung atau 
“ganti rugi” apabila terjadi sesuatu terhadap hal yang ditanggungkan (pihak 
tertanggung) 

 
 
W 
 
Warrant: salah satu instrumen yang hampir sama dengan sifat instrumen 
right, salah satu produk derivative atau produk turunan dari saham yang 
memberikan hak untuk membeli sebuah saham baru pada tingkat, harga 
dan waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya. 
Namun  meskipun memiliki kesamaan dengan right, namun karakteristik 
warrant lebih cenderung condong ke obligasi. 
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