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vPendahuluan

Alhamdulillah, buku ini telah diizinkan oleh Allah SWT untuk 
diselesaikan oleh penulis. Tujuan penulis untuk membuat buku 

ini adalah untuk memudahkan pembaca khususnya mahasiswa 
jurusan ekonomi untuk mendapatkan informasi dan data mengenai 
berbagai jenis lembaga keuangan dan lembaga non keuangan yang 
ada di Indonesia.  Penulis berharap pembaca dan mahasiswa dapat 
lebih mengetahui, mengenal dan memahami karakteristik dari 
masing-masing lembaga keuangan dan lembaga non keuangan yang 
dijabarkan di dalam buku ini. Di dalam buku ini, penulis memberikan 
informasi mengenai lembaga pengawas (OJK), lembaga keuangan 
(bank konvensional & bank syariah) dan lembaga-lembaga non 
keuangan (asuransi, sewa guna usaha, pegadaian, dana pensiun, 
modal ventura, anjak piutang, badan penyelenggara jaminan sosial).  
 Buku ini sedikit berbeda dengan buku sejenis. Pada buku 
ini, penulis menambahkan lembaga baru di bidang keuangan 
yang ada di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa 
Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan 
Infrastruktur, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain 
itu, penulis juga memberikan beberapa data terbaru mengenai 
profil lembaga keuangan dan indikator-indikator lembaga ke-
uangan. Hal ini bertujuan agar pembaca dan mahasiswa da-
pat lebih memahami materi pembelajaran karena dikaitkan 
dengan kondisi dan keadaan lembaga keuangan di lapangan.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya 
terutama di dalam materi yang lebih mendalam tentang lembaga 
keuangan.  Namun demikian, penulis berharap informasi di dalam 
buku  ini  dapat  cukup  membantu  pembaca  dan  mahasiswa  serta  dapat   
mendorong  untuk  mencari  informasi  dari  sumber-sumber  lain.

KATA  PENGANTAR
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Penulis mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf 
yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mem-
bantu di dalam penyusunan buku ini.  Semoga buku ini membe-
rikan banyak manfaat dan menambah amal kebajikan kita semua.

Depok, September 2015
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GLOSARIUM

1. Agen  : Seseorang atau badan yang diberi kuasa atau 
yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak 
atas nama seseorang atau badan lain dan 
mempunyai hubungan tetap dengan yang di-
wakilinya;

2. Agunan  : Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 
debitur kepada bank dalam rangka pemberian 
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah;

3. Akad  : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;

4. Akuisisi  : Pengambilalihan sebagian besar (lebih dari 50%) 
atau seluruh kepemilikan suatu bank;

5. Anuitas  : Salah satu cara pembayaran kewajiban secara 
berkala selama jangka waktu tertentu;

6. Apresiasi  : 1)   Kenaikan nilai suatu aktiva akibat ke-
naikan harga pasar, penilaian kem-
bali, atau pendapatan yang diterima 
dibandingkan dengan nilai sebelumnya;  

   2)   Kenaikan nilai suatu mata uang terhadap 
mata uang lain sesuai dengan keadaan 
pasar dalam sistem kurs mengambang;

7. Cadangan Devisa: 
Cadangan dalam satuan mata uang asing yang 
dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi 
kewajiban keuangan karena adanya transaksi 
internasional;

8. Ekuitas  : Perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat 
dijual dari tagihan;
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9. Endosemen : Pengalihan hak kepada orang lain atas surat 
berharga yang dapat dialihkan misalnya 
cek, wesel, dengan cara memberikan nama 
dan tanda tangan di halaman belakang surat 
berharga tersebut;

10. Imbalan  : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil 
atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya 
sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang 
diberikan kepada pemegang SBSN sampai 
dengan berakhirnya periode SBSN;

11. Konsolidasi  : Penggabungan dari dua bank atau lebih, 
dengan cara mendirikan bank baru dan 
membubarkan bank-bank tersebut dengan 
atau tanpa likuidasi;

12. Kredit  : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan per-
setujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajib-
kan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga;

13. Lembaga Penjamin Simpanan : 
Badan hukum yang menyelenggarakan ke-
giatan penjaminan atas simpanan nasabah 
penyimpan melalui skim asuransi, dan pe-
nyangga, atau skim lainnya;

14. Merger  : Penggabungan dari dua bank atau lebih, 
dengan cara tetap mempertahankan berdiri-
nya salah satu bank dan membubarkan bank-
bank lainya dengan atau tanpa melikuidasi;

15. Modal  : Sejumlah dana yang digunakan untuk menja-
lankan kegiatan usaha. Pada perusahaan, 
umumnya diperoleh dengan menerbitkan 
saham;

16. Nasabah  : Pihak yang menggunakan jasa bank;
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17. Nasabah Penyimpan :  
Nasabah yang menempatkan dananya di 
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 
perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang berlaku;

18. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah : 
Penyediaan uang atau tagihan yang dipersa-
makan dengan itu berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil;

19. Penitipan  : Penyimpanan harta berdasarkan perjanjian 
atau kontrak antara bank umum dengan 
penitip, dengan ketentuan bank umum 
yang bersangkutan tidak mempunyai hak 
kepemilikan atas harta tersebut;

20. Rahasia bank : Segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya; 

21. Riba atau usury  : 
Merupakan unsur tambahan yang diperjan-
jikan sebelumnya baik dalam transaksi jual-
beli maupun pinjam-meminjam, secara batil 
atau bertentangan dengan ajaran Islam;

22. Simpanan  : Dana yang dipercayakan oleh masyarakat 
kepada bank berdasarkan perjanjian penyim-
panan dana dalam bentuk giro, deposito, 
sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu;

23. Surat Berharga : Surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, 
sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, 
atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban 
dari penerbit, dalam bentuk yang lazim 
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diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar 
uang;

24. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau dapat disebut 
sukuk negara  :

Surat berharga negara yang diterbitkan berda-
sarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas 
bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik 
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;

25. Wali Amanat  : Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank 
umum dengan penitip, dengan ketentuan bank 
umum yang bersangkutan tidak mempunyai 
hak kepemilikan atas harta tersebut.



1Otoritas Jasa Moneter

Otoritas Jasa Moneter (OJK) dibentuk pada tahun 2011 melalui 
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini 

dibentuk untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari 
lembaga keuangan baik bank maupun non bank.  Sebelum tahun 
2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan 
merupakan wewenang Bank Indonesia (BI). Pada masa itu, BI 
mempunyai 2 wewenang utama yaitu sebagai pengawas dan sebagai 
pengatur stabilitas moneter.  Setelah tahun 2011, Dewan Perwakilan 
Rakyat memisahkan fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga 
keuangan dari BI dan memindahkan ke OJK. Tujuan utama dari 
pemisahan ini agar BI dapat lebih berkonsentrasi pada fungsinya 
dalam stabilitas moneter dan fungi pengawasan lembaga keuangan 
dapat berjalan lebih baik lagi. Dengan demikian, fungsi pengawasan 
akan menjadi lebih terfokus dan lebih independen.
 OJK adalah lembaga yang independen. Di dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, lembaga ini bebas dari campur tangan 
pihak lain termasuk campur tangan presiden, menteri dan lembaga-
lembaga tinggi negara lainnya.  Lembaga ini mempunyai kantor pusat 
di ibu kota negara yaitu di Jakarta.  Lembaga ini dapat mempunyai 
kantor perwakilan di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.  Kantor-
kantor perwakilan tersebut juga dapat didirikan di luar negeri. 
Pendirian kantor-kantor di berbagai provinsi dan negara itu akan 
memudahkan OJK di dalam melakukan tugas dan wewenangnya 
di daerah atau negara lain. Selain itu, kantor perwakilan tersebut 
juga mempercepat proses pengolahan data dan pengiriman hasil 
pengawasan ke kantor pusat di Jakarta. 
 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di 

BAB 1 
OTORITAS JASA MONETER

1
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dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 
transparan, dan akuntabel. Kegiatan sektor jasa keuangan yang 
teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Keperca-
yaan yang semakin meningkat tersebut akan mewujudkan sistem 
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga 
OJK mampu membuktikan bahwa lembaga ini mampu menjaga 
kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. 
Melalui OJK ini, potensi timbulnya kerugian kepada masyarakat 
akibat kecurangan lembaga keuangan dapat berkurang karena OJK 
berwenang melakukan tindakan pencegahan terhadap kerugian 
konsumen dan masyarakat.  

Dasar Hukum

 Dasar-dasar hukum tentang OJK dan juga dasar-dasar hukum 
terkait dengan OJK antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia;

 Lembaga dalam Pengawasan OJK

 Sebagai lembaga pengawas maka OJK mempunyai objek 
pengawasan. Lembaga yang menjadi objek pengawasan dalam 
wewenang OJK adalah lembaga yang berkecimpung di dalam sektor 
jasa keuangan. Secara umum, OJK membagi lembaga-lembaga 
tersebut dalam golongan sebagai berikut.

Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perbankan

 Lembaga ini adalah semua lembaga atau perusahaan yang 
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bergerak di bidang jasa perbankan. Lembaga itu meliputi bank 
umum, bank umum syariah, BPR, dan BPR syariah.

Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

 Semua lembaga dalam golongan ini merupakan lembaga-
lembaga yang berkecimpung di dalam pasar modal.  Lembaga-
lembaga ini meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, wali 
amanat, pemeringkat efek, bank kustodian dan biro administrasi 
efek.

Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

 Lembaga di sektor perasuransian adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang asuransi termasuk perusahaan reasuransi. Untuk 
lembaga dana pensiun adalah perusahaan yang menyediakan jasa 
pengelolaan dana pensiun.  Sedangkan lembaga pembiayaan yang 
dimaksud dalam golongan ini adalah perusahaan pembiayaan seperti 
sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu 
kredit, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan 
infrastruktur.
 Berdasarkan penggolongan yang dibuat oleh OJK di atas maka 
pembagian lembaga bank dan non bank dapat dilihat pada gambar 
berikut:
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Gambar 1.1. Struktur Kelembagaan Pembiayaan
Sumber: www.ojk.go.id diunduh 5 September 2014

Aspek Pengawasan OJK

 Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas lembaga 
keuangan, OJK mempunyai banyak aspek yang menjadi objek 
pengawasan. Aspek-aspek yang menjadi tugas OJK untuk 
melakukan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut: 

Pengaturan dan Pengawasan Mengenai Kelembagaan Bank

 Hal ini meliputi:
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan 
dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi 
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan 
dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
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Pengaturan dan Pengawasan Mengenai Kesehatan Bank 
 
 Hal ini meliputi:

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
kecukupan modal minimum, batas maksimum pem-
berian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan 
pencadangan bank;

2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja 
bank;

3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (credit testing); dan
5. Standar akuntansi bank.

Pengaturan dan Pengawasan Mengenai Aspek Kehati-hatian Bank

 Hal ini meliputi:
1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan per-

bankan.

Kewenangan OJK

 OJK diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan 
tugas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.  Kewenangan 
ini merupakan mandat kepada OJK untuk melaksanakan tugasnya 
sebagai lembaga yang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. 
Kewenangan-kewenangan tersebut membuat OJK mempunyai 
kekuatan hukum di dalam melakukan proses pengaturan dan 
pengawasan lembaga keuangan di Indonesia. Kewenangan-kewe-
nangan tersebut adalah sebagai berikut:



6 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

Menetapkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang OJK

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan;

2. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
3. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor 

jasa keuangan;
4. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan 

perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan 
pihak tertentu;

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan 
pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

7. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta 
mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan 
dan kewajiban; dan

8. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.

Pimpinan OJK

 OJK dipimpin oleh dewan komisioner. Dewan komisioner 
ini bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini berarti bahwa dewan 
komisioner merupakan suatu kumpulan SDM profesional  yang 
mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejawat. Tidak ada satu 
anggota dewan komisioner yang menjadi atasan dan mempunyai 
hak untuk memerintah anggota dewan komisioner lainnya. Oleh 
sebab itu, struktur komando di dalam dewan ini bersifat koordinasi 
dan kerja sama.  
 Untuk menjadikan dewan komisioner itu bersifat kolektif dan 
kolegial maka struktur dewan komisioner OJK terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
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3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif  Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lain-
nya merangkap anggota;

6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan 

konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari BI yang merupakan anggota 

Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang 

merupakan pejabat setingkat eselon I di Kementerian 
Keuangan.

 Anggota dewan komisioner tersebut dipilih oleh DPR 
berdasarkan calon yang diajukan oleh presiden.  Namun pengang-
katan dan penetapan ketua, wakil ketua dan anggota dewan 
komisioner dilakukan melalui keputusan presiden. Jadi, calon 
anggota dewan komisioner harus mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari DPR untuk dapat menjadi anggota dewan komisioner 
yang kemudian diangkat oleh presiden.
 Untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisioner, OJK 
dilengkapi dengan suatu organisasi.  Organisasi OJK, terdiri dari  
divisi kesekretariatan, dewan audit dan komite etik.  Di luar divisi 
tersebut, OJK mempunyai divisi pengawasan perbankan, divisi 
pengawasan pasar modal dan divisi pengawasan lembaga keuangan 
non bank. Pada organisasi OJK, juga terdapat bidang edukasi dan 
perlindungan konsumen. Bidang ini bertugas untuk memberikan 
penjelasan kepada masyarakat, khususnya nasabah lembaga 
keuangan mengenai jasa-jasa dan aturan main yang ada pada lembaga 
keuangan.  Selain  itu,  bidang  tersebut  juga  menerima  pengaduan 
dari masyarakat jika masyarakat merasa dirugikan terhadap produk 
atau jasa lembaga keuangan. 
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Kode Etik OJK

 Seperti halnya organisasi lain yang sejenis, OJK juga mem-
punyai kode etik.  Kode etik OJK adalah  norma dan asas mengenai 
kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
seluruh karyawan OJK. Karyawan OJK tersebut meliputi anggota 
dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK. Kode etik bertujuan 
untuk menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi anggota 
dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK dalam menjalankan 
tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK. Selain itu, kode 
etik bertujuan untuk memberikan kejelasan pedoman perilaku 
anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kode etik juga bertujuan 
untuk mencegah pelanggaran kode etik OJK dan melindungi 
anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dari risiko 
hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat 
perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan 
dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara 
yang baik.  Kode etik OJK juga memperjelas mekanisme penanganan 
informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik 
OJK oleh anggota dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK. 
Kode etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas 
penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggar-
nya.
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 Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, OJK mempunyai 
sebuah komite etik. Komite etik adalah organ pendukung dewan 
komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan  dewan komisioner, 
pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik. Komite etik tersebut 
juga  bertugas untuk mengawasi nilai dasar kode etik OJK.  
 Nilai dasar kode etik OJK tersebut dicerminkan dalam perilaku 
pegawai yang sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK. Nilai 
dasar kode etik OJK yang diawasi tersebut terdiri atas:

(1)  Integritas;
(2)  Profesionalisme;
(3)  Transparansi;
(4)  Akuntabilitas;
(5)  Sinergi; dan
(6)  Kesetaraan.

Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK

 Di dalam setiap organisasi, selain terdapat kode etik yang harus 
dipatuhi, juga terdapat kewajiban dan larangan yang juga harus 
dipatuhi.  Kewajiban dan larangan ini akan mengakibatkan timbul-
nya sanksi jika tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh karyawan.  
Untuk anggota dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK, 
kewajiban mereka antara lain adalah:

a. Mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-perun-
dangan, dan tata laksana tugas;

b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas OJK, baik selama dan setelah 
tidak bekerja di OJK yang diatur dalam ketentuan mengenai 
penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia.

 Sedangkan larangan untuk anggota dewan komisioner, pejabat, 
dan pegawai OJK antara lain adalah:

a. Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau mela-
kukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.

b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma 
kesopanan dan kesusilaan.
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c. Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk me-
minta/menerima, mengizinkan atau membiarkan ke-
luarga untuk meminta/menerima segala pemberian 
dalam bentuk apa pun dan hal-hal lain yang dapat 
dinilai dengan uang dari pihak ketiga secara langsung 
maupun tidak langsung.  Hal ini dikhawatikan akan 
menyebabkan SDM yang bersangkutan menjadi tidak 
objektif dalam pelaksanaan tugas karena hal ini dapat 
menyebabkan anggota dewan komisioner, pejabat, 
dan pegawai OJK memiliki kewajiban kepada pihak 
ketiga tersebut.  Selain itu, keadaan ini juga dapat 
memengaruhi anggota dewan komisioner, pejabat, 
dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugasnya; atau 
dapat juga menyebabkan anggota dewan komisioner, 
pejabat, dan pegawai OJK bersikap diskriminatif dalam 
melaksanakan tugasnya.

d. Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang 
untuk memanfatkan informasi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas OJK untuk tujuan dan alasan apa pun 
atau untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang 
tidak berhak. Hal tersebut dikecualikan jika dalam rangka 
melaksanakan tugas OJK.

e. Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang 
untuk menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga dalam 
bentuk apa pun atau mengungkapkan informasi yang 
masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan 
tugas OJK yang masih dalam proses penyelesaian ataupun 
belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya.

f. Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang 
untuk membantu penyiapan dokumen atau laporan atau 
bantuan dalam bentuk apa pun termasuk bantuan jasa, 
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
pihak ketiga berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, 
keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.
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g. Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK juga di-
larang mempunyai efek yang bersifat ekuitas dari emiten 
dan/atau perusahaan publik; perusahaan yang berada 
di bawah pengawasan OJK; dan/atau perusahaan yang 
memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan 
OJK. Jika anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai 
OJK mendapatkan efek tersebut  karena warisan, hibah 
atau putusan pengadilan maka mereka wajib segera 
melaporkan kepemilikan efek tersebut kepada dewan 
komisioner. Demikian juga jika kepemilikan efek tersebut 
dialihkan maka mereka juga wajib melaporkan hasil 
pengalihan tersebut kepada dewan komisioner.

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

 Selain melakukan tugas pengawasan lembaga keuangan, OJK 
juga bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat 
terhadap semua kegiatan lembaga keuangan di Indonesia.  
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat tersebut, OJK 
berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen 
dan masyarakat dari kecurangan lembaga keuangan atau oknum.  
Tindakan pencegahan tersebut dapat meliputi beberapa hal pokok 
sebagai berikut:

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat 
atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan 
produknya;

b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan 
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi meru-
gikan masyarakat; dan

c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 Selain tindakan pencegahan di atas, OJK juga melakukan 
program pelayanan pengaduan konsumen terhadap pelayanan                   
atau produk lembaga keuangan yang merugikan masyarakat. 
Program pelayanan pengaduan yang disediakan OJK tersebut 
meliputi hal-hal sebagai berikut:
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a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan 
pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di 
lembaga jasa keuangan;

b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang diru-
gikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan 

c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang 
dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan.

 Tindakan hukum terhadap lembaga keuangan yang merugikan 
masyarakat dapat juga dilakukan oleh OJK.  Hal ini semata-mata 
dilakukan OJK untuk benar-benar melindungi masyarakat dari 
tindak kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan. Oleh sebab itu, untuk melindungi konsumen dan 
masyarakat dari kecurangan dan kejahatan lembaga keuangan, OJK 
juga berwenang melakukan pembelaan hukum.  Pembelaan hukum 
tersebut  meliputi:

a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada 
lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan 
konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan; 

b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta 
kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang 
menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah 
penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun 
di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; 
dan/atau

c. Mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian 
dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen 
dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari 
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan. Ganti kerugian hanya digunakan untuk 
pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
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Sumber Dana

 OJK merupakan suatu lembaga negara. Sumber dana lembaga 
negara ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Selain dari APBN, OJK juga mendapatkan dana dari 
lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 
Sumber dana dari lembaga keuangan tersebut merupakan mandat 
yang terdapat di dalam undang-undang sehingga resmi untuk 
diberlakukan.  Berdasarkan itu, OJK berhak untuk mengenakan 
pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa 
keuangan. Dana yang terkumpul dari pungutan tersebut menjadi 
salah satu sumber penerimaan OJK. Dana-dana tersebut digunakan 
OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, penga-
daan aset serta kegiatan pendukung lainnya. 

Laporan Keuangan 

 OJK juga merupakan suatu lembaga yang wajib membuat 
laporan keuangan.  Di dalam laporan keuangan, OJK menyusun 
laporan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan 
tahunan.  Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 
oleh BPK. Setelah laporan tahunan selesai dibuat, maka OJK wajib 
mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media 
cetak dan media elektronik.
 Selain itu, OJK juga menyusun laporan kegiatan yang terdiri 
atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Kadang-
kadang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memerlukan 
penjelasan tentang suatu kejadian yang terjadi pada lembaga 
keuangan.  Untuk itu, OJK wajib menyampaikan laporan khusus 
kepada DPR berkenaan dengan hal tersebut.  

Hubungan dengan BI dan Lembaga Lain

 Hubungan pekerjaan antara OJK dan BI sangat erat.  Setiap 
hari, OJK dan BI selalu berhubungan dan berinteraksi.  Hubungan 
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dan interaksi yang terjadi berupa koordinasi dengan BI dalam hal 
membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.  Peraturan 
pengawasan yang dibuat antar kedua lembaga negara ini antara lain 
adalah:

a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan 

dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha 

bank lainnya;
e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically 

important bank; dan
f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kera-

hasiaan informasi.

 Jika terjadi suatu kasus bank bermasalah, BI dapat mela-
kukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 
kepada OJK.  Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut BI 
tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. 
Laporan hasil pemeriksaan bank bermasalah tersebut disampaikan 
kepada OJK paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya laporan hasil 
pemeriksaan. Jika kemudian, OJK berpendapat bahwa kondisi 
bank bermasalah tersebut semakin memburuk maka OJK akan 
menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
mengenai bank bermasalah tersebut untuk mendapatkan pembinaan 
dan bimbingan sesuai tugas LPS.  OJK juga segera menginformasikan 
ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan 
Bank Indonesia. 
 OJK juga berperan aktif di dalam menjaga kestabilan sistem 
keuangan.  Untuk itu, OJK masuk sebagai salah satu anggota dari 
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Selain OJK, 
FKSSK mempunyai beberapa anggota lain yaitu:

a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
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c. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 
selaku anggota; dan 

d. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota itu sendiri.

 Dalam kesehari-hariannya, FKSSK melakukan pemantauan 
dan evaluasi stabilitas sistem keuangan dengan melakukan rapat 
paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian FKSSK akan 
membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan 
tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara 
stabilitas sistem keuangan.  Di dalam forum tersebut, setiap anggota 
juga melakukan pertukaran informasi yang dimiliki oleh masing-
masing anggota. Dalam kondisi krisis keuangan atau teriden-
tifikasi akan adanya potensi krisis keuangan, menteri keuangan, 
Gubernur Bank Indonesia, ketua dewan komisioner OJK, dan/atau 
ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan masing-
masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat 
guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan 
krisis.  
 Melihat hubungan-hubungan tersebut diatas maka jelas 
terlihat bahwa OJK mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 
BI, LPS dan menteri keuangan.  Fungsi koordinasi dan saling 
memberikan informasi terbaru antar lembaga-lembaga tersebut 
merupakan bentuk hubungan OJK dengan lembaga-lembaga lain 
di dalam pengendalian dan pengawasan lembaga keuangan.  



17Bank  Sentral

Bank sentral adalah suatu bank dari sebuah negara. Bank sentral 
tersebut merupakan sebuah bank yang bertanggung jawab atas 

kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Pada umumnya, bank 
sentral bertugas untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas 
sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan di suatu negara. 

Asal Mula Bank Sentral

 Asal mula bank sentral tidak terlepas dari sejarah dikenalnya 
sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Pada zaman 
dahulu, alat tukar yang digunakan dalam perdagangan adalah barang 
itu sendiri. Pedagang saling menaksir nilai barang yang dimilikinya 
dan menukarnya dengan barang milik pedagang lain yang kira-kira 
mempunyai nilai yang sama dengan nilai barang miliknya.  Sistem 
perdagangan ini dikenal dengan istilah perdagangan barter.  Sistem 
tersebut mempunyai banyak kekurangan di dalam praktiknya. 
Pedagang sering kali merasa bahwa nilai barang yang dimilikinya 
kurang sesuai dengan nilai barang pedagang lain. Mereka sering 
merasa bahwa barang mereka lebih berharga daripada barang yang 
mereka beli dan sebaliknya. Selain itu, mereka harus membawa 
barang-barang mereka yang berat untuk saling dipertukarkan satu 
sama lain pada waktu dan tempat yang sama. 
 Kemudian, sistem perdagangan berkembang dengan munculnya 
emas, perak dan perunggu sebagai alat tukar.  Pada sistem ini, 
pedagang menggunakan kepingan emas, perak dan perunggu untuk 
membeli barang dari pedagang lain.  Nilai kepingan tersebut sesuai 
dengan nilai kepingannya. Misalnya 1 gr emas mempunyai nilai     
Rp 100.000,- maka dimanapun dan kapanpun pedagang membayar 
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barang yang dibelinya, emas yang digunakan untuk membayar   
kepada penjual adalah tetap Rp 100.000,-. Kesulitan timbul 
ketika suplai material kepingan logam berharga itu mulai terbatas 
sedangkan nilai perdagangan semakin besar.  Kebutuhan logam 
berharga untuk dibuat alat tukar dalam perdagangan juga semakin 
meningkat. Oleh sebab itu, muncullah ide untuk menggantikan 
bahan kepingan tersebut dengan logam lain yang mempunyai 
volume bahan baku banyak dan mempunyai nilai intrinsik yang 
sama dengan logam berharga tersebut.  
 Kemudian muncullah sistem pembayaran yang menggunakan 
uang logam sebagai alat pembayaran. Logam banyak ditemukan  
pada masa itu sehingga menjadi pilihan sebagai bahan pembuat                           
uang. Pada awal masa terbitnya uang logam itu, uang logam 
dikeluarkan oleh sebuah lembaga keuangan (baca: bank).  
Lembaga ini menerima sejumlah barang jaminan dari nasabah 
dan menggantinya dengan uang yang  nilainya sama dengan nilai 
jaminan barang nasabah.  Misalnya nasabah menjaminkan 1 gr 
emasnya dengan nilai Rp 500.000,- maka lembaga tersebut akan 
memberikan uang logam kepada nasabah dengan nilai yang sama 
yaitu sebesar Rp 500.000,-.  
 Alat tukar dengan uang seperti ini sudah lebih maju 
dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Jenis uang ini lebih 
praktis digunakan dan lebih mudah diproduksi daripada sistem 
pembayaran sebelumnya. Uang logam ini dapat dipecah menjadi 
beberapa nilai yang lebih kecil. Misalnya nilai Rp  500.000,- dapat 
dipecah menjadi 4 keping uang logam Rp 100.000,- dan 10 keping 
uang logam Rp 10.000,-. Seiring dengan terbitnya uang logam       
ini maka perkembangan sistem pembayaran berkembang men-
jadi semakin maju. Pada tahap perkembangan sistem pembayaran 
selanjutnya, berkembanglah sistem pembayaran dengan diterbit-
kannya uang kertas.   
 Namun perkembangan yang sudah maju tersebut masih 
mempunyai beberapa kendala. Kendala yang muncul adalah              
ketika nasabah menjaminkan barang berharganya di bank. Nilai 
jaminan di awal (pada saat menjaminkan) dan pada nilai jaminan di 
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akhir (pada saat nasabah menukarkan kembali uangnya ke bank), 
nasabah mendapatkan selisih nilai dan sering kali nilai akhir                    
yang diperoleh nasabah lebih kecil daripada nilai pada awalnya. 
Selain itu, pada masa itu terdapat banyak bank. Setiap bank 
mempunyai sistem penilaian yang berbeda-beda sehingga tidak 
ada kepastian nilai dari suatu mata uang terhadap nilai jaminan 
yang dijaminkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesatuan 
sistem keuangan yang dapat menjamin bahwa nilai jaminan pada 
awal dijaminkan mempunyai nilai yang sama pada saat jaminan 
tersebut diambil kembali oleh nasabah.  
 Sejak itulah disadari perlunya suatu bank sentral.  Bank 
sentral ini didirikan untuk memastikan adanya satu jenis mata 
uang (kertas) yang sama dan berlaku di seluruh daerah pada 
suatu negara.  Bank sentral itu harus menjaga agar nilai uang tetap 
stabil dan dapat dipercaya masyarakat.  Untuk itu, bank sentral 
perlu dijamin oleh negara. Negara menjamin uang kertas tersebut 
dengan sejumlah emas deposit atau logam berharga lainnya yang 
dicadangkan setiap mencetak nominal uang.  Dengan demikian, 
bank sentral dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang 
mengatur keseimbangan antara jumlah pencetakan uang dengan 
jumlah deposit yang diberikan negara.  Hal inilah yang menjadikan 
cikal bakal suatu bank sentral di suatu negara.  

Sejarah Bank Sentral di Indonesia

 Pada periode sebelum 1953, fungsi bank di Indonesia dilak-
sanakan oleh De Javasche Bank N.V. (DJB).  Bank ini berfungsi sebagai 
bank umum dan juga sebagai bank sentral. Bank DJB ini masih 
dimiliki oleh Belanda sebagai warisan masa penjajahan Belanda.  
Melihat peranan dan strategisnya sebuah bank di Indonesia maka 
Presiden Soekarno pada tanggal 16 September 1945 memberikan 
mandat untuk mempersiapkan sebuah bank milik Indonesia dengan 
nama Bank Negara Indonesia (BNI).  BNI inilah yang menjadi cikal 
bakal terbentuknya bank-bank umum di Indonesia.  
 Di dalam perkembangannya, BNI dan DJB tidak dapat menja-



20 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

lankan tugasnya dengan baik. Hal itu disebabkan oleh dualisme 
administrasi keuangan pemerintah dan juga kondisi pada masa 
revolusi yang membuat sistem keuangan tidak optimal.  Oleh karena 
itu, sejak Konferensi Meja Bundar (KMB), telah ditetapkan bahwa 
DJB bertindak sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia 
Serikat (RIS) dan BNI berfungsi sebagai bank umum. Hasil KMB 
tersebut belum membuat Pemerintah Indonesia merasa puas 
karena DJB masih dimiliki oleh bangsa asing. Maka sejak bubarnya 
RIS tahun 1950, dibentuklah panitia nasionalisasi. Panitia ini 
bertugas untuk menasionalisasi DJB dan pada tahun 1951 saham 
DJB berhasil dibeli oleh Pemerintah Indonesia.  
 Sejak tahun 1951 tersebut, Pemerintah Indonesia menyiapkan 
rancangan undang-undang tentang bank sentral. Rancangan 
undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1953 dan menye-
butkan bahwa Bank DJB diganti menjadi Bank Indonesia (BI) 
dengan UU nomor 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-
Undang Pokok Bank Indonesia. 
 Pada masa itu, BI bertugas menjaga stabilitas rupiah, me-
nyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan per-
kembangan urusan kredit dan melakukan pengawasan pada 
urusan kredit tersebut. Modal awal bank ini sebesar Rp 25 juta dan 
dengan modal itu, BI memiliki usaha-usaha/jasa-jasa bank. Selain 
itu, dalam rangka melayani Pemerintah Republik Indonesia, BI 
juga menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai 
pemegang kas pemerintah serta memberi uang muka dalam rekening 
koran kepada pemerintah.
 Sejarah berlanjut sampai tahun 1966.  Pada periode ini terjadi 
proses penggabungan bank umum ke dalam BI.  Semua bank umum 
negara dan Bank Tabungan Negara (BTN) disatukan ke dalam 
bank sentral dengan sistem baru.  Sistem baru tersebut bernama 
Bank Tunggal.  Pada periode ini pula berdirilah bank tunggal milik 
negara dan diberi nama Bank Negara Indonesia (BNI). Sejak itulah 
semua kantor BI, BKTN, BNI, BUNEG, dan BTN dilebur ke dalam 
BNI dan masing-masing beroperasi dengan nama BNI Unit I, Unit 
II, Unit III, Unit IV dan Unit V.
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 Kemudian, pada tahun 1992, BI diberikan wewenang dalam 
penetapan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek permodalan, 
kualitas aset, kekuatan manajemen, rentabilitas, likuiditas, solva-
bilitas dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan bank. Selain 
itu, BI juga diberikan penegasan dan perluasan wewenang dalam 
penentuan batas maksimal pemberian kredit bagi seseorang atau 
kelompok debitur. Berkenaan dengan hal itu, peranan BI dalam 
pembinaan dan pengawasan bank juga ditingkatkan.  Pembinaan 
dan pengawasan itu termasuk tindakan terhadap bank yang 
mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup 
bank tersebut.
 Pada tanggal 17 Mei 1999 dengan UU No. 23/1999, Bank Sentral  
Republik  Indonesia  ditetapkan  sebagai  suatu  lembaga  negara 
yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau 
pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur 
dalam undang-undang. Sebagai bank sentral RI, BI berkedudukan 
di Jakarta, ibu kota negara RI. Ada banyak perubahan ketentuan 
yang diatur dalam UU No. 23/1999 ini, antara lain mengenai tujuan 
dan tugas, jumlah modal, serta ketentuan hubungan antara BI 
dengan pemerintah. Secara lebih spesifik, dalam UU itu disebutkan 
tujuan BI adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. 
Untuk mencapai tujuan itu, BI mempunyai tugas menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi 
bank.
 Pada undang-undang tersebut, jumlah modal BI ditetapkan 
sekurang-kurangnya Rp 2 triliun. Modal tersebut harus ditambah 
sehingga menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter dan sumber 
dananya dapat berasal dari cadangan umum atau sumber lain. 
Dalam hubungannya dengan pemerintah, undang-undang tersebut 
menetapkan bahwa BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 
Undang-undang tersebut melarang BI untuk memberikan kredit 
kepada pemerintah dan membeli untuk diri sendiri surat-surat 
utang negara, kecuali di pasar sekunder.
 Dengan berlakunya UU No. 23/1999 tersebut, terjadi per-
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ubahan dalam susunan jabatan di lingkup BI. BI dipimpin oleh 
dewan gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang 
deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau 
sebanyak-banyaknya tujuh orang deputi gubernur. Sebutan satuan 
kerja urusan dan kepala urusan juga diubah menjadi direktorat dan 
direktur dalam struktur organisasi BI.
 Kemudian, pada tahun 2003 disepakati amandemen terhadap 
UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian ditetap-
kan sebagai UU No. 3/2004 pada tanggal 15 Januari 2004. Dalam 
amandemen tersebut, tujuan BI tetap difokuskan pada pengen-
dalian  moneter, dengan tetap mengupayakan prinsip-prinsip 
keseimbangan antara independensi dengan pengawasan, tanggung 
jawab atas kinerja, serta akuntabilitas publik yang transparan. 
Selain itu, jika suatu bank mengalami suatu kesulitan keuangan 
yang berdampak sistemik serta berpotensi mengakibatkan krisis 
yang membahayakan sistem keuangan nasional, maka BI akan 
memberikan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi 
beban pemerintah. 
 Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2011, fungsi penga-
wasan yang melekat pada BI dipisahkan ke lembaga Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).  Dengan demikian, saat ini BI akan lebih fokus 
pada fungsi pengendalian moneter daripada fungsi pengawasan.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

 Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral di Indonesia.  Di 
Indonesia, BI didirikan untuk mengatur sistem moneter dan 
merupakan satu-satunya bank sentral yang ada di Indonesia.  Dalam 
kapasitasnya dalam mengendalikan sistem moneter, BI mempunyai 
tujuan utama.  Tujuan tersebut adalah mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mencakup 
dua faktor penting. Faktor pertama adalah kestabilan nilai mata 
uang terhadap barang dan jasa. Faktor kedua adalah kestabilan nilai 
rupiah terhadap mata uang negara lain.  Faktor pertama dapat dilihat 
pada perkembangan laju inflasi sebagai indikator.  Faktor kedua 
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dapat dilihat pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang negara lain. 
 BI bersifat independen di dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya.  Sifat independen tersebut membuat bank ini bebas 
dari campur tangan pemerint  ah dan/atau pihak lain.  Independen, 
juga mempunyai arti bahwa BI mempunyai otonomi penuh dalam 
merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tidak 
diperbolehkan untuk  mencampuri pelaksanaan tugas BI dan BI 
juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dari 
pihak manapun juga.  Posisi ini memang diperlukan oleh sebuah 
bank sentral agar fungi pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien.
 Di dalam undang-undang, BI merupakan sebuah badan hukum 
publik dan juga sebuah badan hukum perdata. Sebagai badan 
hukum publik, BI berwenang menetapkan peraturan-peraturan 
hukum untuk melaksanakan amanat di dalam undang-undang 
dan mengikat seluruh masyarakat luas dalam konteks tugas dan 
wewenangnya. Sedangkan status BI sebagai badan hukum perdata, 
maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan.

Beberapa Bank Sentral di Beberapa Negara

 Setiap negara mempunyai sebuah bank sentral. Di USA, bank 
sentral negara ini dikenal dengan nama Federal Reserve Bank 
(FRB).  FRB ini tergabung dalam Federal Reserve System (FRS) 
yang menyediakan dana cash untuk pemerintah dan menyimpan  
sebagai deposito yang aman bagi keuangan negara. Di negara 
adi kuasa ini, FRB berfungsi untuk membuat instrumen dalam 
pelaksanaan kebijakan keuangan. FRB juga dapat menerbitkan 
saham yang dapat dibeli oleh bank anggota FRB. Kepemilikan 
saham ini sangat berbeda dengan kepemilikan saham pada 
perusahaan swasta. FRB tidak mengenakan bunga dan kepemi-
likan saham adalah berdasarkan peraturan undang-undang yang 
berlaku di USA dimana setiap anggota harus memiliki saham. 
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Saham-saham tersebut tidak boleh dijual atau diperdagangkan atau 
dijadikan agunan untuk kredit. Dividen yang diberikan terhadap 
saham tersebut tidak lebih dari 6% per tahun.    
 FRB, sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, merupa-
kan suatu bank regional yang terhubung dan terintegrasi dalam 
suatu sistem yang disebut Federal Reserve System. FRB mempunyai                     
12 bank anggota yang mewakili masing-masing distrik dan disebut 
sebagai Federal Reserve Districts.  Bank-bank tersebut bergabung 
dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan 
pada masing-masing distrik. Keduabelas bank regional tersebut 
adalah sebagai berikut:

1. Federal Reserve Bank of Atlanta
2. Federal Reserve Bank of Boston
3. Federal Reserve Bank of Chicago
4. Federal Reserve Bank of Cleveland
5. Federal Reserve Bank of Dallas
6. Federal Reserve Bank of Kansas City
7. Federal Reserve Bank of Minneapolis
8. Federal Reserve Bank of New York
9. Federal Reserve Bank of Philadelphia
10. Federal Reserve Bank of Richmond
11. Federal Reserve Bank of San Francisco
12. Federal Reserve Bank of St. Louis

 Di Jepang, bank sentralnya dikenal sebagai Bank of Japan (BOJ). 
Bank ini berbeda dengan FRB dan BI dalam hal kepemilikannya.  
BOJ berdiri berdasarkan undang-undang Jepang dan bukan 
merupakan lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta. Bank 
ini mempunyai tugas yang relatif sama dengan bank sentral lain 
yaitu menerbitkan uang, mengontrol nilai tukar dan mengendalikan 
keuangan serta menjamin kelancaran lalu lintas uang antar bank 
dan antar lembaga keuangan lain agar tercipta kestabilan sistem 
keuangan di Jepang.
 Sedangkan di Timor Leste, bank sentral di negara bekas Provinsi 
Timor Timur ini dikenal dengan nama Autoridade Bancária e de 
Pagamentos de Timor-Leste atau Bank Sentral Timor Leste.  Bank 
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ini belum lama berdiri. Bank ini berdiri sejak bulan September 
2011 dan berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem keuangan 
di Timor Leste melalui tingkat inflasi rendah, sistem pembayaran 
yang efisien dan efektif, mendorong sistem yang aman dan  kredibel 
pada lembaga keuangan.  Selain itu, kestabilan sistem keuangan di 
negara ini dilakukan juga dengan memberikan informasi-informasi 
tentang keuangan, menjalankan penelitian dan analisis ekonomi 
serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.
 Setiap negara mempunyai satu bank sentral. Tidak ada negara 
yang mempunyai lebih dari satu bank sentral.  Untuk mengenal lebih 
banyak mengenai bank sentral di beberapa negara, beberapa nama 
bank sentral dari beberapa negara dapat dilihat pada daftar di bawah 
ini.

1. Amerika Serikat – Federal Reserve Bank
2. Afrika Selatan – South African Reserve Bank
3. Arab Saudi – Saudi Arabian Monetary Agency
4. Australia – Reserve Bank of Australia
5. Brasil – Banco Central do Brasil
6. Kanada – Bank of Canada
7. Republik Rakyat Cina – Bank Rakyat Cina
8. Denmark – Denmarks Nationalbank
9. Filipina – Bangko Sentral ng Pilipinas
10. Hong Kong – Otoritas Moneter Hong Kong
11. India – Reserve Bank of India
12. Iran – Bank Markazi Iran
13. Jepang – Bank of Japan
14. Korea Selatan – Bank of Korea
15. Malaysia – Bank Negara Malaysia
16. Myanmar – Bank Sentral Myanmar
17. Selandia Baru – Reserve Bank of New Zealand
18. Swiss – Schweizerische Nationalbank
19. Swedia – Sveriges Riksbank
20. Thailand – Bank of Thailand
21. Timor Leste – Autoridade Bancária e de Pagamentos de 

Timor-Leste
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 Organisasi BI

 Sebagaimana sebuah organisasi, BI mempunyai struktur orga-
nisasi.  Struktur organisasi BI di tahun 2014 secara umum dapat 
dilihat pada Gambar 2.1.  

Gambar  2.1. Struktur Organisasi BI
Sumber: BI diunduh 7 April 2015

 Struktur organisasi BI terdiri dari Dewan Gubernur, Asisten 
Gubernur, Divisi Moneter, Divisi Stabilitas Sistem Keuangan, Divisi 
Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, Divisi Manajemen Intern 
dan Divisi Jaringan Kantor.  
 Divisi Moneter terdiri dari Departemen Kebijakan Ekonomi 
dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen 
Pengelolaan Devisa, Departemen Statistik, Pusat Riset dan Edukasi 
Bank Sentral, Departemen Internasional, dan Departemen Penge-
lolaan dan Kepatuhan Laporan.  
 Tugas dari departemen-departemen tersebut antara lain adalah 
sebagai berikut:
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Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter 
1. Melakukan asesmen / observasi terhadap kondisi moneter; 
2. Membuat penelitian di bidang moneter; 
3. Membuat rancangan kebijakan-kebijakan moneter. 

Departemen Pengelolaan Moneter 
1. Mengembangkan dan mengatur pengelolaan moneter; 
2. Melakukan operasi moneter;
3. Melakukan manajemen risiko; 
4. Pengelolaan sistem dan informasi moneter.  

Departemen Statistik
1. Membuat laporan statistik domestik;
2. Membuat laporan statistik neraca pembayaran;
3. Mengembangkan data statistik;
4. Melakukan diseminasi data statistik.

Departemen Pengelolaan Devisa
1. Melakukan manajemen devisa negara;
2. Menganalisis devisa;
3. Mengelola devisa eksternal;
4. Melakukan manajemen risiko, setelmen dan sistem tresuri.

Departemen Internasional
1. Membuat kebijakan dan melakukan hubungan inter-

nasional;
2. Melakukan studi kebanksentralan internasional.

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral
1. Membuat penelitian tentang kebanksentralan;
2. Membuat program edukasi tentang kebanksentralan;
3. Mengembangkan dan memeliharan perpustakaan. 

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
1. Melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap bank-

bank umum;
2. Melakukan pengelolaan terhadap informasi dan perkre-

ditan nasional.
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 Divisi Stabilitas Sistem Keuangan terdiri dari 3 departemen.  
Departemen-departemen dalam sistem keuangan tersebut adalah 
Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveillance 
Sistem Keuangan dan Departemen Pengembangan UMKM. Se-
dangkan departemen di dalam Divisi Sistem Pembayaran adalah 
Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, 
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen 
Pengelolaan Uang dan Departemen Pengelolaan Pinjaman dan 
Transaksi Pemerintah.
 Tugas dari masing-masing departemen adalah sebagai berikut:
Departemen Kebijakan Makroprudensial

1. Melakukan asesmen terhadap kebijakan makroprudensial;
2. Memberikan rekomendasi kebijakan makroprudensial.

Departemen Surveillance Sistem Keuangan
1. Melakukan observasi dan kajian surveillance sistem ke-

uangan dalam berbagai sektor.

Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
1. Mengembangkan keuangan inklusif;
2. Mengembangkan usaha kecil menengah di Indonesia.

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
1. Melakukan kajian kebijakan sistem pembayaran;
2. Memberikan izin dalam proses sistem pembayaran;
3. Melakukan pengawasan sistem pembayaran;
4. Melakukan pengawasan terhadap pedagang valuta asing.

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
1. Mengembangkan dan memelihara sistem pembayaran BI;
2. Menyelenggarakan sistem pembayaran BI.

Departemen Pengelolaan Uang 
1. Melakukan observasi dan membuat kebijakan pengelolaan 

uang;
2. Melakukan kegiatan operasional pengelolaan uang.
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Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah
1. Melakukan pengelolaan terhadap transaksi pemerintah 

dan BI;
2. Melakukan review ketentuan dan persyaratan pinjaman 

dan transaksi pemerintah dan BI.

 Divisi Manajemen Intern mempunyai 9 departemen. Depar-
temen tersebut adalah Departemen Logistik dan Pengamanan, 
Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Departemen Sumber 
Daya Manusia, Departemen Keuangan Intern, Departemen Hukum, 
Departemen Audit Intern, Departemen Komunikasi, Departemen 
Manajemen Strategis dan Tata Kelola, dan Departemen Pengelolaan 
Aset. Tugas dari masing-masing departemen itu adalah sebagai 
berikut:

Departemen Logistik dan Pengamanan
1. Melakukan perencanaan logistik;
2. Melaksanakan kegiatan logistik;
3. Melakukan tindakan pengamanan dan pengarsipan.

Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
1. Membuat strategi dan kebijakan sistem informasi;
2. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi;
3. Melakukan pengelolaan operasional, pelayanan, sarana 

dan aset sistem informasi.

Departemen Sumber Daya Manusia
1. Membuat kebijakan organisasi;
2. Membuat kebijakan sumber daya manusia;
3. Mengembangkan sumber daya manusia.

Departemen Keuangan Intern
1. Mengatur, merencanakan dan melaporkan keuangan 

intern;
2. Melakukan operasional pajak dan transaksi keuangan.

Departemen Hukum
1. Memberikan nasihat hukum, peradilan dan legislasi.
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Departemen Audit Intern
1. Melakukan audit internal;
2. Memberikan konsultasi audit intern;
3. Memberikan quality assurance audit intern;
4. Mengembangkan audit intern;
5. Menginformasikan hasil audit intern.

Departemen Komunikasi
1. Melakukan perencanaan komunikasi;
2. Membina relasi dengan lembaga terkait.

Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
1. Melakukan kajian manajemen strategis;
2. Melakukan kajian manajemen risiko dan tata kelola Dewan 

Gubernur.

Departemen Pengelolaan Aset
1. Melakukan perencanaan dan penyelesaian aset;
2. Melakukan optimalisasi aset dan pengelolaan museum.

 BI mempunyai 31 kantor perwakilan tingkat provinsi dan 12 
kantor perwakilan tingkat kota/kabupaten di Indonesia. Kantor-
kantor wilayah itu dibagi dalam 4 wilayah yaitu wilayah 1 untuk 
Sumatra, wilayah 2 untuk Jawa, wilayah 3 untuk Kalimantan dan 
wilayah 4 untuk Sulawesi, Ambon, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara 
(Sulampua Balinusra). Untuk kantor perwakilan di luar negeri, BI 
hanya mempunyai 4 kantor perwakilan. Keempat kantor perwakilan 
tersebut berada di London, New York, Singapura dan Tokyo.

Dewan Gubernur 

 Dewan gubernur adalah struktur organisasi tertinggi di dalam 
struktur organisasi BI. Dewan ini merupakan pucuk pimpinan 
lembaga dan merupakan pimpinan tertinggi. Dewan tersebut terdiri 
atas seorang gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.  
Gubernur  bertindak sebagai pemimpin.  Deputi gubernur senior 
bertindak membantu gubernur sebagai wakil gubernur.  Kedua orang 
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tersebut dibantu oleh deputi gubernur.  Jumlah deputi gubernur 
adalah minimal 4 orang dan maksimal 7 orang. Masa jabatan 
gubernur dan deputi gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat 
kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali 
masa jabatan berikutnya.
 Gubernur, deputi gubernur senior  dan deputi gubernur 
diusulkan oleh presiden dan juga diangkat oleh presiden.  Pengusulan 
dan pengangkatan anggota dewan gubernur tersebut harus dengan 
persetujuan DPR. Calon deputi gubernur diusulkan oleh presiden 
berdasarkan rekomendasi dari gubernur BI. Anggota dewan 
gubernur tidak dapat diberhentikan oleh presiden. Pemberhentian 
anggota dewan gubernur dapat dilakukan jika anggota dewan 
gubernur mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana 
kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan 
berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 
dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada 
kreditur, atau berhalangan tetap.
 Dewan gubernur mempunyai tugas untuk membuat keputusan 
tentang kebijakan moneter.  Proses pembuatan keputusan dilakukan 
melalui sebuah rapat yang dikenal dengan nama Rapat Dewan 
Gubernur (RDG).  Sebagai suatu forum pengambilan keputusan 
tertinggi, RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 
sebulan atau sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.  RDG 
bertujuan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter 
yaitu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter 
atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipiil dan strategis. 
Pengambilan kebijakan yang dilakukan dalam RDG dilaksanakan 
atas dasar prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak 
tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir sebagai alternatif 
terakhir.
 Proses pembuatan kebijakan tersebut dilalui dengan melalui 
suatu prosedur.  Prosedur itu merupakan suatu prosedur standar 
yang berlaku di BI.  Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

•	 Rapat diadakan pada minggu pertama setiap bulan. Rapat 
ini bertujuan untuk melakukan asesmen menyeluruh 
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terhadap perkembangan kondisi makroekonomi dan kebi-
jakan terkini. Rapat ini juga membahas  proyeksi ekonomi 
ke depan dan  inflasi.

•	 RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 
oleh lebih dari separuh anggota dewan gubernur. Pengam-
bilan kebijakan RDG dilakukan atas dasar musyawarah 
untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, 
gubernur akan menetapkan keputusan akhir.

•	 Namun demikian, apabila dalam keadaan darurat dan 
RDG tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota 
dewan gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan, 
gubernur atau sekurang-kurangnya 2 orang anggota 
dewan gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau 
mengambil keputusan.

Dasar Hukum

 BI sebagai lembaga yang berdiri di dalam yurisdiksi negara 
Indonesia juga wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku 
di negara Indonesia.  Beberapa peraturan yang terkait dengan BI 
adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Transfer Dana.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2011 Tentang Mata Uang. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 Tentang Bank Indonesia. 
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6. Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Ber-
harga Syariah  Negara. 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia  

8. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan. 

9. Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 

10. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 

11. Undang-Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang 
Negara. 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia. 

13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1999 
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 
Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998.

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
1968 Tentang Bank Sentral.  

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 
1958 Tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 Dan 19 Undang-
Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 
Tahun 1953).  

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank 
Indonesia.   

18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 
24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.  

19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 
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BI dalam Tata Negara RI
 
 Dalam sistem ketatanegaraan RI, BI berada di luar sistem 
kepemerintahan RI.  BI mempunyai kedudukan yang tidak sejajar 
dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI 
juga tidak sejajar atau di bawah kementerian.  Hal ini merupakan 
pengecualian khusus karena kedudukan BI harus benar-benar 
independen dan harus berada di luar sistem pemerintahan. Walau-
pun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai 
hubungan kerja dan koordinasi dengan DPR, BPK, pemerintah dan 
pihak-pihak lainnya.
 Setiap awal tahun anggaran, BI menyampaikan informasi 
tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan 
rencana kebijakan moneter yang akan datang untuk disampaikan 
kepada presiden dan DPR. Pada akhir tahun anggaran, BI juga  
menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada 
pemerintah dan DPR. Khusus untuk DPR, BI melaporkan pelak-
sanaan tugas dan wewenangnya setiap triwulan dan juga memberikan 
laporan jika sewaktu-waktu diminta oleh DPR. Dalam hal laporan 
keuangan, BI menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada 
BPK.
 Untuk kegiatan administrasi keuangan dengan pemerintah, 
BI membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat  utang 
negara.  Biasanya surat–surat utang negara ini digunakan negara 
untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN).  BI dilarang untuk membeli surat-surat utang negara 
tersebut.  
 Selain itu, BI juga bertindak sebagai kasir pemerintah.  Dalam 
hal ini, BI melakukan tata usaha rekening pemerintah di BI.  
Disamping itu, atas permintaan pemerintah, BI dapat menerima 
pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. 
Biasanya, pinjaman luar negeri ini digunakan untuk menutupi defisit 
APBN.  Sebagai informasi tambahan, saat ini BI tidak diperboleh-
kan untuk memberikan kredit kepada pemerintah untuk menutup 
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defisit APBN.  Pada masa lalu, pemberian kredit ini  masih dapat 
diberikan oleh BI.
 Selain melakukan kerja sama dengan pemerintah di atas, BI  
juga  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah.  Koordinasi  
antara BI  dan  pemerintah  diperlukan  pada  sidang  kabinet  yang  
membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan, tentunya 
pada topik-topik yang berkaitan dengan tugas-tugas BI. Dalam 
sidang kabinet tersebut pemerintah dapat meminta pendapat BI. 
Sebaliknya, BI juga dapat memberikan masukan, pendapat serta 
pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN 
serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan 
wewenangnya.
 Pada media koordinasi lain, pemerintah dapat menghadiri 
rapat dewan Gubernur BI.  Wakil pemerintah yang hadir pada rapat 
dewan gubernur mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai   
hak suara. Dari uraian di atas, terlihat bahwa hak independensi 
BI dan hubungan interpendensi kelembagaan selalu tetap terjaga 
dengan baik.
 Selain menjalin kerja sama dengan kelembagaan nasional  di 
atas, BI juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional.  
Kerja sama ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter 
nasional dan internasional. Kerja sama tersebut dapat berupa 
investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian 
transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar 
informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku 
bank sentral dan pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem 
pembayaran.  Beberapa lembaga internasional yang terkait dengan 
BI dan di antara lembaga tersebut BI menjadi anggota adalah sebagai 
berikut:

1. The South East Asian Central Banks Research and Training 
Centre (SEACEN Centre). SEACEN berdiri tahun 1982 
dengan delapan bank sentral (8 negara) sebagai anggota 
dan menjadi 19 bank sentral (19 negara) pada tahun 2013. 
Lembaga ini berkedudukan di Malaysia dan berfungsi 
untuk memberikan jasa pembelajaran bagi staf bank 
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sentral di negara-negara anggota di kawasan Asia Pasifik.  
Di samping pembelajaran, lembaga ini juga melakukan 
penelitian, pengembangan hubungan antar bank sentral 
dan peningkatan kerja sama antar bank sentral dalam 
pembangunan kapasitas SDM di bidang perbankan.  Ber-
dasarkan undang-undang pendirian lembaga ini, tujuan 
lembaga ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 
keuangan, moneter, perbankan dan perkembangan 
ekonomi yang merupakan perhatian bank sentral dan 
kementerian keuangan di kawasan Asia Tenggara atau 
regional sebagai suatu kesatuan. Lembaga ini juga bertu-
juan untuk memperlancar dan memfasilitasi kerja sama 
antar bank sentral dan kementerian keuangan di bidang 
penelitian dan pelatihan.  Keterangan lebih lengkap dapat 
dilihat pada http://www.seacen.org. 

2. The South East Asian, New Zealand and Australia Forum 
of Banking Supervision (SEANZA).  Cikal bakal terbentuk-
nya SEANZA bermula dari pertemuan gubernur bank 
sentral untuk wilayah Asia-Oceania. Pada awal lembaga 
ini dibentuk tahun 1984, lembaga ini hanya mempunyai                          
5  anggota  (Australia,  India,  New  Zealand,  Pakistan, 
and Sri Lanka) dan berkembang menjadi 20 anggota 
(Bangladesh; China; Hong Kong; Indonesia; Iran; Japan; 
the Republic of Korea; Malaysia; Macao; Mongolia; Nepal; 
Papua New Guinea; Philippines; Singapore; dan Thailand).  
SEANZA dibentuk untuk memajukan kerja sama antara 
bank sentral dengan menyelenggarakan pelatihan dan 
kursus yang intensif kepada staf bank sentral.  SEANZA 
juga berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi 
terhadap isu-isu dan masalah-masalah yang terjadi di 
negara anggota.  

3. The Executive Meeting of East Asian and Pacific Central 
Banks (EMEAP).  Lembaga ini adalah suatu organisasi 
kerja sama antar bank sentral dan kementerian keuangan 
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di kawasan Asia Timur dan Pasifik.  Berdiri pada tahun 
1992 dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 
kerja sama antar negara anggota.  Saat ini, EMEAP terdiri 
dari 11 bank sentral yaitu Reserve Bank of Australia, 
People’s Bank of China, Hong Kong Monetary Authority, 
BI, Bank of Japan, The Bank of Korea, Bank Negara 
Malaysia, Reserve Bank of New Zealand, Bangko Sentral 
ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank 
of  Thailand.  Informasi mengenai lembaga ini dapat 
diakses pada http://www.emeap.org.

4. Bank for International Settlement (BIS). Lembaga ini 
adalah sebuah lembaga internasional untuk bank sentral 
yang ada di seluruh dunia. Lembaga ini bertujuan untuk 
mempercepat kerja sama moneter dan keuangan antar 
bank sentral dan juga berfungsi sebagai bank bagi bank 
sentral.  Lembaga ini hanya melayani bank sentral yang 
menjadi anggota dan juga lembaga internasional lain.  
Lembaga ini berkedudukan di Basel, Switzerland dan 
mempunyai 2 kantor perwakilan yaitu di Hong Kong dan 
Mexico. Lembaga ini berdiri tahun 1930 dengan anggota 
beberapa negara maju seperti German, Belgia, Perancis, 
Inggris, Italia, Jepang, Amerika Serikat dan Swiss. Saat 
ini anggotanya sudah mencapai 60 negara termasuk 
Indonesia.

 Beberapa forum internasional lain dimana BI turut berparti-
sipasi antara lain adalah Association of South East Asian Nations 
(ASEAN); ASEAN Central Bank Forum (ACBF); ASEAN+3 
(ASEAN + Cina, Jepang dan Korea); Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC); Manila Framework Group (MFG); dan 
Asia-Europe Meeting (ASEM); World Trade Organization (WTO); 
Intergovernmental Group of 20 (G20); Intergovernmental Group of 
15 (G15); dan Intergovernmental Group of 24 (G24).
 Selain  di  forum  internasional,  BI  juga  aktif  berinteraksi  
dengan lembaga bank internasional.  Beberapa lembaga bank inter-
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nasional adalah Islamic Development Bank (IDB); International 
Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang terdiri dari 
International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), 
International Development Association (IDA), International 
Finance Cooperation (IFC),  dan Multilateral Investment Guarantee 
Agency (MIGA).

Kebijakan Moneter BI

 Sebagaimana  sudah  dijelaskan  pada  bagian  depan  buku  ini, 
BI mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah.  Kestabilan nilai rupiah dapat dicapai dengan 2 kebi-
jakan yaitu kebijakan kestabilan nilai tukar dan kebijakan kestabilan  
tingkat inflasi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  BI  mempunyai                                      
2 buah kerangka kebijakan moneter. Kerangka tersebut adalah 
sebagai berikut:  

Inflation Targeting Framework

 ITF merupakan suatu kerangka kebijakan moneter yang men-
jadikan angka inflasi sebagai sasaran utama dari kebijakan moneter.  
ITF digunakan oleh BI sejak tahun 2005, setelah sebelumnya 
menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer 
(base money) sebagai sasaran kebijakan moneter.   
 Pada kerangka ITF, BI mengumumkan sasaran inflasi kepada 
masyarakat secara luas.  BI juga akan mengumumkan arah kebijakan 
moneter yang digunakan untuk mencapai sasaran inflasi tersebut.  
Arah kebijakan moneter ini dievaluasi dari waktu ke waktu. Untuk 
itu, BI melakukan evaluasi secara berkala terhadap arah kebijakan 
dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi yang terjadi di 
masyarakat.  
 Pada tingkat operasional, masyarakat dapat melihat kebijakan 
BI ini dari penetapan suku bunga bank sentral (BI rate). BI rate ini 
akan menjadi patokan bagi bank untuk menetapkan suku bunga 
pasar, suku bunga deposito dan suku bunga kredit.  Pada akhirnya, 
penetapan naik dan turunnya suku bunga ini akan memengaruhi 
inflasi di masyarakat.
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Inflasi

 Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya  
harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. 
Definisi lain menyebutkan bahwa inflasi adalah jumlah uang 
yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang.  Inflasi dapat 
diartikan juga sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara 
umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan 
pokok masyarakat atau dapat juga diartikan sebagai turunnya daya 
jual mata uang suatu negara.  Inflasi harus terjadi pada banyak 
barang dan tidak terjadi pada satu atau beberapa barang saja. Jika 
kenaikan barang hanya terjadi pada satu atau beberapa jenis barang 
saja maka tidak dapat disebut sebagai inflasi.  Kebalikan dari inflasi 
disebut deflasi.
 Di Indonesia, inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS).  BPS melakukan survei dan monitoring terhadap perkem-
bangan harga barang dan jasa di berbagai kota di Indonesia.  Survei 
tersebut dilakukan secara bulanan dan dilakukan pada pasar 
tradisional dan modern. Data hasil survei BPS ini dapat dilihat 
pada data Indeks Harga Konsumen (IHK).  Pergerakan nilai IHK 
dari waktu ke waktu inilah yang dijadikan dasar oleh BPS untuk 
menghitung angka inflasi dari waktu ke waktu.   
 Inflasi yang diukur dengan IHK oleh BPS itu dikelompok-
kan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (The Classification of 
individual consumption by purpose - COICOP).  Ketujuh kelompok 
pengeluaran itu adalah:

1. Kelompok Bahan Makanan; 
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau; 
3. Kelompok Perumahan; 
4. Kelompok Sandang; 
5. Kelompok Kesehatan; 
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga; dan 
7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.
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 Disamping menghitung inflasi pada kelompok pengeluaran 
tersebut, BPS juga menghitung komponen inflasi yang dipengaruhi 
oleh faktor fundamental. Komponen-komponen fundamental 
tersebut diuraikan sebagai berikut:

 Inflasi Inti, adalah komponen inflasi yang pergerakannya 
cenderung tetap (persisten). Komponen ini dipengaruhi oleh faktor 
fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, 
harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi 
inflasi dari pedagang dan konsumen.

 Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi 
volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. 
Komponen inflasi non inti terdiri dari: 

o Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) Komponen 
inflasi ini dipengaruhi oleh pergerakan harga barang dan 
jasa yang harganya cenderung bergejolak.  Barang yang 
biasanya digunakan untuk menghitung komponen ini 
adalah bahan makanan baik bahan makanan domestik 
maupun internasional.

o Inflasi Komponen Harga yang Diatur Pemerintah 
(Administered Prices) 

 Komponen ini adalah barang dan jasa yang diatur oleh 
pemerintah.  Contoh barang ini adalah BBM bersubsidi, 
tarif listrik, tarif angkutan dan lain-lain.
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Gambar 2.2. Perhitungan Inflasi Berdasarkan Indeks Harga Konsumen
Sumber: www.bi.go.id  diunduh 27 Maret 2014

Peranan BI dalam Inflasi

 Nilai  inflasi  yang  stabil  dapat  membuat  perekonomian   
tumbuh dengan baik. Jika nilai inflasi meninggi maka akan 
menyebabkan nilai pendapatan riil masyarakat menurun. Penda-
patan orang miskin akan menjadi semakin kecil terhadap harga 
barang-barang sehingga ia menjadi semakin miskin. Selain itu,  
tingkat  inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan  dengan 
tingkat inflasi di negara tetangga akan menjadikan tingkat bunga 
domestik riil menjadi tidak kompetitif.  Hal ini dapat memberikan 
tekanan pada nilai rupiah.
 Nilai inflasi yang tidak stabil menyebabkan banyak kesu-
litan di dalam pengambilan keputusan pelaku ekonomi baik 
untuk keputusan konsumsi, investasi maupun produksi.  Hal ini 
akan membuat roda perekonomian menjadi melambat dan pada 
akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, 
inflasi harus dipertahankan pada suatu level tertentu dan stabil 
pada level tersebut.  
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 Sebagai pelaksanaan salah satu tugas BI, yaitu menjaga nilai 
inflasi pada level tertentu dan menstabilkan angka inflasi, maka 
diperlukan suatu mekanisme kerja yang baik. Penetapan sasaran 
inflasi, berdasarkan undang-undang BI, telah dilakukan oleh 
pemerintah. Di dalam undang-undang tersebut, pemerintah dan 
BI membuat sebuah nota kesepahaman tentang sasaran inflasi yang 
akan dicapai pada tahun-tahun mendatang.  Sebagai contoh adalah 
nota kesepahaman antara pemerintah dan BI yang ditetapkan untuk 
tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 
Berdasarkan PMK No. 66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi 
Tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012, sasaran inflasi 
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2013–2015, masing-
masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% dengan deviasi ±1%.
 BI dan pemerintah menyadari bahwa untuk melaksanakan 
pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan oleh kedua lembaga 
tersebut dan hanya dilakukan dari pusat pemerintahan saja.  
Pengendalian inflasi harus juga dibantu dengan pengendali-
pengendali di daerah-daerah.  Oleh sebab itu, BI dan pemerintah 
membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) Pusat 
dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).  

Gambar 2.3.  Pengendalian Inflasi di Indonesia
Sumber: www.bi.go.id diunduh 27 Maret 2015
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Tugas utama TPI adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan sasaran 

inflasi tiga tahun ke depan; 
2. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan 

evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi inflasi terma-
suk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang ditempuh; dan 

3. Melakukan koordinasi dalam rangka merekomendasikan 
pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian 
sasaran inflasi kepada menteri keuangan.

 TPI mempunyai anggota dari beberapa lembaga.  Lembaga-
lembaga tersebut adalah kementerian keuangan, kementerian 
koordinator bidang perekonomian, kementerian negara perenca-
naan pembangunan nasional, kementerian perdagangan, kemen-
terian pertanian, kementerian perhubungan, kementerian ESDM, 
dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Semua lembaga 
tersebut adalah instansi pemerintah dan kebijakan serta program 
kerjanya terkait dengan kebijakan di bidang harga dan pendapatan 
masyarakat.

BI Rate 

 BI rate adalah suku bunga kebijakan BI yang mencerminkan 
sikap (stance) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI. BI rate 
diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menja-
dikan acuan di dalam mengambil langkah-langkah di bidang 
ekonomi. 
 BI rate diumumkan oleh dewan Gubernur BI pada setiap rapat 
dewan gubernur bulanan.  Setelah itu, BI rate diimplementasikan 
pada operasi moneter yang dilakukan BI melalui pengelolaan 
likuiditas (liquidity management) di pasar uang. Sasaran opera-
sional kebijakan moneter dapat dilihat pada perkembangan 
suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). 
Pergerakan di suku bunga PUAB ini, kemudian menjadi acuan 
untuk perkembangan suku bunga deposito dan suku bunga kredit 
perbankan. 
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 Besaran perubahan BI rate dinyatakan dalam kelipatan 25 
basis poin (bps). Jika BI menaruh perhatian besar terhadap tingkat 
inflasi maka BI rate dapat dinaikkan lebih dari 25 bps namun tetap 
dalam kelipatan 25.  Sebagai contoh BI rate yang sudah dikeluar-
kan oleh BI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. BI Rate Bulan Januari 2012 sampai Januari 2014
No. Tanggal BI Rate

9 Januari 2014 7.50 %
12 Desember 2013 7.50 %
12 Nopember 2013 7.50 %
8 Oktober 2013 7.25 %
12 September 2013 7.25 %
29 Agustus 2013 7.00 %
15 Agustus 2013 6.50 %
11 Juli 2013 6.50 %
13 Juni 2013 6.00 %
14 Mei 2013 5.75 %
11 April 2013 5.75 %
7 Maret 2013 5.75 %
12 Februari 2013 5.75 %
10 Januari 2013 5.75 %
11 Desember 2012 5.75 %
8 Nopember 2012 5.75 %
11 Oktober 2012 5.75 %
13 September 2012 5.75 %
9 Agustus 2012 5.75 %
12 Juli 2012 5.75 %
12 Juni 2012 5.75 %
10 Mei 2012 5.75 %
12 April 2012 5.75 %
8 Maret 2012 5.75 %
9 Februari 2012 5.75 %
12 Januari 2012 6.00 %

Sumber: www.bi.go.id diunduh 27 Maret 2014
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 BI mempunyai kewajiban untuk menjaga fluktuasi suku 
bunga PUAB agar berada pada pergerakan yang normal atau  pada 
batas selang maksimal dan minimal yang diinginkan dari BI rate.  
Pergerakan suku bunga PUAB harus stabil agar mesin perekono-
mian tidak terpengaruh secara negatif. Oleh sebab itu, agar 
pergerakan suku bunga PUAB O/N tidak terlalu melebar dari BI 
rate, BI selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan 
likuiditas perbankan secara seimbang.  Hal itu dilakukan melalui 
pelaksanaan operasi moneter (OM).

Gambar  2.4.  Proses Operasi Moneter
Sumber: www.bi.go.id diunduh 27 Maret 2014

 Operasi Moneter dapat dilakukan melalui Operasi Pasar 
Terbuka (OPT) dan standing facilities. OPT merupakan kegiatan 
transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif BI dalam 
rangka mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga PUAB O/N.  
Sementara instrumen standing facilities merupakan penyediaan 
dana rupiah (lending facility) dari BI kepada bank dan penempatan 
dana rupiah (deposit facility) oleh bank di BI dalam rangka 
membentuk batasan suku bunga di PUAB O/N. OPT dilakukan 
atas inisiatif BI, sementara standing facilities dilakukan atas ini-
siatif bank. Secara umum, proses operasi moneter dapat dilihat 
pada Gambar 2.4. 
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 Jika instrumen OPT diterapkan maka dampak yang akan 
terjadi pada pasar uang adalah pengurangan likuiditas atau penam-
bahan likuiditas. Pengurangan likuiditas dapat dilakukan dengan 
mengambil tindakan absorpsi likuiditas. Beberapa tindakan 
absorpsi likuiditas yang dilakukan oleh BI adalah penerbitan SBI, 
penerbitan SBIS, transaksi RR SBN, term deposit, penjualan SBN 
outright dan penjualan valas terhadap rupiah.  Sedangkan tindakan 
untuk injeksi likuiditas dapat dilakukan dengan melakukan repo, 
pembelian SBN outright dan pembelian valas terhadap rupiah. 
Tabel berikut memberikan gambaran mengenai mekanisme dan 
instrumen yang digunakan BI di dalam mengatur likuiditas.

Tabel 2.2.  Dampak OPT terhadap Pasar Uang
Instru-

men dan 
Keterang-

an

Absorpsi Likuiditas Injeksi Likuiditas

Penerbit-
an SBI

Pener-
bitan 
SBIS

Transaksi 
RR SBN

Term 
Deposit

Jual SBN 
Outright

Jual 
Valas thd 
Rupiah

Repo
Beli 
SBN 

outright

Beli 
Valas thd 
Rupiah

Dampak 
likuiditas Mengurangi likuiditas Menambah likuiditas

Frekuensi 
transaksi Berkala Sewaktu-waktu Sewaktu-waktu

Jangka 
waktu

1 bln s.d. 12 bln 
(dinyatakan dalam hari)

1 hari s.d. 12 bln 
(dinyatakan dalam 

hari)
-

Utk 
transaksi 
FX Swap 

s.d. 12 
bln

1 hari s.d. 
12 bln 

(dinyata-
kan dalam 

hari

-

Utk 
transaksi 
FX Swap 

s.d. 12 bln

Nominal 
pengajuan 
minimal

Rp1.000jt - Rp1.000jt -

Nominal 
kelipatan Rp100jt - Rp100jt -

Mekanis-
me 

transaksi

Lelang 
VRT

Lelang 
Non-

Kompe-
titif

Lelang 
VRT

Lelang 
VRT 
dan/ 
atau 
FRT

Lelang 
VRT 

dan/ atau 
FRT

-
Lelang 

VRT dan/ 
atau FRT

Lelang 
VRT 
dan/ 
atau 
FRT

-

Setelmen s.d. T+1 T+0 s.d. T+1 s.d. T+1 s.d. T+2 T+2 s.d. T+1 s.d. T+2 T+2

Peserta

Bank 
dan/atau 
Lembaga 
Perantara

Bank 
Umum 
Syariah 

atau 
Unit 

Usaha 
Syariah

Bank dan/atau Lembaga Perantara Bank Bank dan/atau Lembaga 
Perantara Bank

Sumber: www.bi.go.id diunduh 27 Maret 2014
Keterangan : 
•	 Sebelum 7 Juli 2010, Term Deposit disebut Fine Tune Kontraksi (FTK) 
•	 Sebelum 7 Juli 2010, Repo disebut Fine Tune Ekspansi (FTE) 
•	 VRT: Variable Rate Tender 
•	 FRT: Fixed Rate Tender 
•	 FX: foreign exchange 
•	 SBI: Sertifikat BI 
•	 SBIS: Sertifikat BI Syariah 
•	 SBN: Surat Berharga Negara
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Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)

 JIBOR adalah suatu tingkat suku bunga yang digunakan 
sebagai suatu indikator dalam penawaran di transaksi Pasar Uang 
Antar Bank (PUAB).  Suku bunga yang dimaksud di sini adalah 
suku bunga yang terjadi pada transaksi unsecured loan antar                          
bank.  JIBOR memberikan gambaran tentang suku bunga pinjaman 
yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain. Selain itu, JIBOR 
juga memberikan gambaran suku bunga pinjaman yang diterima 
suatu bank dari bank lain.  JIBOR terdiri dari 2 mata uang. Mata 
uang tersebut adalah rupiah (IDR) dan dollar Amerika (USD).  
Masing-masing mata uang mempunyai tenor dari 1 hari, 1 minggu, 
1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.  
 JIBOR banyak digunakan oleh para pelaku bisnis keuangan 
sebagai suatu acuan (benchmark).  Salah satu pelaku bisnis terse-
but adalah pelaku bisnis transaksi derivatif dan juga pelaku                 
bisnis yang berbasis pada floating rate.  Bank, sebagai salah satu 
pelaku bisnis keuangan, juga menggunakan JIBOR di dalam 
menentukan tingkat suku bunga pinjaman dan suku bunga 
deposito bagi nasabah prima.  Pada pasar modal, pelaku pasar 
modal menggunakan JIBOR sebagai salah satu acuan untuk pasar 
obligasi. 
 Mempertimbangkan pentingnya JIBOR bagi pelaku bisnis 
keuangan, BI melakukan upaya-upaya penyempurnaan untuk 
menjadikan JIBOR sebagai suku bunga acuan yang kredibel di 
pasar uang. Penyempurnaan tersebut dilakukan pada tahun 2011 
dan tahun 2013 melalui beberapa ketentuan yang disempurnakan 
seperti terlihat pada Tabel 2.3.
 BI juga menetapkan bank kontributor JIBOR untuk periode 
2014 sebagai upaya penyempurnaan.  Penetapan itu mulai berlaku 
efektif bulan Januari 2014. Pada penetapan tersebut terdapat 30 
bank yang memberikan kontributor terhadap JIBOR Rupiah dan 
16 bank yang memberikan kontributor terhadap JIBOR USD.  
Bank-bank kontributor tersebut terlihat pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4.  Daftar Bank Kontributor JIBOR Tahun 2014
No. Kontributor JIBOR 

IDR 2014 No. Kontributor JIBOR 
USD 2014

1 PT.Bank Negara Indonesia 1946 (PERSERO) Tbk 1 PT.Bank Mizuho Indonesia
2 PT.Bank Bukopin 2 PT.Bank Ekonomi Raharja Tbk
3 PT.Bank Tabungan Negara (Persero) 3 The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd
4 PT.Bank Mega Tbk 4 PT.Bank DBS Indonesia
5 PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5 JP Morgan Chase Bank
6 PT. Bank Jabar Banten 6 Bank of America Nat.Association
7 B.P.D. Papua 7 PT.Bank Resona Perdania
8 B.P.D. Riau 8 PT.Bank OCBC NISP Tbk
9 B.P.D. Sumatra Barat 9 PT.Pan Indonesia Bank Ltd. Tbk
10 B.P.D. Kalimantan Selatan 10 PT.Bank ANZ Indonesia
11 Citibank 11 PT.Bank Danamon Indonesia Tbk

12 PT.Bank Internasional Indonesia Tbk 12 The Hongkong Shanghai Banking 
Corp

13 PT.Bank Rabobank International Indonesia 13 PT.Bank Sumitomo Mitsui
14 Standard Chartered Bank 14 PT.Bank Central Asia Tbk
15 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 15  PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk
16 B.P.D. Kalimantan Timur 16  PT.Bank UOB Indonesia
17 B.P.D. Yogyakarta   
18 PT.Bank Victoria International Tbk   
19 PT.Bank Commonwealth   
20 PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk   
21 JP Morgan Chase Bank   
22 The Hongkong Shanghai Banking Corp   
23 PT.Bank OCBC NISP Tbk   
24 PT.Bank Danamon Indonesia Tbk   
25 PT.Bank DBS Indonesia   
26 PT.Bank UOB Indonesia   
27 PT.Bank Resona Perdania   
28 PT.Bank Central Asia Tbk   
 29  PT.PAN Indonesia Bank LTD. Tbk   
 30  PT.Bank ANZ Indonesia

Sumber: www.bi.go.id diunduh 27 Maret 2014

 Namun pada bulan April 2015,  jumlah bank kontributor untuk 
JIBOR IDR hanya berjumlah 21 bank.

Penerbitan dan Peredaran Uang

 Sebelum membahas mengenai penerbitan dan peredaran 
uang, ada baiknya untuk dijelaskan sedikit mengenai klasifikasi 
uang.  Secara umum, uang dapat diklasifikasikan dalam artian 
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sempit dan luas.  Uang dalam artian sempit disebut juga sebagai 
narrow money dan uang dalam artian luas disebut sebagai broad 
money. Dalam artian sempit, uang terbagi menjadi uang kartal 
dan uang giral.  Uang kartal adalah uang yang berbentuk lem-
baran kertas dan logam serta berfungsi sebagai alat pembayaran 
di masyarakat. Uang giral adalah uang masyarakat yang berben-
tuk giro (masyarakat menyimpan uangnya di dalam rekening giro 
di suatu bank). Uang dalam artian sempit ini juga dikenal sebagai 
uang M1.
 Dalam artian lebih luas, uang juga dikenal dengan istilah 
uang M2. Uang ini merupakan penjumlahan M1 dengan uang di 
dalam tabungan (saving deposite) dan deposito (time deposite) yang 
terdapat pada lembaga keuangan bank. Jika uang dalam kategori 
M2 ini ditambah dengan uang yang terdapat di lembaga-lembaga 
keuangan lain maka uang ini dikenal dengan istilah M3.  
 Jika diperhatikan, pengklasifikasian jenis uang di atas adalah 
berdasarkan tingkat likuiditas uang.  Uang kartal lebih likuid dari-
pada uang giral. Uang giral lebih likuid daripada uang di tabungan. 
Uang di tabungan lebih likuid daripada uang di deposito dan uang 
di  deposito  lebih  likuid  daripada  uang  pada  lembaga  keuangan  
non bank. Dengan demikian, uang dalam artian sempit mem-
punyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada uang dalam 
artian luas atau dapat juga dikatakan bahwa uang M1 lebih likuid 
daripada M2 dan lebih likuid daripada M3.

M 1   >   M 2  >   M3
 
 Kembali  kepada  subbab  di  atas,  penerbitan  dan  peredaran  
uang adalah salah satu tugas BI di dalam menjaga stabilitas moneter 
di dalam negeri. Penerbitan dan peredaran uang tidak terlepas   
dari sistem pembayaran nasional (SPN) karena dengan SPN inilah 
BI melakukan peredaran uang ke masyarakat.  SPN  ini juga perlu 
didukung oleh infrastruktur yang baik dan akurat serta real time.  
Berkenaan  dengan  hal itu,  BI  mempunyai  instrumen  SPN  yang 
dikenal dengan Real Time Gross Settlement (RTGS). Melalui sistem  
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RTGS  ini  arus  lalu  lintas  pembayaran  dapat  berjalan   dengan 
lebih cepat, aman dan dapat dimonitoring dengan baik.  Di dalam 
SPN tersebut juga terdapat suatu sentralisasi sistem pembayaran 
agar semua transaksi dapat dihitung dan dikoordinasikan antar 
sesama pelaku pasar uang. Untuk itulah, BI menyelenggarakan 
sistem kliring antar bank.  
 Setelah SPN mempunyai infrastruktur pendukung yang 
baik,  BI juga perlu untuk menentukan alat pembayaran apa saja 
yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI menentukan standar 
atau kualifikasi alat pembayaran dan juga menentukan siapa-
siapa saja yang berhak menerbitkan dan/atau memproses alat-alat 
pembayaran tersebut.
 Pada alat pembayaran tunai, BI merupakan satu-satunya 
lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan 
uang Rupiah.  Untuk menjaga kualitas uang rupiah, BI berhak 
untuk mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang beredar 
di masyarakat. 
 Selain mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal tersebut, 
BI juga harus dapat memenuhi kebutuhan (jumlah) uang kartal 
di masyarakat.  Kebutuhan uang kartal itu meliputi jumlah uang 
kartal dalam nilai nominal yang cukup. Tidak hanya itu saja, BI juga 
harus dapat menyediakan uang pecahan yang cukup, tepat waktu 
dan kondisi uang yang bagus & bersih.  Hal ini merupakan salah 
satu tugas BI di dalam mengeluarkan uang kartal dan mengedarkan 
uang kartal ke masyarakat.
 Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum men-
cetak dan menerbitkan uang kartal adalah perencanaan yang baik 
terhadap kualitas uang yang dicetak. Perencanaan itu meliputi 
perencanaan pengeluaran emisi lama dan baru, jumlah uang 
dan komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama 1 tahun 
ke depan. Dalam perencanaan tersebut juga dipertimbangkan 
beberapa hal seperti tingkat pemalsuan, nilai intrinsik dan masa 
edar dari uang tersebut.  Dengan demikian, uang yang akan di-
cetak dan diedarkan ke masyarakat akan mempunyai kualitas yang 
baik dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.  
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 Peredaran uang atau distribusi uang yang sudah dicetak, 
dilakukan  BI  dengan  mengirimkan uang  itu  melalui  kantor 
wilayah BI di seluruh Indonesia.  Besaran kebutuhan di setiap kantor 
wilayah ditentukan oleh jumlah persediaan yang ada, keperluan-
keperluan pembayaran, tingkat penukaran dan penggantian uang 
dalam suatu kurun waktu tertentu. Pengedaran uang juga dilaku-
kan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masya-
rakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui 
penerimaan setoran dan pembayaran uang rupiah. Sedangkan 
kepada   masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung 
melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor BI atau melalui 
kerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran 
uang kecil.

Free Floating Rate

 Selain ITF, untuk menjaga kestabilan nilai rupiah tersebut, 
BI menggunakan sistem nilai tukar mengambang (Free Floating 
Rate-FFR) antara Rupiah dengan mata uang asing lain. Sistem 
nilai tukar mengambang ini diarahkan untuk mencegah fluktuasi/
volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi dan bukan digunakan 
untuk mengarahkan nilai tukar rupiah pada suatu level tertentu 
yang diinginkan. Dalam hal ini, BI mempunyai batasan nilai 
maksimum dan nilai minimun dari suatu nilai tukar mata uang 
asing terhadap rupiah. Nilai tukar yang berada di dalam selang 
minimun dan maksimum tersebut merupakan nilai tukar yang 
“wajar” atau diinginkan oleh BI.  
 Pada tingkat kebijakan di atas, BI membuat kebijakan mengenai 
jumlah uang beredar dan kebijakan tingkat suku bunga sebagai 
arah kebijakan moneter. Selain itu, BI juga menjaga kestabilan 
rupiah pada tingkat operasional. Pada tingkat operasional atau 
pelaksanaan, BI menggunakan instrumen-instrumen pengendali 
keuangan.  Instrumen-instrumen itu adalah:

•	 Melakukan operasi pasar terbuka baik rupiah maupun 
valuta asing 

•	 Menetapkan tingkat diskonto,
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•	 Menetapkan cadangan wajib minimum 
•	 Mengatur kredit atau pembiayaan 

 Setelah berkembangnya prinsip syariah di Indonesia  pada 
tahun 90-an maka BI juga melakukan cara-cara pengendalian 
moneter dengan menggunakan prinsip syariah. 

Gambar 2.5.  Hubungan Stabilitas Keuangan dan Moneter
Sumber: www.bi.go.id diunduh 12 Maret 2014

Kurs

 Banyak definisi dari ahli-ahli ekonomi yang menerangkan 
tentang  kurs.  Secara  umum,  kurs  merupakan  nilai  mata  
uang  suatu  negara  terhadap  nilai  mata  uang  negara  lain 
pada suatu  waktu tertentu. Kurs memegang peranan penting di 
dalam perekonomian suatu negara dan juga mempunyai peran 
penting dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, BI juga sangat 
berkepentingan di dalam memberikan perhitungan dan informasi 
mengenai nilai kurs tersebut.  
 Di Indonesia, nilai kurs ini digunakan untuk menentukan 
nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika 
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(USD). Perhitungan dan informasi nilai kurs ini juga digunakan 
untuk mata uang asing lainnya.  Terdapat beberapa nilai kurs yang 
dihitung dan diinformasikan oleh BI yang digunakan sebagai 
referensi oleh masyarakat. Beberapa nilai kurs tersebut adalah 
sebagai berikut:

1.  Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)
 JISDOR merupakan harga spot USD/IDR. JISDOR mem-
berikan  referensi  harga  pasar  yang  representatif  untuk  transaksi   
spot USD/IDR di pasar domestik. JISDOR dihitung berdasarkan 
pada nilai kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilaku-
kan antar bank.   Transaksi  ini  dilakukan  melalui  Sistem  Monitoring 
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) yang 
ada di BI.  Sistem tersebut berjalan secara real time. 
 JISDOR digunakan sejak tahun 2013 dengan kontributor dari 
seluruh bank devisa yang melakukan transaksi valas antar bank.  
Transaksi  tersebut  dilakukan  pada  suatu  kurun  waktu  tertentu 
dan  sistem  tersebut  akan  mengambil  data  antara  pukul  08.00 
WIB sampai dengan 09.45 WIB.  Pada pukul 10.00 WIB, BI akan 
mengumumkan kepada masyarakat nilai kurs JISDOR yang ber-
laku hari itu yaitu hari kerja dimana terjadi transaksi valas. JISDOR 
pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya tidak dihitung 
karena tidak terjadi transaksi valas pada hari libur tersebut.   
2.  Kurs Transaksi BI
 Pada kurs transaksi BI, BI menggunakan kurs JISDOR se-
bagai referensi.  Kurs JISDOR digunakan sebagai titik tengah kurs 
transaksi BI dan kemudian BI membuat kurs jual dan kurs beli 
valas terhadap rupiah. Kurs inilah yang menjadi acuan di dalam 
melakukan transaksi dengan pihak ketiga seperti pemerintah.

3.  Kurs Uang Kertas Asing (UKA)
 Nilai kurs ini juga menggunakan JISDOR sebagai nilai kurs 
referensi. Titik tengah nilai kurs ini menggunakan nilai kurs 
JISDOR.  UKA  digunakan  BI  untuk  transaksi  bank  notes  antara  
BI dengan pihak ketiga.  
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Mekanisme BI Rate dalam Mengatur Laju Perekonomian 

 BI adalah seperti sebuah mobil besar yang sedang berjalan di 
jalan lebar ekonomi. Kecepatan mobil ini ditentukan oleh panel 
kecepatan (pedal gas) yang diinjak oleh sang supir. Analogi ini 
menggambarkan bahwa BI dapat mengatur pergerakan ekonomi.  
Pengaturan kecepatan perekonomian diatur dengan mengguna-
kan BI rate sebagai pedal gas. Bila kecepatan perekonomian ter-
lalu cepat maka BI rate akan dinaikkan beberapa basis point. 
Bila kecepatan  perekomian  memerlukan  percepatan  maka  BI  
rate akan diturunkan beberapa basis point. Demikianlah teori          
sederhana  di  dalam  mengendalikan  perputaran  ekonomi  di 
Indonesia yang dilakukan BI.  
 Sebenarnya, tujuan akhir dari pengendalian BI rate adalah 
untuk menentukan dan mengendalikan tingkat inflasi. Tingkat 
inflasi harus terkendali oleh BI agar perekonomian dapat berjalan 
dengan stabil dan tanpa guncangan yang berarti. Mekanisme BI di 
dalam mengendalikan inflasi dengan menggunakan BI rate dapat 
dijelaskan  sebagai berikut:

•	 BI akan menaikkan BI rate apabila diprediksi inflasi pada 
bulan-bulan ke depan akan melewati sasaran inflasi yang 
telah ditetapkan; 

•	 BI akan menurunkan BI rate apabila diprediksi inflasi 
pada bulan-bulan ke depan akan berada di bawah sasaran 
inflasi yang telah ditetapkan.

 Mekanisme perubahan BI rate sampai dapat memengaruhi 
inflasi disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme 
transmisi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur.  Beberapa 
jalur di antaranya adalah jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai 
tukar, jalur harga aset dan jalur ekspektasi. 

Pada Jalur Suku Bunga

 Perubahan BI rate akan memengaruhi suku bunga deposito 
dan suku bunga kredit perbankan. Apabila pertumbuhan ekonomi 
menurun (memburuk), BI dapat menurunkan BI rate. BI rate yang 
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menurun akan menurunkan suku bunga kredit. Suku bunga kredit 
yang menurun akan mendorong permintaan akan kredit dari 
perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit juga 
akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan 
investasi. Hal ini akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan 
investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. 
Sebaliknya, apabila perekonomian terlalu cepat berputar, BI 
merespons dengan menaikkan BI rate. BI rate yang naik dapat 
memperlambat aktivitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga 
mengurangi tekanan inflasi. 

Perubahan Suku Bunga BI Rate Juga Dapat Memengaruhi Nilai Tukar

 Sebagai contoh, kenaikan BI rate akan mendorong kenaikan 
selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar 
negeri. Melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor 
asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen 
keuangan di Indonesia. Investor asing dapat membeli, misalnya 
Sertifikat BI (SBI) karena mereka mendapatkan tingkat pengem-
balian yang lebih tinggi daripada membeli SBI di negaranya. 
Aliran modal masuk asing ini akan mendorong apresiasi nilai 
tukar rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor 
menjadi lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi 
lebih mahal. Kondisi ini akan mendorong impor dan mengurangi 
ekspor. Turunnya net ekspor ini, selisih antara nilai ekspor dan 
impor, akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi 
dan kegiatan perekonomian di Indonesia. 

Perubahan Suku Bunga BI Rate Dapat Juga Memengaruhi Pereko-
nomian Makro Melalui Perubahan Harga Aset

 Kenaikan BI rate akan menurunkan harga aset seperti saham           
dan obligasi. Penurunan harga aset akan mengurangi kekayaan 
individu dan perusahaan. Pengurangan kekayaan individu dan 
perusahaan akan mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan 
kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. 
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Selain Itu, Perubahan BI Rate Juga Berdampak pada Ekspektasi 
Masyarakat terhadap Tingkat Inflasi

 Hal ini disebut sebagai jalur ekspektasi. Penurunan suku 
bunga akan mendorong aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi 
yang terdorong akan menyebabkan tingkat inflasi meningkat. 
Tingkat inflasi yang meningkat akan mendorong pekerja untuk 
mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah/gaji yang 
lebih tinggi. Kenaikan upah/gaji ini akan mendorong produsen 
untuk menaikkan harga-harga barang dan jasa.
 Di dalam pelaksanaan di lapangan, mekanisme perubahan 
melalui jalur-jalur tersebut dapat berjalan dengan cepat atau ber-
jalan dengan lambat (transmisi berjalan cepat atau lambat).  Jalur 
nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan 
suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi 
sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada 
kecepatan transmisi kebijakan moneter. Secara umum, kondisi 
sektor keuangan, perbankan dan sektor riil sangat berperan dalam 
menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan 
moneter berjalan.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan

 Di dalam suatu sistem keuangan yang baik diperlukan suatu 
sistem yang mampu menyanggah atau mempertahankan sistem 
agar pada saat suatu krisis keuangan terjadi, sistem keuangan tidak 
jatuh terlalu parah.  Sistem tersebut seperti suatu sistem pendukung 
skunder (back up system). Sistem ini harus berkerja secara otomatis 
segera setelah sistem primer mengalami gangguan. Di Indonesia, 
sistem ini dikenal dengan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).  
Sasaran utama dari JPSK adalah menjaga stabilitas sistem ke-
uangan. Sasaran itu dicapai dengan mengatur 1) skema asuransi 
simpanan,  2) membuat mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan 
darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta 3) pembuatan 
kebijakan penyelesaian krisis. Dengan pengaturan-pengaturan 
tersebut diharapkan sektor keuangan mempunyai cadangan fungsi 
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sistem keuangan yang baik untuk mendukung sistem keuangan 
agar dapat bekerja normal dan memiliki kontribusi positif terhadap 
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.
 JPSK ini disusun oleh pemerintah dan bank sentral. Sistem 
tersebut mulai disusun pada tahun 2005 karena trauma akan keja-
dian krisis keuangan tahun 1998. Sistem ini melibatkan 3 lembaga 
yaitu pemerintah, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  
Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kementerian keuangan.  
Masing-masing lembaga yang terlibat dalam JPSK mempunyai 
tugas yang jelas dan khusus.  Kementerian keuangan bertanggung 
jawab menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan 
dan menyediakan dana untuk penanggulangan krisis. Bank sentral 
bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, kesehatan 
perbankan serta keamanan & kelancaran sistem pembayaran. LPS 
bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta 
penyelesaian bank bermasalah. 
 Sejak tahun 2011, fungsi menjaga kesehatan perbankan sudah 
mulai dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah 
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 
2011.  Lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan 
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan 
di dalam sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Lembaga ini 
adalah suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur 
tangan pihak lain. Kemudian, sejak 31 Desember 2013, OJK secara 
resmi sudah menggantikan BI di dalam mengawasi perbankan di 
Indonesia. Dengan demikian, sejak 1 Januari 2014, pemain utama 
dalam JPSK adalah kementerian keuangan, BI, LPS dan OJK.
 Di dalam kerangka JPSK, terdapat beberapa komponen 
penting.  Komponen-komponen  itu merupakan mekanisme JPSK di 
dalam menjaga kestabilan  sistem keuangan.  Komponen-komponen 
tersebut adalah: 
1.  Pengaturan dan Pengawasan Bank yang Efektif
 Tingkat pertama di dalam JPSK adalah pengaturan dan 
pengawasan bank yang efektif.  Pengawasan ini bertujuan untuk 
menjaga stabilitas sistem keuangan pada level bank agar selalu 
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stabil.  Fungsi pengawasan ini berpedoman kepada best practices dan 
standar yang berlaku. 
2.  Lender of Last Resort 
 Lender of Last Resort (LLR) adalah suatu kebijakan BI 
untuk mengatasi kesulitan likuiditas dari suatu bank umum 
yang bermasalah. LLR adalah suatu pembiayaan darurat dari BI 
kepada bank umum dan kemudian pendanaannya menjadi beban 
pemerintah.  Kondisi ini terjadi pada kondisi krisis keuangan bank 
umum yang berdampak sistemik. Berdampak sistemik ini berarti 
bahwa krisis keuangan ini dapat menjalar ke bank umum lainnya 
yang tidak bermasalah dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem keuangan.  
3.  Skim Penjaminan Simpanan
 Skim penjaminan simpanan atau disebut juga deposit 
insurance adalah suatu mekanisme untuk menjaga kestabilan 
sistem keuangan.  Skim ini muncul sejak peristiwa krisis keuangan 
tahun 1998.  Pada masa itu dan beberapa tahun setelah itu sering 
terjadi bank umum yang bangkrut atau bank yang terkena isu 
bangkrut. Bank bangkrut tersebut membuat masyarakat diru-
gikan. Nasabah yang memiliki uang di bank tersebut tidak dapat 
menarik uangnya.  Di lain pihak, masyarakat menjadi tidak percaya 
pada bank umum lain karena mereka khawatir bank lain tersebut 
akan mengalami kasus yang sama. Ketidakpercayaan masyarakat 
tersebut mendorong masyarakat untuk menarik dana mereka di 
bank-bank secara cepat dan dalam jumlah besar sehingga bank-
bank mengalami kesulitan likuiditas.  
 Berdasarkan pengalaman tersebut maka pemerintah membuat 
suatu sistem pengamanan yang dikenal dengan skim penjaminan 
simpanan dan dikelola oleh suatu lembaga bernama Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS). 
 LPS berdiri pada tahun 2004. LPS tersebut memiliki dua tugas 
utama yaitu 

1. Untuk menjamin simpanan nasabah bank
2. Untuk menangani  bank bermasalah. 

 Tugas tersebut menunjukkan bahwa setiap nasabah bank yang 
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mempunyai simpanan/rekening di suatu bank akan dijamin bahwa 
jika terjadi suatu masalah terhadap bank bersangkutan maka nilai 
simpanan nasabah tersebut dapat diambil/ditarik oleh nasabah.  
Besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tahun 2007 
adalah sebesar Rp 100 juta.  
 Skema ini mempunyai kelemahan. Kelemahan yang kemung-
kinan terjadi adalah dapat mendorong seseorang oknum per-
bankan untuk berlaku moral hazard terhadap bank itu sendiri. 
Oknum tersebut dapat saja memanfaatkan dana masyarakat untuk 
keperluan tertentu tanpa persetujuan nasabah dan mengguna-
kannya pada suatu investasi berisiko tinggi. Oleh sebab itu, 
mekanisme pengawasan terhadap perilaku ini harus lebih 
ditingkatkan.
4.  Kebijakan Resolusi Krisis yang Efektif
 Kebijakan resolusi krisis merupakan koordinasi kebijakan 
antara lembaga-lembaga yang terkait. Lembaga-lembaga tersebut 
adalah menteri keuangan, Gubernur BI dan ketua dewan komi-
sioner  LPS.  Untuk  melaksanakan  JPSK  tersebut  maka  oleh  
lembaga-lembaga tersebut dibentuklah Forum Stabilitas Sistem 
Keuangan (FSSK). Pembentukan forum tersebut berdasarkan 
atas keputusan bersama dari lembaga-lembaga tersebut. Pada 
forum inilah dibuat kebijakan penanganan krisis dengan tetap 
berdasarkan pada peran dan kewenangan dari masing-masing 
lembaga.  Dengan demikian, lembaga itu tetap memiliki tanggung 
jawab dan akuntabilitas yang jelas dan konsisten.
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Bank adalah suatu lembaga keuangan. Lembaga ini mengelola 
uang sebagai komoditi utama di dalam melakukan usaha. 

Komoditi ini diperoleh dari masyarakat yang memiliki dana dan 
kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.  
Proses penyaluran tersebut menunjukkan bahwa bank adalah sebuah 
mediator.  
 Mediator menghubungkan antara masyarakat pemilik dana 
dengan masyarakat yang memerlukan dana. Masyarakat pemilik 
dana dapat dengan mudah menemukan mediator dan masyarakat 
pencari dana dapat juga dengan mudah menemukan mediator 
karena mediator mempunyai kantor yang mudah ditemukan dan 
juga dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, disini jelas 
bahwa bank sebagai mediator berperan atau berfungsi sebagai 
intermediate dalam pasar uang.

Fungsi Bank

 Di  dalam  beberapa  literatur,  bank  mempunyai  beberapa  
fungsi. Fungsi-fungsi bank tersebut antara lain adalah sebagai 
berikut:

Agen Kepercayaan (Agent of Trust)

 Sebagai agen kepercayaan bank harus dapat memberikan 
kepercayaan kepada nasabah/masyarakat bahwa uang yang disimpan 
di bank aman. Aman berarti uang nasabah dapat diambil sewaktu-
waktu tanpa ada masalah atau keterlambatan dan berapapun 
jumlahnya sesuai saldo yang tersedia. Fungsi kepercayaan ini 
sangat penting karena krisis kepercayaan terhadap satu bank dapat 
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menjalar kepada bank lainnya dan bahkan dapat menyebar pada 
sistem keuangan suatu negara. Keadaan ini dapat berlanjut dan 
menyebabkan krisis ekonomi pada suatu negara. 
 Di Indonesia, ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank 
pernah terjadi pada sekitar tahun 1999.  Pada masa itu, banyak bank 
yang tidak mampu bertahan akibat serangan krisis ekonomi 1–2 
tahun sebelumnya.  Satu per satu bank swasta ditutup pemerintah 
dan sampai pada suatu titik dimana masyarakat menjadi khawatir 
jika bank tempat mereka menyimpan uang mendapat giliran untuk 
ditutup oleh pemerintah. Oleh sebab kepanikan itu, masyarakat 
berbondong-bondong untuk menarik dananya dari bank dan 
menyebabkan bank mengalami krisis likuiditas dan sistem keuangan 
di Indonesia menjadi terganggu. Berdasarkan kejadian itulah maka 
bank harus menjaga tingkat kepercayaan bank di mata masyarakat 
sehingga fungsi bank sebagai agen kepercayaan tetap berjalan 
dengan baik.  

Agen Pembangunan (Agent of Development)

 Bank adalah lembaga yang juga menghubungkan antara sektor 
riil dengan sektor keuangan. Bank memberikan bantuan dana 
kepada sektor riil untuk melakukan pembangunan-pembagunan 
dan juga mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempunyai 
dana.  Peran jembatan penghubung ini sangat penting di dalam 
pembangunan suatu negara. Sektor riil tidak dapat tumbuh sendiri 
tanpa adanya sektor keuangan dan sektor keuangan tidak dapat 
tumbuh jika tidak ada sektor riil sehingga peranan jembatan 
penghubung antara sektor riil dan sektor keuangan menjadi 
penting.  Disinilah peranan bank sebagai agen pembangunan.

Agen Jasa-Jasa (Agent of Services)

 Seiring dengan fungsinya sebagai mediator atau jembatan 
penghubung maka berkembanglah fungsi bank sebagai penyedia/
agen jasa-jasa. Di dalam menghubungkan sektor riil dan sektor 
keuangan serta hubungan antara nasabah dengan masyarakat diper-
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lukan banyak jasa-jasa keuangan. Beberapa jasa tersebut adalah 
jasa pengiriman uang, jasa penagihan uang, jasa penjaminan, jasa 
penitipan barang berharga, jasa buku tabungan, jasa kartu ATM, 
jasa kartu kredit dan berbagai jasa-jasa lainnya.

Perbedaan Bank dengan Lembaga Keuangan Non Bank

 Selain bank sebagai lembaga keuangan yang terjun dalam 
bisnis keuangan, juga terdapat lembaga lain yang terjun di dalam 
usaha keuangan. Beberapa lembaga tersebut adalah asuransi, 
leasing,  dana pensiun, modal ventura, anjak piutang dan pasar 
modal.  Lembaga-lembaga ini juga bergerak di pasar uang (kecuali 
pasar modal) dan mempunyai perbedaan mendasar dengan 
bank. Lembaga-lembaga keuangan ini tidak mempunyai produk 
tabungan, deposito dan giro sedangkan sebuah bank, produk-
produk tersebut merupakan produk wajib bagi suatu bank. Bank 
yang tidak mempunyai produk-produk itu tidak dapat dikatakan 
sebagai suatu bank.
 Pada umumnya, lembaga keuangan lain tersebut mengum-
pulkan dana secara tidak langsung. Premi asuransi, cicilan leasing, 
simpanan hari tua, gadai barang dan pembelian saham merupa-
kan bentuk-bentuk pengumpulan dana secara tidak langsung. Lain 
halnya yang terjadi pada bank dimana bank dapat mengumpulkan 
uang tunai secara langsung melalui produk bank seperti tabungan, 
deposito dan giro.  
 Selain itu, lembaga keuangan lain tersebut bertujuan untuk 
mendapatkan suatu keuntungan dari suatu investasi. Lembaga-
lembaga ini tidak mempunyai tujuan untuk memberikan modal 
kerja kepada nasabahnya atau untuk pembiayaan konsumsi 
nasabahnya dalam rangka mendapatkan keuntungan. Sebagai 
contoh adalah perusahaan asuransi yang mengumpulkan dana 
premi. Dana premi yang terkumpul, selain digunakan untuk 
menutupi biaya operasional, juga digunakan untuk melakukan 
investasi pada berbagai instrumen investasi lain. Dana premi yang 
terkumpul ini tidak digunakan untuk pembiayaan modal kerja 
nasabahnya  maupun  pembiayaan  usaha  nasabahnya. Hal  yang 
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sama juga dilakukan oleh lembaga dana pensiun.  Sedangkan untuk 
lembaga leasing dan gadai, lembaga ini mendapatkan keuntungan 
dari selisih modal dan pengembalian dana dari masyarakat dengan 
menggunakan suatu tingkat bunga tertentu.  
 Mengenai jangka waktu penempatan dana, lembaga keuangan 
lain lebih cenderung sebagai lembaga pilihan investasi untuk jangka 
menengah dan panjang.  Pilihan ini terkait dengan tujuan lembaga 
ini di dalam mengelola dana masyarakat untuk tujuan investasi.  
Sedangkan bank, selain penempatan jangka menengah dan panjang, 
bank juga menerima penempatan dana dalam jangka pendek, 
misalnya saja tabungan dan deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan   
1 tahun.  

Sejarah Singkat Bank di Indonesia

 Sejarah singkat ini dimulai sekitar tahun 1950–1970 dimana 
terjadi nasionalisasi bank asing. Pada periode itu, dikenal nama-
nama bank nasional seperti BRI (1951), Bank Dagang Negara (1960), 
Bank Tabungan Negara (1963), Bank Ekspor Impor Indonesia (1968) 
dan Bank Bumi Daya (1968). Pada masa itu, tidak banyak bank 
swasta yang ada. Hal ini disebabkan karena bank-bank pemerintah 
mendapatkan kemudahan oleh pemerintah di dalam mendapatkan 
dana dan menyalurkan dana.  Semua BUMN dan keuangan negara 
diwajibkan untuk ditempatkan pada bank-bank pemerintah ini.
 Sejarah pertumbuhan bank menunjukkan perkembangan 
yang baik sejak dikeluarkannya paket deregulasi Oktober 1988 
oleh pemerintah. Pada paket tersebut, pemerintah memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk mendirikan sebuah bank. 
Modal disetor untuk mendirikan bank umum hanya Rp 10 miliar 
dan untuk BPR hanya Rp 50 juta.  Paket ini memicu pertumbuhan 
bank-bank swasta dan sampai dengan tahun 1997, jumlah bank 
umum di Indonesia mencapai sekitar 237 bank.
 Namun, pertumbuhan bank-bank tersebut juga dicederai oleh 
penutupan sebuah bank swasta (Bank Summa) pada tahun 1992 
dan puncak penutupan bank terjadi pada akhir tahun 1997 dimana 
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sebanyak 16 bank swasta ditutup secara bersamaan oleh Bank 
Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sampai tahun 1999 
sudah sebanyak 65 bank dicabut izin usahanya. Memang, hal itu 
tidak luput dari kejadian krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997. 
Kejadian tersebut merupakan pukulan telak bagi dunia perbankan di 
Indonesia. 
 Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 
undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut terindikasi 
sistem syariah di dalam pelaksanaan sebuah bank.  Sejak itu, arah 
perkembangan sistem perbankan di Indonesia mulai terbagi 2            
antara sistem konvensional dan sistem syariah.  Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya investor dari cendekiawan Islam yang menyuntik-
kan dana segar ke Bank Muamalat sekitar tahun 1999. Sampai saat 
ini, sudah banyak ditemukan bank umum yang menggunakan  
sistem syariah termasuk juga BPR-BPR di daerah-daerah.

Peraturan-Peraturan

 Mempertimbangkan kejadian-kejadian krisis keuangan ta-
hun 1997 dan akibat buruk bagi perekonomian Indonesia maka 
Pemerintah Indonesia mulai berbenah diri. Sejak itu, Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang deregulasi dunia 
perbankan.  Undang-undang tersebut antara lain adalah 

•	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998;

•	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia dimana menjadikan Bank Indonesia sebagai 
lembaga yang indenpenden; 

•	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;

•	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang; 

•	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat 
Utang Negara;
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•	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubah-
an atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

•	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan; 

•	 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat 
Berharga Syariah Negara; 

•	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbank-
an Syariah;

•	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer 
Dana; dan; 

•	 Undang-Undang yang merupakan babak baru dalam 
pengawasan dunia keuangan, yaitu Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 Selain undang-undang, terdapat pula peraturan-peraturan 
Bank Indonesia yang terkait dengan perbankan. Peraturan-peratur-
an tersebut dapat dilihat pada daftar berikut ini.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 
12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umum.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal 
22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam 
Kegiatan Penyertaan Modal.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank 
Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta 
Asing.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tanggal 
21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat.
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6. Peraturan Bank Indonesia 15/1/PBI/2013 tanggal 18 
Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi 
Perkreditan.

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tanggal 
28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti 
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 
Bagi Bank Umum.

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 
27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan 
Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tanggal 
26 Desember 2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada 
Perbankan Indonesia.

10. Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 
21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau 
Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengem-
bangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang 
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tanggal 
15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank 
Umum.

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 
26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit 
and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat.

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 
13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tanggal 
22 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan 
Berkala Bank Umum.

16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 
Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Umum.

 Sedangkan peraturan-peraturan tentang Bank Syariah yang 



68 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

merupakan Surat Edaran dan Peraturan Bank Indonesia adalah 
sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 
30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 
2009 perihal Unit Usaha Syariah.

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 
30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 
perihal Bank Umum Syariah.

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 
22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka 
Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal 
Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah 
Indonesia.

5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 
27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah.

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 
27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 
Modal Inti.

7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPbS perihal 
Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 
31 Mei 2012 Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan 
Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

9. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 
Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah 
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dan Unit Usaha Syariah.
11. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS tanggal 

30 Mei 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

12. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS perihal 
Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU/2011 
Tanggal 12 Mei 2011 Tentang Penerapan Program Anti-
pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 
Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah.

14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbS perihal 
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah.

15. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS perihal 
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah.

16. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/39/DPbS tentang 
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) 
bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

17. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS Tentang 
Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.

18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Tentang 
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank 
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

19. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/6/DPbS tanggal 
8 Maret 2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan           
(Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.

Kesehatan Bank

 Seperti halnya perusahaan atau lembaga lain, bank juga harus 
mempunyai kondisi yang sehat. Kondisi sehat mempunyai arti 
bahwa bank dapat beroperasi dengan baik, mampu mengelola dana 
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masyarakat dengan baik, mampu melakukan semua kewajibannya 
dan kemampuan-kemampuan lain yang merupakan standar 
kemampuan suatu bank.  Namun, pelaksanaan operasional dan 
kemampuan itu perlu juga mempunyai suatu tingkat kinerja 
tertentu. Tingkat kinerja tersebutlah yang dijadikan indikator 
untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Beberapa 
parameter yang dijadikan indikator dalam kesehatan bank adalah 
sebagai berikut:

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

 Batas ini disebut juga Legal Lending Limit (3L). BMPK adalah 
batas maksimal kredit yang dapat disalurkan kepada debitur 
dibandingkan dengan modal bank. Biasanya, hal ini ditujukan pada 
debitur suatu kelompok usaha. Batasan ini bertujuan untuk men-
cegah pemberian kredit yang terlalu besar sehingga meningkatkan 
risiko bank terhadap kegagalan di dalam pengembalian kredit dari 
debitur.  Bank yang terlalu besar memberikan kredit dikenal dengan 
istilah ekspansif.  Bank yang terlalu ekspansif berpotensi kegagalan 
pengembalian kredit yang tinggi.  Oleh sebab itu, Bank Indonesia 
menetapkan BMPK untuk suatu kelompok usaha adalah 30% dan 
BMPK untuk pihak terafiliasi sebesar 10%.

Likuiditas Wajib Minimum

 Likuiditas Wajib Minimun (LWM) disebut juga Giro Wajib 
Minimum (GWM) atau juga Reserve Requirement (RR).  Likuiditas 
wajib minimum adalah dana bank yang wajib disimpan di Bank 
Indonesia. Dana ini merupakan cadangan dan dana antisipasi jika 
bank mempunyai kesulitan di dalam melakukan kewajibannya 
terhadap nasabah.  Untuk tahun 2013, batas LWM primer adalah 8% 
dari dana pihak ketiga baik untuk rupiah maupun mata uang asing.

Posisi Devisa Neto (Net Open Position)

 Posisi devisa neto adalah selisih antara aktiva dan pasiva dalam 
mata uang asing setelah memperhitungkan rekening administratif.  
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Besaran posisi devisa netto yang diizinkan oleh Bank Indonesia 
berdasarkan peraturan Bank Indonesia tahun 2005 adalah 20% dari 
modal dan harus dipelihara setiap akhir hari kerja.

Rasio Kecukupan Modal

 Rasio Kecukupan Modal disebut juga dengan Capital Adequacy 
Ratio (CAR). CAR menggambarkan kemampuan bank dalam 
mengembangkan usaha dan menanggung risiko kerugian usaha.  
CAR adalah kewajiban penyediaan modal minimum yang harus 
selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu 
terhadap total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  Rasio 
CAR minimal adalah 8%.

Loan to Deposit Ration (LDR)

 LDR adalah perbandingan antara nilai dana yang disalurkan 
bank kepada masyarakat dibandingkan dengan dana masyarakat 
yang disimpan di bank. Besaran LDR yang ditargetkan di tahun 2013 
adalah 78%. Semakin besar nilai LDR maka semakin tinggi pula 
risiko yang ditanggung bank untuk mengalami kerugian.  Kerugian 
bank dapat menyebabkan dana nasabah tidak dapat dibayarkan 
kembali kepada nasabah.  

Retun On Asset dan Return On Equity

 Retun  On  Asset  disebut  juga  ROA  dan  Return  On  Equity  
disebut juga ROE. Kedua indikator ini menunjukkan tingkat 
kemampuan bank menghasilkan keuntungan dibandingkan 
dengan nilai aset dan / atau ekuitasnya.  Tidak ada batas tertentu di 
dalam nilai ROA dan ROE yang dijadikan dasar dalam penentuan 
kesehatan bank namun jika nilai ROA dan ROE cenderung negatif 
maka Bank Indonesia akan mengambil tindakan seperlunya untuk 
mencegah bank tersebut bangkrut.
 Disamping indikator-indikator kesehatan bank di atas, 
Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk melaporkan 
tingkat kesehatan bank umum kepada Bank Indonesia. Berdasarkan 
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peraturan Bank Indonesia nomor: 13/1/PBI/2011 tentang peni-
laian tingkat kesehatan bank umum, bank umum wajib membuat 
penilaian terhadap kesehatannya sendiri. Laporan kesehatan bank 
umum itu dibuat  setiap semester. Pada peraturan tersebut, bank 
umum wajib membuat laporan kesehatan bank pada bulan Juli dan 
Desember setiap tahun.  
 Penilaian kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko 
(risk-based bank rating). Pendekatan ini menggunakan beberapa 
faktor penilaian yaitu:

a. Profil risiko (risk profile);
b. Good Corporate Governance (GCG);
c. Rentabilitas (earnings); dan
d. Permodalan (capital).

 Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian 
terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan 
manajemen risiko dalam operasional Bank. Risiko-risiko yang 
dinilai dalam hal ini ada 8 risiko, yaitu:

1. Risiko kredit;
2. Risiko pasar;
3. Risiko likuiditas;
4. Risiko operasional;
5. Risiko hukum;
6. Risiko strategik;
7. Risiko kepatuhan; dan
8. Risiko reputasi.

 Penilaian  terhadap  faktor  GCG  merupakan  penilaian  
terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip 
GCG. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi 
penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan 
sustainability earnings bank. Penilaian terhadap faktor permo-
dalan (capital) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan 
permodalan dan pengelolaan permodalan.
 Setelah penilaian dilakukan maka Bank Indonesia melakukan 
pemeringkatan terhadap kesehatan bank. Pemeringkatan tersebut 
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ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan ter-
struktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan 
materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
 Pemeringkatan kesehatan bank (disebut sebagai Peringkat 
Komposit) dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1): Sangat Sehat.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2): Sehat.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3): Cukup Sehat.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4): Kurang Sehat.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5): Tidak Sehat.

Kerahasiaan Bank

 Bank, sebagai suatu lembaga yang harus menjaga nilai keper-
cayaan masyarakat terhadap bank, harus memberikan rasa percaya 
nasabah.  Untuk itu, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi atau 
keterangan tentang nasabah yang menyimpan dan simpanannya.  
Kewajiban tersebut juga berlaku bagi pihak terafiliasi yaitu  
anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, pejabat dan karyawan 
bank. Pihak-pihak lain yang terkena kewajiban itu adalah pihak-
pihak yang memberikan jasa kepada bank seperti akuntan publik, 
penilai, konsultan hukum, konsultan lain dan pihak-pihak lain 
yang menurut Bank Indonesia turut serta dalam pengelolaan bank.
 Kerahasiaan bank ini mempunyai pengecualian. Beberapa 
pengecualian tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan 
antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan.
2. Untuk penyelesaian piutang bank dalam Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
4. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabah.
5. Tukar menukar informasi antar bank.
6. Atas permintaan, persetujuan dari nasabah yang dibuat 

secara tertulis.
7. Nasabah sudah meninggal dunia.
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Jenis-Jenis Bank

 Bank dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, 
berdasarkan bentuk badan usaha, berdasarkan pendirian & kepe-
milikannya dan berdasarkan target pasarnya. Secara sederhana, 
bank dapat dibedakan sebagai berikut:

Berdasarkan Kegiatan Usaha

 Berdasarkan kegiatan usaha, bank dapat dibedakan menjadi 
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum 
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
dan/atau syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan/atau syariah dan tidak dapat memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, perbedaan bank umum dan BPR 
terletak pada jasa lalu lintas pembayaran. 
 Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia 
dan atau badan hukum Indonesia. Selain itu, bank umum dapat 
pula didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum 
Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing 
secara kemitraan.
 Secara umum, bank umum mempunyai usaha untuk meng-
himpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, 
sertifikat deposito, giro dan memberikan kredit.  Beberapa usaha 
lain yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah menerbitkan 
surat pengakuan utang, transfer uang, menyediakan tempat 
penyimpanan barang berharga (safe deposit box), menyediakan 
jasa kartu kredit, jual beli valas dan berbagai jasa keuangan lainnya. 
Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank umum mempunyai usaha 
sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;
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c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri mau-

pun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya 
pada: 
1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi 

oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama 
daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 
dimaksud;

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya 
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan 
dalam perdagangan surat-surat tersebut;

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 
pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun; dan
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 

sampai dengan 1 (satu) tahun;
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan meng-
gunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga 
dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga;

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak 
lain berdasarkan suatu kontrak;

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasa-
bah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak 
tercatat di bursa efek;

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 
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kegiatan wali amanat;
l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan 

lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 Selain melakukan kegiatan usaha di atas, bank umum dapat 
pula melakukan kegiatan sebagai berikut: Melakukan transaksi 
dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia; melakukan kegiatan penyertaan modal pada 
bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 
modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring 
penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; melakukan kegiatan penyertaan 
modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau 
kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat 
harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan bertindak sebagai pendiri 
dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
 Ada beberapa usaha yang dilarang bagi bank umum selain 
usaha-usaha yang diperbolehkan di atas.  Beberapa usaha tersebut 
adalah:
a. Melakukan penyertaan modal kecuali: 

•	 penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang 
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penye-
lesaian dan penyimpanan, 

•	 melakukan kegiatan penyertaan modal sementara un-
tuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat 
harus menarik kembali penyertaannya;

b. Melakukan usaha perasuransian
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 BPR juga mempunyai kegiatan yang menyerupai bank umum 
namun mempunyai keterbatasan dalam beberapa hal. Beberapa 
hal yang menjadi larangan BPR untuk menyediakan jasa di bidang 
keuangan antara lain adalah larangan untuk menerima simpanan 
dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.  
Larangan lain bagi BPR adalah tidak diperkenankan dalam 
melakukan usaha valas, menyertakan modal dan melakukan usaha 
asuransi.  

Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

 Untuk kategori bank umum, badan usaha yang dibentuk harus 
berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau Perusahaan Daerah 
(PD).  Sedangkan untuk kategori BPR, badan hukum yang dibentuk 
dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas 
maupun bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  
Di Indonesia juga terdapat lembaga keuangan di pelosok pedesaan. 
Lembaga tersebut antara lain adalah bank desa, lumbung desa, bank 
pasar, bank pegawai, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa 
dan banyak lainnya.  Untuk mengakomodasi lembaga pedesaan itu, 
Bank Indonesia menggolongkan bank di desa tersebut menjadi BPR.  

Berdasarkan Target Pasar

 Berdasarkan target pasar, bank dibagi menjadi retail bank dan 
corporate bank.  Retail bank adalah bank yang mempunyai nasabah 
berskala kecil yaitu nasabah individu, perusahaan dan nasabah lain 
dengan skala kecil. Tidak ada batasan yang jelas mengenai skala  
kecil atau besar namun ada beberapa kalangan yang memberikan 
batas dengan angka Rp 20 miliar sebagai batas skala kecil.
 Corporate bank mempunyai target pasar korporasi atau 
grup perusahaan/holding company. Nilai kredit yang diberikan 
tergolong besar dan sangat besar. Nasabah bank ini biasanya adalah 
perusahaan-perusahaan besar.

Produk Bank

 Secara general, bank mempunyai produk untuk sumber 
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pendanaan (funding) dan produk untuk penyaluran dana (landing).  
Sumber pendanaan adalah produk bank untuk menerima uang 
dari masyarakat dan produk penyaluran dana adalah produk bank 
untuk menyalurkan kredit kepada debitur.  
 Beberapa produk sumber pendanaan bank adalah sebagai 
berikut:

Tabungan

 Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat) 
di bank yang pengambilan dananya dapat dilakukan sewaktu-
waktu. Sebagai bukti kepemilikan tabungan, nasabah akan 
menerima sebuah buku tabungan. Pada beberapa bank, nasabah 
juga menerima kartu ATM sebagai pelengkap buku tabungan.  
Sekitar 15 tahun yang lalu, nasabah hanya dapat mengambil 
dana tabungan sekali di dalam satu hari. Namun saat ini, dengan 
perkembangan mesin ATM, nasabah dapat melakukan penarikan 
dana atau transfer dalam beberapa transaksi pada tanggal dan hari 
yang sama.  

Deposito Berjangka

 Deposito berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga 
(masyarakat) di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu yang sudah disepakati antara pihak ketiga dengan bank.  
Bunga hasil pendapatan dari deposito ini dapat diambil tiap bulan 
selama jangka waktu perjanjian. Bunga tersebut juga dapat ditransfer 
langsung ke rekening tabungan pihak ketiga untuk memudahkan 
pihak ketiga di dalam mengambil hasil bunga deposito tersebut.  
Pada deposito berjangka ini juga berlaku sistem automatic roll over 
(ARO) yaitu sistem yang secara otomatis memperpanjang masa 
berlakunya perjanjian deposito tanpa mengharuskan pihak ketiga 
datang ke bank untuk memperpanjang masa deposito itu. 
 Pada umumnya, jenis simpanan ini digunakan pihak ketiga 
untuk menyimpan dana dalam jangka waktu lebih panjang dari 
simpanan di tabungan.  Biasanya, jangka waktu deposito berjangka 
adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.  Pada masa sebelum 
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tahun 2000, masih terdapat bank yang berani memberikan jangka 
waktu selama 24 bulan.  Pada masa itu, tingkat suku bunga masih 
sangat mudah untuk diprediksi untuk jangka waktu 2 tahun. Namun 
pada saat sekarang ini, bank menanggung risiko lebih besar untuk 
memberikan tingkat suku bunga berjangka waktu 2 tahun.   
 Simpanan ini tidak dapat ditarik sebelum waktu jatuh tempo. 
Namun terdapat beberapa kebijakan bank yang mengizinkan pihak 
ketiga menarik kembali dananya sebelum jatuh tempo. Kondisi 
demikian menyebabkan bank mengalami kerugian terhadap prediksi 
dana tersimpan sehingga bank mengenakan pinalti/denda kepada 
pihak ketiga yang menarik dana deposito sebelum jangka waktu 
perjanjian tercapai.
 Sekitar tahun 2000, masih ada juga sejenis deposito yang 
masih ditawarkan kepada masyarakat. Pada waktu itu, produk itu 
dinamakan sertifikat deposito.  Produk ini mirip dengan deposito 
namun berbeda di dalam pendapatan bunganya. Pada deposito, 
bunga diperoleh pada akhir bulan berjalan sedangkan pada 
sertifikat deposito, bunga diperoleh di awal bulan perjanjian.  Selain 
itu, sertifikat deposito juga dapat diperjualbelikan selama masa 
perjanjian berlangsung.  

Giro

 Giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya 
dapat dilakukan kapan saja dan hanya dapat dilakukan dengan 
menggunakan cek atau bilyet giro.  Untuk penarikan tunai digunakan 
cek dan untuk pemindahbukuan digunakan bilyet giro. Jenis 
simpanan ini banyak digunakan oleh pihak ketiga untuk urusan 
bayar membayar dalam perdagangan. Jenis simpanan ini disukai 
oleh para pedagang karena mudah digunakan dan aman.  Pemilik 
rekening ini tidak perlu membawa uang banyak untuk membayar 
suatu barang atau jasa dan juga tidak perlu pergi ke bank untuk 
mencairkan simpanannya di bank.
 Cek adalah sebuah perintah membayar kepada bank untuk 
membayar sejumlah uang yang tercantum di dalam cek pada saat 
penyerahannya. Cek dapat dikeluarkan atau ditarik oleh pemilik 
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rekening giro (giran) atas unjuk atau atas nama. Cek tidak dapat 
dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut hilang atau dicuri 
dan harus disertai dengan surat keterangan dari kepolisian. Cek 
mempunyai jangka waktu berlakunya sejak diterbitkan oleh giran 
yaitu 70 hari.  
 Bilyet giro merupakan perintah kepada bank untuk memindah-
bukukan sejumlah uang yang tercantum di dalam bilyet giro kepada 
pihak yang tercantum di dalam bilyet giro pada tanggal yang 
tercantum di dalam bilyet giro tersebut. Biaya pemindahbukuan 
dibebankan kepada pemilik bilyet giro dan dapat dibatalkan oleh 
penarik secara sepihak dengan disertai alasan pembatalan.

Deposit on Call

 Deposit on Call adalah simpanan pihak ketiga yang penari-
kannya hanya dapat dilakukan dengan melakukan pemberitahuan 
terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan 
dengan bank.  Besarnya bunga dari deposito ini tergantung pada 
jangka waktu perjanjian.

Rekening Giro terkait Tabungan

 Pada umumnya, bunga giro lebih kecil daripada bunga 
tabungan. Bunga yang lebih kecil ini menyebabkan nasabah lebih 
suka menyimpan dananya pada tabungan daripada giro.  Pada 
praktiknya, nasabah sulit untuk mengetahui posisi saldo giro 
terendah yang sesuai dengan kebutuhannya karena nasabah harus 
menghubungi bank atau datang ke bank untuk mengetahui saldo 
rekening gironya.  Oleh sebab itu, bank menyediakan jasa rekening 
giro terkait tabungan dimana pada saat saldo rekening giro tidak 
mencukupi untuk membayar suatu tagihan maka secara otomatis 
bank akan menarik sebagian uang dari rekening tabungan untuk 
dimasukkan ke dalam rekening giro.  Dengan demikian, nasabah 
cukup menyetorkan uangnya ke dalam rekening tabungan saja tanpa 
harus menyetor juga ke rekening giro.
 Sumber pendanaan lain yang dapat diperoleh bank selain 
produk-produk di atas antara lain adalah sebagai berikut:
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Call Money

 Call Money adalah pinjaman uang dari bank lain yang berupa 
pinjaman jangka pendek.  Pinjaman ini berasal dari pasar call money 
antar bank.  Biasanya, dana ini dibutuhkan bank untuk memenuhi 
kebutuhan dana jangka pendek terutama bila terjadi kalah kliring 
atau terjadi rush.  Jangka waktu pinjaman ini dapat terjadi selama         
1 hari (overnight) sampai 180 hari.  Tingkat bunganya bervariasi dan 
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan dana pada 
suatu saat tertentu. Tingkat bunga call money dapat mencapai di atas 
tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku di pasar.

Pinjaman Antar Bank 

 Seperti halnya sebuah usaha maka bank sebagai sebuah 
lembaga juga diperkenankan untuk meminjam uang dari lembaga 
lain. Bank diperkenankan pula untuk meminjam uang dari bank 
lain.  Biasanya, bank sudah mempunyai rencana yang baik untuk 
melakukan peminjaman ini.  

Setoran Jaminan

 Setoran jaminan adalah sejumlah dana yang diserahkan 
oleh nasabah kepada bank karena bank memberikan jasa-jasa 
tertentu kepada nasabah. Setoran jaminan tersebut digunakan 
sebagai kompensasi terhadap risiko yang ditanggung bank akibat 
pemberian jasa tersebut. Beberapa jasa yang memerlukan setoran 
jaminan adalah jasa Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi.  Setoran 
jaminan ini tidak berbunga dan berjangka waktu sesuai dengan 
jangka waktu jasa yang diberikan bank.  Uang yang mengendap 
pada pos setoran jaminan ini dapat digunakan bank sebagai sumber 
pendanaannya sesuai dengan jangka waktu jasa yang diberikan.

Dana Transfer

 Sering kali nasabah melakukan pengiriman uang kepada 
nasabah lainnya untuk berbagai keperluan. Kebutuhan untuk 
melakukan pengiriman uang ini membutuhkan jasa bank. Bagi 
bank, dana transfer ini merupakan dana yang mengendap dalam 
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jangka pendek.  Dana ini merupakan dana murah karena tidak ada 
kewajiban bank untuk membayar bunga dan dapat digunakan bank 
untuk keperluan jangka pendek.  

Penyaluran Dana

 Dana pihak ketiga yang diterima bank akan disalurkan kepada 
masyarakat sebagai suatu kegiatan usaha bank. Penyaluran dana 
tersebut berbentuk kredit kepada yang membutuhkan. Sebelum 
membahas mengenai kredit, perlu diketahui juga bahwa sebagian 
dana pihak ketiga tersebut juga digunakan oleh bank untuk 
cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas ini diperlukan untuk 
keperluan jangka pendek misalnya uang kas, saldo pada Bank 
Indonesia, saldo pada bank lain, warkat dalam proses penagihan, 
penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian kliring, kewajiban yang 
akan jatuh tempo dan hal-hal lainnya.
 Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajib-
kan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Pemberian dana 
kredit tersebut tidak hanya berupa kredit konvensional namun 
juga dapat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  
 Di dalam pemberian kredit, bank mempunyai beberapa per-
timbangan. Beberapa pertimbangan bank di dalam memberikan 
kredit kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Perizinan dan legalitas 
b. Karakter kreditor
c. Pengalaman dan manajemen kreditor
d. Kemampuan teknis
e. Pemasaran produk / jasa kreditor
f. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha kreditor
g. Kesehatan keuangan kreditor
h. Agunan
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Jenis Kredit

 Secara garis besar, kredit dapat dibagi menjadi 3 golongan.  
Ketiga golongan tersebut adalah sebagai berikut:

Kredit Modal Kerja (KMK) 

 Kredit ini adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha 
debitur khususnya dalam penyediaan modal kerja usaha. KMK 
biasanya mempunyai jangka waktu pendek dan sesuai dengan 
jangka waktu perputaran modal usaha debitur.  Contoh kredit 
modal kerja adalah kredit untuk pembelian bensin/solar, gaji supir, 
tagihan listrik dan lain-lain.

Kredit Investasi (KI) 

 Kredit  investasi  adalah  kredit  untuk  pengadaan  barang  
modal.  Pada  umumnya  kredit  ini  mempunyai  jangka  waktu  
menengah dan panjang serta digunakan untuk usaha debitur. 
Nilai kredit ini relatif lebih besar daripada KMK.  Contoh kredit 
investasi adalah kredit untuk pembelian tanah, bangunan untuk 
kantor, komputer kantor, truk dan lain-lain.

Kredit Konsumsi  

 Kredit ini diberikan untuk pengadaan barang dan jasa 
untuk konsumsi masyarakat.  Kredit ini tidak digunakan untuk 
pembelian barang modal dalam kegiatan usaha debitur.  Contoh 
kredit konsumsi adalah kredit pembelian mobil, motor, rumah dan 
kredit barang-barang konsumsi lainnya. 
 Hal penting yang perlu diperhatikan di dalam kredit adalah 
kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah tingkat kemung-
kinan realisasi pembayaran bunga dan pokok kredit. Dengan kata 
lain, kolektibilitas adalah tingkat kelancaran debitur di dalam 
membayar cicilan pokok dan bunga kredit. Setiap jenis kredit 
mempunyai tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda. Untuk 
menentukan tingkat kolektibilitas tersebut, bank perlu menilai suatu 
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kredit yang akan diberikan. Penilaian kredit tersebut dilakukan 
dengan berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan debitur dan 
kemampuan membayar debitur. Berdasarkan hal-hal itu maka kredit 
dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Lancar
b. Dalam perhatian khusus
c. Kurang lancar
d. Diragukan 

Jasa-Jasa Bank

 Jasa-jasa bank adalah jasa bank kepada nasabahnya terhadap 
kegiatan keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Seiring dengan 
perkembangan zaman, jasa-jasa bank berkembang dari tahun ke 
tahun.  Sampai saat ini, jasa bank yang banyak dilakukan oleh bank 
antara lain adalah pengiriman uang, letter of credit, bank garansi, 
kliring dan inkaso, kartu ATM dan kartu kredit, money changer, 
traveller’s check, telebanking, custodian, wali amanat, standing 
order dan safe deposite box.  Beberapa jasa tersebut akan dibahas di 
bawah ini.

Bank Garansi

 Bank garansi adalah jasa bank yang memberikan jaminan 
kepada pihak kedua jika ternyata pihak pertama yang menerima 
pekerjaan dari pihak kedua melakukan cedera janji.  Bank garansi 
ini  diperlukan  karena  pihak  kedua  masih  belum  mempercayai  
pihak pertama bahwa pihak pertama dapat menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati.  
Jika terjadi cedera janji maka bank akan membayarkan sejumlah 
uang sebesar nilai garansi kepada pihak kedua. 
 Ada beberapa jenis bank garansi. Jenis bank garansi ini 
tergantung pada jenis perjanjian dan fungsi penjaminan bank 
garansi di dalam perjanjian.  Beberapa jenis bank garansi tersebut 
adalah sebagai berikut:

1. Bank garansi pembelian
2. Bank garansi pita cukai tembakau
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3. Bank garansi penangguhan bea masuk
4. Bank garansi tender (Bid Bond)
5. Bank garansi pelaksanaan (Performance Bond)
6. Bank garansi uang muka (Advanced Payment Bond)
7. Bank garansi pemeliharaan (Retention Bond)

Letter of Credit

 Letter of credit (LC) adalah jasa bank dalam transaksi jual beli.  
LC merupakan penangguhan pembayaran kepada pihak penjual 
sejak  LC  dibuka  sampai  dengan  jangka  waktu  tertentu  sesuai 
dengan perjanjian. Dengan jasa ini, pembeli akan merasa yakin 
bahwa pembeli akan membayar kepada penjual jika barang yang 
dibelinya sudah diterima dengan baik dan sesuai perjanjian.  
 Proses LC cukup sederhana. Sebagai contoh adalah terjadi-
nya kontrak jual beli antara pembeli di Amerika dan penjual di 
Indonesia.  Bank penjual adalah bank BRI dan bank pembeli adalah 
bank Amerika.  Proses LC dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dan 
penjual.

2. Pembeli mengajukan LC ke bank Amerika.
3. Bank Amerika memeriksa LC tersebut dan menerbitkan 

LC. LC memerlukan setoran jaminan.  Biasanya setoran 
jaminan adalah 10% dari nilai kontrak. Setoran jaminan 
diberikan oleh pembeli kepada bank Amerika.

4. Bank Amerika menghubungi bank BRI sebagai bank 
perantara atau Advising Bank atau Negotiating Bank. 
Sebaiknya kedua bank ini adalah bank yang sudah 
mempunyai hubungan korespondensi sehingga memudah-
kan di dalam proses pembayaran.

5. Bank BRI kemudian meneruskan LC tersebut kepada 
pihak penjual.

6. Pihak penjual kemudian memproduksi barang dan 
mengirimkan barang ke pembeli.

7. Bersamaan dengan itu, penjual membawa dokumen-
dokumen kelengkapan LC ke bank BRI untuk menda-
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patkan pembayaran. Beberapa dokumen yang perlu 
disiapkan antara lain adalah:
a. Bill of Landing (surat yang dikeluarkan oleh perusa-

haan angkutan atas pengiriman barang);
b. Invoice;
c. Sertifikat-sertifikat seperti sertifikat kualitas barang, 

sertifikat asal barang dan export quote certificate;
d. Dokumen spesifikasi barang seperti packing list dan 

measurement list;
e. Polis asuransi pengangkutan barang.

8. Setelah menerima dokumen itu, bank BRI memeriksa dan 
meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada bank 
Amerika.

9. Bank Amerika menerima dan memeriksa dokumen.
10. Jika dokumen sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku maka pihak bank Amerika akan membayar 
atau mencairkan LC kepada penjual melalui bank BRI.

11. Bank Amerika akan menagih kepada pihak pembeli sisa 
pembayaran yang belum disetorkan oleh pembeli.

Gambar 3.1.  Alur Penerbitan  LC
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Gambar  3.2.  Alur Pembayaran LC
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pembayaran.
g. Transferable LC adalah LC yang memberikan hak  

kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau 
seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. 
Pengalihan ini hanya dapat dilakukan satu kali.

h. Untransferable LC adalah LC yang tidak memberikan 
hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau 
seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain.

i. General/Negotiating/Non-Restricted LC adalah LC 
yang tidak menyebutkan dengan tegas nama bank yang 
akan menjadi advising bank.

j. Resricted/Straight LC adalah LC yang menyebutkan 
dengan tegas bank yang menjadi advising bank.

k. Standby LC adalah surat pernyataan dari pihak bank 
yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin 
cedera janji maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC 
untuk kepentingan yang menerima jaminan.

l. Red-Clause LC adalah LC yang memperkenankan pena-
rikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary.

m. Clean LC adalah LC yang pembayarannya kepada bene-
ficiary dapat dilakukan hanya atas dasar kuitansi/wesel/cek 
tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang.

 LC sangat terkait dengan dokumen perdagangan.  Di dalam 
dokumen perdagangan internasional terdapat istilah internasional 
yang dikenal dengan Incoterms (International Commercial Terms).  
Incoterms memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban 
pembeli dan penjual di dalam pengiriman barang. Incoterms 
dikeluarkan oleh  Kamar Dagang Internasional  atau  International 
Chamber of Commerce (ICC).  Dokumen terakhir yang dikeluarkan 
ICC adalah Incoterms 2010. 
 Pada Incoterms 2010, berdasar metode pengiriman, istilah 
perdagangan tersebut terbagi dalam 2 kategori, yaitu kategori umum 
dan kategori khusus.  Pada kategori umum terdapat 7 istilah dan 
pada kategori khusus terdapat 4 istilah yang berlaku khusus untuk 
pengiriman melalui transportasi air.
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 Istilah-istilah perdagangan yang dimaksud dalam Incoterms 
2010 adalah sebagai berikut:

1. EXW (nama tempat):  Ex Works, pihak penjual menen-
tukan tempat pengambilan barang.

2. FCA (nama tempat):  Free Carrier, pihak penjual hanya 
bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan 
menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat 
yang telah ditentukan.

3. CPT (nama tempat tujuan):  Carriage Paid To, pihak 
penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat 
tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat barang 
diserahkan ke pihak pengangkut.

4. CIP (nama tempat tujuan): Carriage and Insurance Paid 
to, sama seperti CPT ditambah pihak penjual wajib 
membayar asuransi untuk barang yang dikirim.

5. DAF (nama tempat): Delivered At Frontier, pihak penjual 
mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai 
barang tiba di perbatasan negara tujuan. Bea cukai dan 
izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

6. DES (nama pelabuhan tujuan): Delivered Ex Ship, pihak 
penjual bertanggung jawab sampai kapal yang mem-
bawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk 
dibongkar. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak 
pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air.

7. DEQ (nama pelabuhan tujuan): Delivered Ex Quay, pihak 
penjual bertanggung jawab sampai kapal yang mem-
bawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang 
telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Izin impor 
menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku 
untuk transportasi air.

8. DDU (nama tempat tujuan):  Delivered Duty Unpaid,  
pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang 
sampai di tempat tujuan, namun tidak termasuk biaya 
asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai 
biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. 
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Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli.
9. DDP (nama tempat tujuan): Delivered Duty Paid, pihak 

penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di 
tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya 
lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai 
dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga 
menjadi tanggung jawab pihak penjual.

10. FAS (nama pelabuhan keberangkatan):  Free Alongside Ship, 
pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di 
pelabuhan keberangkatan dan siap disamping kapal untuk 
dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air.

11. FOB (nama pelabuhan keberangkatan):  Free On Board, 
pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin 
ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap 
berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air.

12. CFR (nama pelabuhan tujuan):  Cost and Freight, pihak 
penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat 
barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung 
jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuh-
an keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air.

13. CIF (nama pelabuhan tujuan):  Cost, Insurance and 
Freight, sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib 
membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya 
berlaku untuk transportasi air.

Tabel 3.1. Penanggung Biaya Kirim, Asuransi dan Risiko Barang 
dalam Perdagangan Internasional

No. Incoterms 
2010

Biaya Kirim 
ditanggung oleh

Biaya Asuransi 
ditanggung oleh

Risiko / 
Tanggung Jawab

Penjual Pembeli Penjual Pembeli Penjual Pembeli
1 EXW   X   X   X
2 FCA   X   X   X
3 CPT X     X   X
4 CIP X   X     X
5 DAT X   X   X  
6 DAP X   X   X  
7 DDP X   X   X  
   
1 FAS   X   X   X
2 FOB   X   X   X
3 CFR X     X   X
4 CIF X   X     X
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Wali Amanat

 Wali amanat biasanya dilakukan pada kegiatan di pasar 
modal.  Wali amanat adalah usaha bank untuk mewakili kepen-
tingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara 
bank dengan emiten surat berharga.  Sebagai wali amanat, bank 
tidak ikut menanggung risiko kerugian yang terjadi atas adanya 
surat berharga tersebut. Pada jasa ini, bank mendapatkan fee-based 
income sebagai balas jasa.  

Bank Syariah

 Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998, salah satu usaha bank 
adalah menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.  
Kemudian pada tahun 2008, dikeluarkanlah UU No. 21 tentang 
Perbankan Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip perdagangan 
di dalam Islam yang lebih menekankan pada tanggung renteng. 
Setiap stakeholder di dalam suatu perdagangan harus memberikan 
dan mendapat kontribusi yang sama terhadap risiko yang terjadi di 
dalam usaha. Perhitungan bagi hasil merupakan perhitungan yang 
disyaratkan di dalam sistem syariah ini.  
 Pada  sistem  syariah  ini  tidak  dikenal  bunga  seperti  
halnya  pada bank konvensional. Pada sistem syariah, sistem 
bunga ini disebut sebagai riba. Riba di dalam sistem syariah 
(Islam) diharamkan. Oleh karena itu, sistem syariah menggunakan 
sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga di dalam 
pembagian hasil usahanya.  

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

 Perkembangan perbankan syariah selama sampai dengan 
bulan Oktober 2012  cukup menggembirakan. Perbankan syariah 
mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp 174,09 
triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp  135,58 triliun (40,06%) 
dan penghimpunan dana menjadi Rp 134,45 triliun (32,06%). 
Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah telah mampu 
memperbesar market share perbankan syariah menjadi ± 4,3%. 
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Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito 
yaitu  Rp 78,50  triliun  (58,39%)  diikuti  oleh  Tabungan  sebesar          
Rp 40,84 triliun (30,38%) dan Giro sebesar Rp. 15,09 triliun (11,22%). 
Penyaluran dana masih didominasi piutang Murabahah sebesar  
Rp 80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan Musyarakah yang 
sebesar Rp 25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan Mudharabah 
sebesar  Rp  11,44  triliun  (8,44%),  dan  piutang  Qardh  sebesar         
Rp 11,19 triliun (8,25%) (BI, 2013). 
 Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 
(UUS) sampai dengan Oktober 2012 adalah BUS (11 buah) dan 
UUS (24 buah).   Jumlah kantor cabang bertambah dari sebelumnya 
sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 
kantor pada periode yang sama (Oktober 2012). Secara keseluruhan 
jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan 
bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat 
dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor. 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

 Mempertimbangkan ada 2 sistem bank yaitu bank konven-
sional dan bank syariah maka perlu dijelaskan perbedaan dari 
kedua sistem keuangan kedua jenis bank itu. Perbedaan bank 
konvensional dengan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis perbedaan Bank syariah Bank konvensional

Landasan hukum Al Qur`an & as Sunnah + Hukum 
positif Hukum positif

Basis operasional Bagi hasil Bunga

Skema produk Berdasarkan syariah (mudharabah, 
wadiah, murabahah, musyarakah) Bunga

Perlakuan terhadap 
Dana Masyarakat

Dana masyarakat merupakan 
titipan / investasi yang baru 
mendapatkan hasil bila diusahakan 
terlebih dahulu

Dana masyarakat 
merupakan simpanan 
yang harus dibayar 
bunganya saat jatuh 
tempo

Sektor penyaluran dana Harus yang halal Tidak memperhatikan 
halal / haram

Organisasi Harus mempunyai Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) Tidak ada DPS

Perlakuan Akuntansi Accrual dan cash basis (untuk bagi 
hasil) Accrual basis
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 Selain terdapat perbedaan antara sistem keuangannya, ter-
dapat pula perbedaan antara bagi hasil dan bunga bank. Perbedaan 
tersebut adalah sebagai berikut:

Bunga Bagi hasil

Suku bunga ditentukan di muka Nisbah bagi hasil ditentukan di muka

Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman 
(untuk kredit)

Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada penda-
patan yang diperoleh nasabah pembiayaan

Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu 
secara sepihak oleh bank

Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati 
kedua belah pihak

 Di Indonesia, bank yang pertama kali menggunakan sistem 
syariah adalah Bank Muamalat Indonesia.  Bank ini berdiri pada 
tahun 1992 setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan 
walaupun undang-undang perbankan yang mengindikasikan sistem 
syariah baru diterbitkan 6 tahun kemudian.  

Produk Bank Syariah

 Seperti halnya bank umum, bank syariah juga mempunyai 
produk-produk untuk penghimpunan dana dan juga produk-
produk untuk penyaluran dana. Beberapa produk bank syariah 
menggunakan sistem syariah sebagai berikut:

Pendanaan/Penghimpunan dana 

a. Wadiah (Titipan)
 Sistem Wadiah ini digunakan untuk tabungan dan giro.  Pada 
sistem syariah ini, nasabah menitipkan uangnya di bank syariah. 
Nasabah yang menitipkan uangnya ini memberikan izin kepada 
bank syariah untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan 
termasuk dalam pembiayaan usaha syariah. Uang titipan ini dapat 
diambil kapan saja seperti penarikan di rekening tabungan bank 
konvensional.

b. Mudharabah (Investasi)
 Sistem Mudharabah ini digunakan untuk rekening deposito 
dan ada beberapa jenis tabungan juga yang menggunakan sistem 



94 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

Mudharabah ini. Pada sistem ini, nasabah menginvestasikan 
uangnya di bank syariah untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk 
investasi yang menguntungkan. Hasil keuntungan investasi 
tersebut dibagi dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank 
syariah.  Besarnya bagi hasil itu tertera pada nisbah bagi hasil yang 
telah disepakati bersama.  

Pembiayaan/Penyaluran dana 

 Murabahah, Sistem ini banyak digunakan untuk pembiayaan 
konsumtif. Pada pembiayaan modal kerja dan/atau investasi, 
sistem Murabahah ini  juga  digunakan.  Murabahah  adalah  akad  
jual  beli  antara  nasabah dengan bank syariah. Secara teori, bank 
syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah terlebih dahulu.  
Kemudian barang yang sudah dibeli tersebut dijual kembali kepada  
nasabah  dengan  margin  yang  telah  disepakati.  Harga jual 
(pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan 
selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank 
syariah. Kesepakan harga jual beli yang ditetapkan di depan ini 
menyebabkan angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu 
pembiayaan.

 Ijarah, Ijarah di dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah 
“sewa”. Ijarah adalah akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. 
Pada akad ini bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat 
suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Pada 
umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan 
dengan besaran yang telah disepakati di muka. Produk perbankan 
yang menggunakan sistem Ijarah ini antara lain adalah produk 
pembiayaan kuliah atau pembiayaan Umrah.  Beberapa pembiayaan 
investasi juga menggunakan ijarah.

 Istishna, Istishna digunakan bank syariah untuk pembiayaan 
konstruksi.  Istishna adalah  akad jual beli antara nasabah dengan 
bank syariah dimana barang yang hendak dibeli sedang dalam 
proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang 
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tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar 
pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. 
Pembayaran angsuran pokok dan margin (bukan bunga) kepada 
bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode. Pembayaran 
angsuran dan margin dicicil sesuai dengan kesepakatan. 

 Mudharabah, Mudharabah adalah akad syariah yang ber-
dasarkan pada bagi hasil antara bank syariah dan nasabah. Dalam 
akad ini, bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan   modal 
usaha atau kebutuhan investasi.

 Musyarakah, Berbeda dengan Mudharabah, Musyarakah 
juga adalah akad berbasis bagi hasil namun bank syariah tidak 
menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha atau kebutuhan 
investasi. Pada umumnya, bank syariah menanggung sekitar 70%–
80%.

Jasa

 Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga mem-
punyai jasa-jasa lain selain produk perbankan syariah yang ada.  
Beberapa jasa lainnya adalah sebagai berikut:

 Wakalah, Wakalah mempunyai arti sebagai perwalian atau 
perwakilan. Wakalah berarti bank syariah bertindak mewakili 
nasabah dalam melakukan suatu transaksi keuangan. Transaksi 
yang menggunakan jasa ini antara lain adalah transfer uang, L/C 
dan  SKBDN.

 Rahn, Jasa Rahn adalah jasa bank syariah yang meminjam-
kan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan barang berharga 
yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Atas penitipan itu, bank 
syariah mengenakan biaya jasa penitipan jaminan. Biaya tersebut 
untuk menutup biaya-biaya yang timbul dan juga merupakan 
suatu sumber pendapatan bank syariah. Rahn ini digunakan untuk 
produk gadai emas.
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 Kafalah, Dalam bahasa Indonesia, Kafalah diartikan se-
bagai garansi. Sama halnya dengan bank konvensional, kafalah 
merupakan perjanjian antara nasabah dengan bank syariah untuk 
mengantisipasi jika terjadi sesuatu cedera janji dengan nasabah 
maka bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 
sesuai kesepakatan awal. Kafalah digunakan bank syariah untuk 
membuat Bank Garansi.

 Sharf, Sharf merupakan jasa penukaran uang. Pada bank 
konvensional, sharf ini dikenal sebagai jasa jual beli valuta 
asing. Bank syariah juga melakukan hal yang sama dengan bank 
konvensional yaitu melakukan jual beli valuta asing. 
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Sejarah Pendirian 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdiri dengan latar 
belakang krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 

1998, Indonesia  mengalami  krisis  moneter  akibat  krisis  politik 
yang  tidak terkontrol. Pada masa itu, terjadi kenaikan nilai kurs 
dolar terhadap rupiah yang berlipat-lipat dan juga diikuti oleh 
terjadinya beberapa kasus bank bangkrut. Kejadian-kejadian 
tersebut mendorong krisis kepercayaan masyarakat terhadap 
dunia perbankan di Indonesia.  Masyarakat pada masa itu menarik 
uang mereka secara besar-besaran dari dalam sistem keuangan/
perbankan. Hal tersebut sangat berbahaya bagi perekonomian 
Indonesia karena sistem keuangan menjadi tidak likuid. 
 Untuk mencegah penarikan dana yang terus-menerus, 
pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan untuk 
memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank 
termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang 
disimpan di bank (blanket guarantee). Pemerintah mengeluarkan 
surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan 
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan 
Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap 
Kewajiban  Pembayaran  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Kebijakan 
tersebut berhasil meredam krisis yang terjadi namun tidak 
berlangsung lama. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa kasus 
penyalahgunaan kebijakan oleh oknum bank pada beberapa tahun 
kemudian. Oknum tersebut melakukan tindak kejahatan dengan 
memanfaatkan uang nasabah dan tidak diketahui keberadaan-
nya di Indonesia setelah berhasil melakukan tindak kejahatan 

BAB 4
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

97



98 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan di atas tetap 
memberikan jaminan bahwa uang nasabah aman walaupun terjadi 
penyalahgunaan. Oleh sebab itu, untuk mencegah moral buruk 
oleh oknum bank dan mengurangi risiko, pemerintah kemudian 
membatasi nilai penjaminan tersebut agar dana nasabah yang 
dijamin menjadi terbatas dan oknum yang akan menyalahgunakan 
uang nasabah mempunyai ruang gerak yang lebih sempit.
 Mempertimbangkan kejadian di atas, pemerintah segera 
membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebenarnya, 
pembentukan LPS ini sudah diindikasikan melalui Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di dalam 
undang-undang tersebut, pemerintah mengamanatkan untuk 
membentuk LPS. Kemudian, LPS resmi dibentuk pada tahun 2004 
melalui Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan.  

Peraturan tentang LPS

 Sebagaimana sudah dijelaskan secara singkat mengenai 
undang-undang dan peraturan mengenai LPS, pada paragraf di 
bawah ini diberikan beberapa undang-undang dan peraturan 
pemerintah secara lebih lengkap.  Undang-undang dan peraturan 
tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 
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Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin 
LPS;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank 
Berdasarkan Prinsip Syariah; dan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin 
Simpanan.

Fungsi, Tugas dan Wewenang

 LPS berkedudukan di Jakarta dan berbadan hukum Indonesia. 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS bersifat 
independen, transparan dan akuntabel.  Pelaksanaan tugas tersebut 
dipertanggungjawabkan kepada presiden dan untuk mempermudah 
pelaksanaan tugas, LPS mempunyai kantor perwakilan di seluruh 
wilayah Indonesia.   
 LPS mempunyai 2 fungsi utama. Fungsi utama tersebut 
adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif 
dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan 
kewenangannya. Untuk melaksanakan fungsi menjamin simpanan, 
LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penja-
minan simpanan. Setelah dirumuskan dan ditetapkan, LPS akan 
melaksanakan proses penjaminan simpanan tersebut.  
 Sedangkan untuk fungsi pemeliharaan stabilitas sistem 
perbankan, LPS mempunyai fungsi untuk merumuskan dan 
menetapkan  kebijakan  dalam  rangka  turut  aktif  memelihara  sta-
bilitas  sistem perbankan.  LPS juga merumuskan, menetapkan  dan 
melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) 
baik yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak 
sistemik.  
 Fungsi dan tugas di atas dijalankan dengan menggunakan 
wewenang.  Wewenang ini sangat penting karena dengan wewenang 
ini LPS dapat menjalankan tugas-tugasnya. Wewenang yang 
diberikan kepada LPS oleh negara adalah sebagai berikut: 
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1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank 

pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, 

laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan 
bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi 
atas data;

6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran 
klaim;

7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak 
lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama 
LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat 
tentang penjaminan simpanan; dan

9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Organisasi

 Sebagai  layaknya  organisasi  lain,  LPS  juga  mempunyai 
struktur organisasi.  Struktur organisasi LPS terdiri atas dewan 
komisioner dan kepala eksekutif. Ketua dewan komisioner dan 
kepala eksekutif ditetapkan oleh presiden.  

Dewan Komisioner 

 Dewan komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan ini bertugas 
untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan 
pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. 
Dewan komisioner juga bertugas mewakili LPS di dalam dan di 
luar pengadilan. Tugas lain dewan ini adalah menetapkan struktur 
organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional 
LPS, membentuk komite audit, komite informasi, dan komite 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
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 Anggota dewan komisioner berjumlah 6 orang. Anggota dewan 
tersebut terdiri atas:

a. 1 orang pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan;
b. 1 orang unsur pimpinan Lembaga Pengawas Perbankan 

(LPP);
c. 1 orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia; dan
d. 3 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar 

LPS.

 Anggota dewan komisioner diangkat untuk masa jabatan 
5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali 1 kali untuk masa 
jabatan berikutnya. Anggota dewan komisioner tersebut harus  
melakukan tugas secara penuh waktu. Anggota dewan tersebut 
juga tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat 
lain.  Pengecualian dapat dilakukan jika anggota dewan tersebut 
ditugaskan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau 
merupakan bagian dari kegiatan sosial.
 Untuk menjadi anggota dewan komisioner diperlukan persya-
ratan yang ketat.  Beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh 
calon anggota dewan komisioner adalah sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia;
b. Mampu melakukan perbuatan hukum;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berusia setinggi-tingginya 63 tahun;
e. Bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau 

pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung;
f. Bukan pengurus partai politik;
g. Memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang 

ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum;
h. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak 

pidana kejahatan;
i. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi 

pengurus bank/perusahaan yang menyebabkan bank/
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perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan
j. Tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang ter-

cela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

k. Selain itu, jika terpilih sebagai anggota dewan, calon ter-
sebut tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sam-
pai derajat kedua atau besan dengan anggota dewan 
lainnya.

 Selain pengangkatan, anggota dewan komisioner dapat juga 
diberhentikan. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan anggota 
dewan diberhentikan adalah:

a. Berhalangan tetap;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak hadir dalam rapat dewan komisioner sebanyak 4 

kali berturut-turut tanpa alasan;
e. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan 

komisioner lebih dari 6  bulan meskipun dengan alasan 
yang dapat dipertimbangkan;

f. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 
atau besan dengan anggota dewan komisioner yang lain, 
dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri; atau

g. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat pada waktu sebagai 
calon anggota dewan.

 Proses  penggantian anggota dewan komisioner dan pengusulan 
anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga 
jumlah anggota dewan komisioner sekurang-kurangnya 3 orang. 
Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dewan komisioner. 
Kemudian, pengganti anggota dewan harus sudah ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal pemberhentian 
sehingga keutuhan dan akuntabilitas dewan tetap terjaga. Jika 
anggota dewan komisioner diangkat untuk menggantikan anggota 
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yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan maka 
sisa masa jabatan anggota dewan komisioner tersebut menjadi 
masa jabatan penggantinya.
 Dewan komisioner mengadakan rapat secara berkala 
sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Pada setiap rapat tersebut 
terdapat bebe-rapa agenda.  Beberapa agenda tersebut adalah:

a. Menetapkan kebijakan penjaminan simpanan nasabah;
b. Menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas 

sistem perbankan;
c. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah 

dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas 
sistem perbankan;

d. Menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan 
kepala eksekutif; dan/atau

e. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

 Pengambilan  keputusan  dewan  komisioner  dilakukan atas  
dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah   
untuk mencapai mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak. Dalam pengambilan keputusan 
tersebut kepala eksekutif tidak memiliki hak suara. Keputusan 
dewan komisioner tersebut sah apabila dihadiri sekurang-
kurangnya oleh lebih dari separuh anggota dewan komisioner  yang 
memiliki hak suara dan keputusan tersebut mengikat bagi seluruh 
anggota dewan komisioner.
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Kepala Eksekutif dan Direktur

 Kepala eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional 
LPS sebagai amanat dari kebijakan yang dibuat oleh dewan 
komisioner. Untuk itu, kepala eksekutif menjalankan fungsi-fungsi 
penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan, penyelamatan, 
likuidasi, dan administrasi. Untuk menjalankan tugas-tugas ter-
sebut, kepala eksekutif dibantu oleh beberapa direktur. Jumlah 
direktur yang diperkenankan untuk membantu kepala eksekutif 
adalah  5 orang. Direktur tersebut diangkat dan diberhentikan oleh 
dewan komisioner. 

Penyelesaian Bank Gagal

 Sebagaimana fungsi LPS di atas maka LPS wajib untuk 
melakukan penyelesaian terhadap urusan bank gagal dengan nasa-
bahnya. Di dalam melakukan penyelesaian dan penanganan bank 
gagal tersebut, LPS diberikan wewenang khusus. Kewenangan 
tersebut antara lain adalah:

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang 
pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal 
yang diselamatkan;

c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau 
mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang 
diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; 
dan

d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa per-
setujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa per-
setujuan kreditur.

 Setiap bank umum yang melakukan usaha di Indonesia wajib 
menjadi anggota LPS. Lembaga yang tidak wajib menjadi anggota 
LPS hanya lembaga kredit desa yang melayani kredit di pede-
saan.  Bank umum yang menjadi anggota LPS harus mempunyai 
beberapa dokumen legalitas. Dokumen-dokumen tersebut adalah 
sebagai berikut:
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1. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
2. Salinan dokumen perizinan bank;
3. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan 

oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
4. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang 

saham bank. Dokumen ini harus memuat:
a. Komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan 

pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh 
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 
LPS;

b. Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi 
atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar 
hukum yang mengakibatkan kerugian atau memba-
hayakan kelangsungan usaha bank;

c. Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan 
kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, 
dan/atau kepentingan apabila bank menjadi bank 
gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dili-
kuidasi; 

 Selain kelengkapan dokumen tersebut, bank peserta LPS juga 
harus melengkapi kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut:

a. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari 
modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal 
sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;

b. Membayar premi penjaminan;
c. Menyampaikan laporan secara berkala;
d. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuh-

kan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
e. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di 

dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat 
diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Simpanan yang Dijamin

 LPS menjamin simpanan nasabah bank. Bentuk simpanan yang 
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dijamin oleh LPS adalah simpanan masyarakat yang berbentuk giro, 
deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu. Nilai Simpanan yang dijamin 
untuk setiap nasabah pada sebuah bank mempunyai nilai maksimal 
Rp100 juta. Namun, pada kondisi tertentu, batas maksimal tersebut 
dapat  diubah  apabila  memenuhi  salah  satu  atau  lebih  kriteria 
sebagai berikut:

a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar 
secara bersamaan; 

b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; 
atau

c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya  men-
jadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan 
seluruh bank.

Premi LPS

 Sebagai sumber dana, LPS memperoleh dana dari premi.  Bank 
peserta LPS wajib membayar premi tersebut kepada LPS.  Pemba-
yaran premi dilakukan 2 kali dalam setahun. Biasanya pembayaran 
premi dilakukan pada bulan Januari dan Juli tahun berjalan.  
Perhitungan besaran premi dihitung dengan menggunakan dasar 
saldo rata-rata bulanan dari total simpanan nasabah pada periode 
sebelumnya.  Nilai besaran premi adalah 0,1% dari rata-rata saldo 
bulanan total simpanan dalam setiap periode.  
 Sampai saat ini, perhitungan nilai premi dilakukan oleh bank. 
Walaupun demikian, LPS dapat melakukan verifikasi dengan mela-
kukan pemeriksaan dokumen-dokumen bank. Verifikasi tersebut 
juga dapat dilakukan dengan melakukan pemanggilan pejabat 
bank yang bersangkutan. Selain itu, LPS juga dapat melakukan 
pemeriksaan langsung kepada bank untuk mengetahui nilai saldo 
rata-rata bulanan dari pihak ketiga.

Pembayaran  Klaim Jaminan

 LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah 
penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Untuk itu, LPS 
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harus memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang 
diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha. Data ini diperlukan 
untuk melakukan penghitungan dan melakukan pembayaran klaim 
penjaminan.
 Sebelum melakukan pembayaran, LPS akan menentukan sim-
panan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar.  
Hal itu dilakukan setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas 
data yang ada. Rekonsiliasi dan verifikasi itu dilakukan selambat-
lambatnya dalam 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank 
dicabut.
 Jika sudah ditentukan simpanan yang layak bayar, LPS dapat 
memulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-
lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi 
dimulai. Pembayaran klaim dapat dilakukan secara tunai atau 
dapat juga menggunakan alat pembayaran lain yang setara dengan 
itu. Pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan mata 
uang Rupiah.  Klaim yang menggunakan mata uang selain Rupiah 
akan tetap dibayarkan dalam bentuk Rupiah.  Pembayaran tersebut 
menggunakan kurs tengah BI. 
 Seperti dijelaskan di atas, terdapat pula klaim nasabah yang 
tidak layak bayar.  Beberapa klaim yang tidak dapat dibayar oleh LPS 
antara lain adalah:

a. Simpanan nasabah di bank tersebut  tidak terdaftar;
b. Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak 

wajar; dan/atau
c. Nasabah tersebut merupakan pihak yang menyebabkan 

bank menjadi tidak sehat.

 Dalam melakukan proses pembayaran tersebut, LPS mem-
berikan pengumuman di media massa kepada masyarakat dan 
khususnya kepada nasabah bank tersebut. Nasabah mempunyai 
waktu sampai 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut, untuk 
mengajukan klaim kepada LPS.  Jumlah media massa yang memuat 
pengumuman tersebut minimal 2 media dan harus mempunyai 
oplah yang besar dan mempunyai peredaran yang luas di Indonesia.  
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Penanganan Bank Gagal

 Penanganan bank gagal dilakukan LPS setelah LPS menerima 
penyerahan penyelesaian/penanganan bank gagal dari BI atau 
komite koordinasi. Untuk bank gagal yang berdampak sistemik, 
LPS menerima penyerahan penanganan dari komite koordinasi.  
Sedangkan untuk bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS 
menerima penyerahan penyelesaian dari BI atau komite koor-
dinasi.
 Untuk bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS dapat 
memutuskan sendiri apakah bank tersebut perlu diselamatkan atau 
tidak. Untuk bank gagal yang berdampak sistemik, penyelamatan 
bank tersebut tidak dapat diputuskan oleh LPS sendiri. Dalam hal 
ini, LPS dapat mengikutsertakan pemegang saham lama atau dapat 
juga tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.  

Gambar 4.2.  Kebijakan Penyelamatan Bank Gagal

 Secara umum, skema penyelamatan bank gagal dapat dibe-
dakan menjadi 4 kategori, yaitu:

a. Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sis-
temik.

b. Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik 
yang Tidak Diselamatkan.

c. Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan 
Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham.

Bank
Gagal

Berdampak
Sistemik

Berdampak
Tidak Sistemik

Penyetoran Modal
Pemegang Saham

Tanpa
Penyetoran Modal
Pemegang Saham

Diselamatkan

Tidak
Diselamatkan
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d. Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa 
Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham.

Gambar 4.3. Skema Penanganan Bank Gagal Sistemik
Sumber: www.lps.go.id diunduh 15 Januari, 2015

Gambar  4.4. Skema Penanganan Bank Gagal Non Sistemik
Sumber: www.lps.go.id diunduh 15 Januari, 2015
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Likuidasi

 Bank yang gagal atau tidak dapat diselamatkan akan dilikui-
dasi. Likuidasi bank gagal tersebut dapat dilakukan oleh LPS 
atau oleh pemegang saham bank tersebut. Likuidasi bank gagal 
yang dilakukan oleh LPS akan memberikan wewenang kepada 
LPS untuk melakukan proses likuidasi sesuai dengan prosedur 
yang ada. LPS akan memberikan talangan untuk pembayaran gaji 
pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai. LPS juga 
akan mengamankan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, 
membuat tindakan untuk memutuskan pembubaran badan hukum 
bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai 
bank dalam likuidasi.
 Likuidasi bank gagal oleh LPS dapat dilakukan dengan 2 cara.  
Kedua cara tersebut adalah:

1. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para 
debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada 
para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan 
tersebut; atau

2. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain 
berdasarkan persetujuan LPS.

 Sedangkan untuk likuidasi yang dilakukan oleh pemegang 
saham maka proses-proses likuidasi tersebut dilakukan oleh 
pemegang saham dari bank gagal itu sendiri.  Para pemegang 
saham itulah yang juga akan membayar klaim nasabah. Jadi pada 
prinsipnya, proses likuidasi bank gagal dapat dikerjakan oleh 
pemegang saham atau oleh LPS. Pertimbangan pelaksana likuidasi 
akan tergantung pada hasil kesepakatan antara pemegang saham 
dan BI.

Kekayaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan

 Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4 triliun 
dan sebesar-besarnya Rp 8 triliun.  Kekayaan LPS mempunyai 2 
bentuk yaitu berbentuk investasi dan berbentuk bukan investasi. 
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Kekayaan  yang  berbentuk  investasi  adalah  kekayaan  yang  hanya 
ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Indonesia dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak boleh menem-
patkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam 
bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan 
atau penanganan bank gagal.
 Kekayaan berbentuk bukan investasi dapat ditempatkan oleh 
LPS ke dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Surplus yang 
diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1  tahun harus di-
alokasikan sebagai berikut:

a. 20% untuk cadangan tujuan;
b. 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.

 Jika akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat 
sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, maka 
bagian surplus tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP).  Jika terjadi defisit karena pembayaran klaim penjaminan 
dalam  1 tahun maka defisit yang terjadi diperhitungkan sebagai 
pengurang cadangan penjaminan. Jika cadangan penjaminan 
tidak mencukupi, maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai 
pengurang modal LPS. Jika modal LPS kurang dari modal awal maka 
pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat akan 
menutup kekurangan tersebut. Ada kalanya, LPS dapat mengalami 
kesulitan likuiditas.  Jika LPS mengalami hal itu maka LPS dapat 
memperoleh pinjaman dari pemerintah. Semua kekayaan yang 
dimiliki LPS merupakan aset negara dan LPS bertanggung jawab 
atas pengelolaan dan penatausahaan semua kekayaan itu.
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Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 
atau lebih, dengan pihak mana penanggung mengikatkan 

diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, keru-
sakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (UU No. 2 Tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian). Pada definisi tersebut jelas tertulis 
mengenai pihak tertanggung dan pihak penanggung, pembayaran 
premi, dan penggantian atas risiko yang terjadi secara tidak pasti.  
Komponen-komponen tersebut merupakan hal yang mendasar di 
dalam jasa perasuransian.
 Asuransi mempunyai objek yang diasuransikan. Objek itu 
adalah suatu benda yang dipertanggungkan jika terjadi suatu risiko 
terhadap benda itu. Objek Asuransi dapat berupa benda dan jasa, 
jiwa dan raga, kesehatan manusia maupun tanggung jawab hukum.  
Selain itu, objek asuransi dapat juga berupa semua kepentingan 
lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
 Untuk mengelola objek asuransi dan memberikan jasa    
asuransi maka muncullah usaha perasuransian. Usaha perasuransi-
an adalah suatu mekanisme dalam lingkup bisnis yang membe-
rikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa 
mendatang. Jika risiko tersebut terjadi, pihak tertanggung akan 
mendapatkan penggantian sejumlah uang yang diperjanjikan. 
Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia 
perdagangan terutama perdagangan yang mengandung risiko 
tinggi. Pada skala rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk 

BAB 5
ASURANSI
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mengurangi permasalahan keuangan yang akan dihadapi apabila  
ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau  
meninggal.

Kegunaan Asuransi

 Asuransi banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik 
dalam kalangan bisnis, pemerintahan maupun rumah tangga 
dan individu.  Secara umum, kegunaan asuransi bagi kalangan 
masyarakat tersebut antara lain adalah:

Rasa Aman  

 Pemilik polis asuransi akan merasa aman terhadap suatu 
risiko karena di dalam polis sudah disebutkan bahwa jika terjadi 
suatu risiko terhadap pemilik polis maka pihak penanggung akan 
memberikan ganti kerugian.  Dengan demikian, pemilik polis akan 
merasa tenang terhadap risiko yang akan terjadi di masa depan.  

Berfungsi sebagai Tabungan

 Ada beberapa produk asuransi yang memberikan fungsi 
tabungan di dalam polisnya. Premi yang dibayarkan oleh ter-
tanggung selain mengandung biaya perlindungan juga terdapat 
bagian tabungan. Bagian tabungan ini, secara rutin akan menjadi 
suatu tabungan bagi pemilik polis. Tabungan ini juga dikelola 
oleh perusahaan asuransi, melalui perusahaan investasi, untuk 
menghasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada pemilik 
polis/tertanggung setelah beberapa waktu berlalu.  

Penyebaran Risiko 

 Penyebaran risiko ini menjadi tanggungan tertanggung dan  
juga penanggung.  Seharusnya, risiko tersebut hanya ditanggung 
oleh tertanggung tapi karena tertanggung melakukan kontrak 
asuransi maka tertanggung menyebarkan risiko tersebut kepada 
penanggung sehingga risiko ditanggung bersama-sama antara 
tertanggung dan penanggung.
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Dasar Hukum 

 Undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan 
asuransi dan perasuransian adalah sebagai berikut:

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

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan 
Perasuransian.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan 
Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua 
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 
tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara 
Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 
tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha 
Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan 
Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi 
Kendaraan Bermotor.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 
tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi 
Lembaga Keuangan Non Bank.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 
tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi 
dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasu-
ransian.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuran-
sian.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Jenis-Jenis Risiko

 Pengenalan terhadap berbagai jenis risiko sangat baik bagi 
tertanggung. Pengenalan ini berguna untuk menentukan dengan 
lebih baik risiko apa yang perlu diasuransikan dan risiko apa 
yang belum perlu diasuransikan.  Berkenaan dengan pengenalan 
berbagai jenis risiko tersebut maka jenis-jenis risiko adalah sebagai 
berikut:

Risiko  Murni

 Risiko  murni adalah suatu risiko  yang apabila terjadi akan 
memberikan kerugian kepada tertanggung dan apabila tidak terjadi, 
tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan 
keuntungan.

Risiko  Spekulatif

 Risiko spekulatif adalah risiko terhadap dua kemungkinan, 
yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan ke-
mungkinan untuk mendapatkan kerugian.
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Risiko Individu

 Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari. Risiko  individu dapat bagi menjadi 3, yaitu

Risiko  Pribadi (Personal Risk)

 Risiko  pribadi adalah risiko  yang terjadi pada tubuh se-
seorang. Risiko ini akan memengaruhi kemampuan seseorang  
untuk melakukan suatu kegiatan atau memperoleh manfaat eko-
nomi.  Berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan seseorang 
dapat diakibatkan oleh mati muda, terlalu tua dan cacat fisik.

Risiko  Harta (Property Risk)

 Risiko  harta adalah risiko yang terjadi terhadap harta atau 
barang tertanggung. Harta atau barang tersebut dapat rusak, hilang 
atau dicuri.  

Risiko Tanggung Gugat (Liability Risk)

 Risiko ini adalah risiko yang terjadi pada pihak lain akibat 
suatu risiko yang terjadi pada tertanggung. Risiko ini menanggung 
kerugian yang terjadi pada pihak lain atau pihak ketiga sehingga 
risiko ini disebut sebagai risiko tanggung gugat.

 Sebelum asuransi berkembang pesat, risiko diantisipasi oleh 
tertanggung sendiri. Secara umum, tindakan antisipasi terhadap 
risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara.  Beberapa cara tersebut 
antara lain adalah:

a. Menghindari risiko  (risk avoidance)
b. Mengurangi risiko  (risk reduction)
c. Menahan risiko  (risk retention)
d. Membagi risiko  (risk sharing)
e. Mentransfer risiko  (risk transfer)

Risiko yang dapat Diasuransikan

 Seperti sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa 
risiko mempunyai berbagai jenis. Dari sekian jenis risiko yang ada, 
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tidak semua risiko dapat diasuransikan atau perusahaan asuransi 
berkeinginan untuk menanggung risiko tersebut.  Pada umum-
nya,  risiko  yang  dapat  diasuransikan  harus  memenuhi  syarat-
syarat tertentu. Menurut MAI, syarat-syarat tersebut adalah se-
bagai  berikut:

1. Risiko bersifat homogen. Homogen berarti bahwa 
jumlah suatu benda/barang yang berpotensi mengalami 
risiko cukup banyak. Contoh: Rumah atau bangunan                                      
lain  yang  terancam  risiko kebakaran.  Dalam  hal 
ini, jumlah rumah atau bangunan lain itu banyak 
sekali ditemukan di muka bumi dan semua rumah itu 
berpeluang untuk suatu risiko kebakaran. Contoh lain 
adalah kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda 
motor. Untuk benda seperti lukisan terkenal dan benda 
lain yang jumlahnya hanya satu atau sedikit maka tidak 
dapat diasuransikan dengan syarat homogen ini.

2. Jenis risiko yang dipertanggungkan harus merupakan 
risiko murni (pure risk). Risiko tersebut harus menim-
bulkan kerugian bagi tertanggung jika risiko terjadi 
dan tidak akan menimbulkan kerugian jika risiko tidak 
terjadi.  Selain berbentuk risiko murni, risiko yang terjadi 
juga harus merupakan risiko khusus (particular).

3. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh suatu 
risiko terjadi dari suatu peristiwa yang bersifat kebetulan 
(fortuitous).  Risiko tersebut merupakan suatu hal yang 
dapat terjadi dan dapat pula tidak terjadi.

4. Risiko yang terjadi bukan sesuatu hal yang bertentangan 
dengan peraturan atau kebijaksanaan umum atau 
kebijaksanaan pemerintah (not against public policy). 
Contoh risiko ini adalah denda tilang karena melanggar 
peraturan lalu lintas, denda karena telat membayar PBB 
rumah tinggal.

5. Objek risiko dan potensi dampak kerugian yang mungkin 
timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang 
(financial value).
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6. Tertanggung mempunyai kepentingan yang melekat             
pada objek pertanggungan atau objek risiko serta secara 
sah dilindungi oleh hukum.  

Prinsip-Prinsip Asuransi

 Asuransi mempunyai beberapa prinsip yang dipegang teguh 
oleh usaha perasuransian. Prinsip-prinsip tersebut merupakan 
ciri khas lembaga keuangan non bank ini. Prinsip-prinsip tersebut 
adalah sebagai berikut:

Insurable Interest

 Prinsip ini mempertanggungkan suatu risiko yang terjadi 
terhadap suatu objek asuransi. Jika risiko itu terjadi maka ter-
tanggung akan mengalami kerugian finansial karena objek tersebut 
tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan suatu nilai finansial 
tertentu. Dalam kondisi tertanggung tidak mendapatkan kerugian  
finansial  karena suatu kejadian risiko maka tertanggung tidak 
berhak untuk mendapatkan penggantian. Masyarakat Asuransi 
Indonesia (MAI) mendefinisikan Insurable Interest sebagai    berikut:

 “Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan 
keuangan antara tertanggung dengan objek pertanggungan, yang 
dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku”.

 Berdasarkan definisi MAI tersebut maka terdapat beberapa 
unsur penting di dalam prinsip ini.  Beberapa unsur tersebut adalah:

a. Terdapat sesuatu yang dapat diasuransikan. Sesuatu 
tersebut antara lain adalah harta benda, suatu hak, suatu 
kepentingan, jiwa dan raga serta beban tanggung jawab 
hukum;

b. Sesuatu tersebut menjadi objek pertanggungan atau objek 
asuransi;

c. Tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa 
tertanggung akan mendapat manfaat apabila tidak 
terjadi suatu risiko atas objek pertanggungan tersebut. 
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Tertanggung juga akan mengalami/menderita kerugian 
finansial apabila objek pertanggungan tersebut mengalami 
sesuatu risiko. Dengan demikian, tertanggung mempunyai 
hubungan atau kepentingan keuangan atas objek per-
tanggungan yang bersangkutan; dan

d. Hubungan atau kepentingan tertanggung terhadap objek 
pertanggungan harus mempunyai hubungan yang sah 
menurut hukum.

Itikad Baik (Utmost Good Faith)

 Pada prinsip ini, kedua belah pihak, baik tertanggung maupun 
penanggung sama-sama mempunyai itikad baik untuk terikat di 
dalam suatu perjanjian asuransi. Pihak tertanggung memberikan 
informasi tentang barang yang ditanggung dengan baik dan benar 
kepada penanggung. Demikian pula dengan penanggung yang 
memberikan dan menjelaskan dengan jelas mengenai aturan main 
di dalam perjanjian asuransi.  
 Prinsip ini dapat menjadi batal jika terdapat hal yang me-
langgar prinsip ini. Pelanggaran yang terjadi antara lain adalah 
adanya data-data penting yang tidak diungkapkan (non disclosure) 
dan secara sengaja melakukan kebohongan (concealment).  Hal lain 
yang  dapat  melanggar  prinsip  tersebut  adalah  sengaja  memberi-
kan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 
(fraudulent misrepresentation), dan secara tidak sengaja memberi 
gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses 
asuransi (innocent misrepresentation). Bila hal-hal di atas terjadi 
atau salah satu terjadi maka prinsip asuransi ini sudah tidak ber-
laku.

Indemnity

 Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk 
mengkompensasi risiko  yang menimpa tertanggung dengan ganti 
rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam 
asuransi kecelakaan dan kematian. Dalam kedua jenis asuransi 
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tersebut, pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang 
hilang atau anggota tubuh yang cacat/hilang karena indemnity 
berkaitan dengan ganti rugi finansial. Indemnity ini dapat dilakukan 
dengan beberapa cara: pembayaran tunai, penggantian, perbaikan 
dan pembangunan kembali yang nilainya disetujui bersama dalam 
kontrak asuransi.

Proximate Cause

 Setiap kejadian terhadap suatu risiko mempunyai suatu atau 
beberapa penyebab. Di dalam asuransi, perusahaan harus mene-
mukan dan mengidentifikasi penyebab utama yang menyebabkan 
suatu kejadian.  Setelah itu, perusahaan asuransi akan menentukan 
apakah penyebab utama itu merupakan salah satu risiko yang 
ditanggung atau bukan merupakan satu risiko yang ditanggung.  
Misalnya, suatu kapal laut tenggelam di Laut Banda.  Sebelum kapal 
ini tenggelam, kapal tersebut sudah pernah menabrak karang dan 
mengalami kebocoran. Pertanyaan yang perlu mendapat jawaban 
antara lain adalah:

a. Apakah kapal tersebut tenggelam karena badai besar yang 
terjadi di Laut Banda? Atau

b. Apakah tambalan pada badan kapal mengalami keretakan 
dan terlepas sehingga kapal menjadi bocor?

c. Apakah ada penyebab lain?

 Setelah dilakukan investigasi maka akan diketahui penyebab 
utama kapal tenggelam tersebut. Jika penyebab utama tersebut 
termasuk dalam risiko yang ditanggung maka perusahaan asuransi 
harus membayar ganti rugi sesuai perjanjian.  

Subrogation

 Prinsip ini terjadi pada suatu kejadian risiko yang menimpa 
tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pihak ketiga. Ter-
tanggung sudah mempunyai polis asuransi sebelum kejadi-
an tersebut sehingga tertanggung berhak untuk mengajukan 
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klaim kepada perusahaan asuransi. Oleh karena tertanggung 
sudah mengajukan klaim dan mendapatkan penggantian maka 
tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan penggantian lain 
dari pihak ketiga tersebut. Tertanggung harus memilih antara 
mengajukan klaim untuk mendapatkan penggantian finansial dari 
perusahaan asuransi atau mendapatkan penggantian dari pihak 
ketiga. Tertanggung tidak boleh mendapatkan penggantian dari 
kedua belah pihak baik dari perusahaan asuransi maupun pihak 
ketiga. Untuk itulah prinsip ini diterapkan agar tertanggung 
tidak mendapatkan keuntungan dari suatu risiko yang terjadi  
atau mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang 
diderita. Pada kejadian seperti di atas, pihak perusahaan asuransi 
juga dapat mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga setelah 
perusahaan asuransi membayar klaim kepada tertanggung.  

Kontribusi

 Menurut Masyarakat Asuransi Indonesia (MAI), prinsip 
kontribusi mengatakan bahwa apabila terjadi jaminan asuransi 
harta benda oleh lebih dari 1 perusahaan asuransi yang masing-
masing mengeluarkan polis asuransi dengan harta pertanggungan 
yang sama sebesar nilai/harga suatu benda yang menjadi objek 
pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan 
ganti rugi secara pro rata sesuai dengan tanggung jawab menurut 
perbandingan yang seimbang.
 Contoh kasus sebagai berikut: Tuan D, sebagai direktur 
perusahaan wisata, mengambil asuransi kehilangan untuk bus 
dengan nilai pertanggungan Rp 750 juta dari perusahaan asuransi 
PT E.  Kemudian, dengan bus dan risiko yang sama, tuan D juga 
mengasuransikan ke perusahaan asuransi PT F. Pada saat risiko 
terjadi tuan D tidak berhak untuk mendapatkan penggantian 
asuransi dari kedua perusahaan asuransi tersebut. Tuan D tidak 
berhak untuk memperoleh Rp 1,5 miliar (Rp 750 juta dari PT E dan 
Rp 750 juta dari PT F).  Perusahaan asuransi hanya akan membayar 
secara pro rata sesuai dengan perbandingan yang seimbang. Dalam 
hal ini, tuan D tidak akan mungkin mendapatkan penggantian 
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kerugian dari masing-masing perusahaan asuransi secara penuh 
sehingga melampaui kerugian yang sebenanya.  Jika hal ini terjadi 
maka akan melanggar prinsip ini dan juga prinsip indemnity.

Premi Asuransi

 Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada 
pihak penanggung sebagai kompensasi atas perpindahan kewa-
jiban penanggungan atas risiko dari tertanggung ke penanggung.  
Bentuk kewajiban tersebut adalah pembayaran sejumlah uang dari 
tertanggung kepada penanggung. Pembayaran tersebut disebut 
dengan premi. Nilai besar kecilnya premi tergantung pada jenis 
risiko yang ditanggung.  Semakin besar peluang risiko yang akan 
terjadi akan semakin besar nilai premi.  Nilai premi untuk risiko 
sakit lebih besar daripada nilai premi risiko kematian.  
 Nilai besar kecilnya premi juga tergantung pada besar nilai 
pertanggungan. Nilai pertanggungan kecil akan memberikan nilai 
premi kecil dan nilai pertanggungan besar akan memberikan nilai 
premi besar. Selain itu, usia seseorang juga menentukan nilai  besar 
kecilnya premi. Semakin tua umur seseorang akan semakin besar 
nilai premi dan semakin muda seseorang akan semakin kecil nilai 
premi. Pada kasus risiko kesehatan pada anak-anak di bawah lima 
tahun, nilai premi menjadi lebih besar dari nilai premi di atas 
usia tersebut.  Pihak asuransi menilai bahwa risiko kejadian sakit 
untuk anak-anak di bawah umur lima tahun lebih besar daripada 
anak-anak di atas umur tersebut.  Jadi, besaran nilai suatu premi 
asuransi akan tergantung pada jenis risiko yang ditanggung, nilai 
pertanggungan, dan usia tertanggung.  
 Jangka waktu pembayaran premi dan periode pembayaran 
tergantung pada perjanjian pada saat awal perjanjian. Ada premi 
yang dibayarkan dalam jangka waktu pendek (1–2 tahun) dan          
ada pula premi yang dibayarkan dalam jangka waktu lama (lebih 
dari  3 tahun). Pada asuransi kesehatan dan jiwa, biasanya premi 
dibayarkan dalam jangka waktu lama sedangkan untuk asuransi 
terhadap barang biasanya dibayarkan sekali atau dalam beberapa 
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kali termin pembayaran. Untuk periode pembayaran, biasanya 
dilakukan sebulan sekali. Ada juga tertanggung yang membayar-
kan secara triwulan atau semester dan ada juga yang dibayar secara 
tahunan.  
 Jangka waktu pembayaran premi tidak selalu terkait dengan 
jangka waktu penanggung menanggung risiko tertanggung. Ada 
pembayaran premi yang berlangsung selama masa pertanggungan 
dan ada juga pembayaran premi yang tidak berlangsung selama 
masa pertanggungan.  Pada beberapa kasus, seperti pada asuransi 
jiwa, pembayaran premi dapat dipersingkat namun jangka waktu 
pertanggungan dapat lebih lama. Sebagai contoh, seseorang dapat 
mengambil masa pertanggungan terhadap kematian sampai orang 
tersebut berumur 60 tahun. Orang tersebut dapat membayar 
premi asuransi sampai dia berumur 60 tahun atau dia dapat juga 
hanya membayar premi dalam jangka waktu 2 tahun saja. Kondisi 
ini menimbulkan konsekuensi nilai akumulasi premi yang lebih               
besar pada 2 tahun tersebut karena nilai premi sampai dia berumur 
60 tahun dibayarkan pada 2 tahun di muka. Setelah dia membayar 
premi dalam kurun 2 tahun tersebut, dia tidak perlu untuk mem-
bayar premi kembali sampai dia berumur 60 tahun.  

Usaha Perasuransian

 Usaha perasuransian ini meliputi 2 bidang. Kedua bidang 
tersebut adalah bidang usaha asuransi dan bidang usaha penunjang 
asuransi. 

Usaha Asuransi

 Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun 
dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan ke-
mudian memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat 
pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian 
karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau 
meninggalnya seseorang.
 Usaha asuransi tersebut terdiri dari:
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Usaha Asuransi Kerugian

 Usaha ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko  atas 
kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada 
pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

Usaha Asuransi Jiwa

 Usaha ini memberikan jasa dalam penanggulangan risiko  yang 
dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang 
dipertanggungkan;

Usaha Reasuransi

 Usaha ini memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terha-
dap risiko  yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan 
/atau perusahaan asuransi jiwa.

Usaha Penunjang Usaha Asuransi

 Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyeleng-
garakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa 
akturia.

Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

Usaha Pialang Asuransi 

 Usaha penunjang ini memberikan jasa keperantaraan dalam 
penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi 
dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;

Usaha Pialang Reasuransi 

 Usaha penunjang ini memberikan jasa keperantaraan dalam 
penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi 
reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asu-
ransi;

 Berdasarkan hal di atas maka jenis-jenis perusahaan asuransi 
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yang menyelenggarakan usaha perasuransian terdiri dari:
1. Perusahaan Asuransi Kerugian (menyelenggarakan usaha 

dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi), 
2. Perusahaan Asuransi Jiwa (menyelenggarakan usaha 

dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asu-
ransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta dapat 
menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun 
yang berlaku), 

3. Perusahaan Reasuransi (menyelenggarakan usaha pertang-
gungan ulang), 

4. Perusahaan Pialang Asuransi (menyelenggarakan usaha 
dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka 
transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi), 

5. Perusahaan Pialang Reasuransi (menyelenggarakan 
usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi 
dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak 
reasuransi), 

6. Agen Asuransi (memberikan jasa keperantaraan dalam 
rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama 
penanggung) 

7. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (memberikan jasa 
penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang 
dipertanggungkan), dan 

8. Perusahaan Konsultan Aktuaria (memberikan jasa kon-
sultasi aktuaria). 

Bentuk Hukum Usaha Perasuransian

 Usaha perasuransian harus mempunyai badan hukum.  Badan 
hukum yang berlaku di Indonesia dan diperkenankan untuk usaha 
perasuransian adalah:

a. Perusahaan Perseroan (Persero);
b. Koperasi;
c. Usaha Bersama (Mutual).
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 Untuk badan hukum usaha konsultan aktuaria dan usaha agen 
asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

 Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia 

yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan 
atau badan hukum Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan 
asuransi menjadi perusahaan penanaman modal dalam 
negeri.

b. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 
dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada 
hukum asing. Dengan demikian, perusahaan asuransi 
yang berdiri dengan pola ini menjadi suatu perusahaan 
asuransi joint venture dengan penanaman modal asing.

 Untuk menjamin kapabilitas dan kompetensi suatu perusa-
haan asuransi yang didirikan maka perusahaan perasuransian   
yang didirikan tersebut harus merupakan perusahaan perasuran-
sian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha 
dari perusahaan perasuransian yang mendirikan. Demikian juga 
dengan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi.  
Para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut haruslah perusahaan 
asuransi kerugian dan atau perusahaan reasuransi.

Perizinan Usaha

 Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib 
mendapat izin usaha dari pemerintah. Pengecualian diberikan 
bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial.  
Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselengga-
rakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang. Tujuan 
asuransi sosial ini untuk memberikan perlindungan dasar bagi 
kesejahteraan masyarakat. Contoh asuransi sosial ini adalah Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Untuk mendapatkan izin 
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usaha tersebut, diperlukan beberapa persyaratan. Persyaratan yang 
harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Anggaran dasar;
b. Susunan organisasi;
c. Permodalan;
d. Kepemilikan;
e. Keahlian di bidang perasuransian;
f. Kelayakan rencana kerja;
g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertum-

buhan usaha perasuransian secara sehat.

 Persyaratan modal perusahaan asuransi telah ditetapkan. Pada 
tahun 2012, modal tersebut  minimal Rp 70 miliar.  Pada akhir 
tahun 2014, syarat modal minimal perusahaan asuransi menjadi 
Rp 100 miliar. Sedangkan untuk perusahaan reasuransi, pada akhir  
tahun 2014 syarat modal minimal harus dipenuhi sebesar Rp 200 
miliar.  

Kesehatan Perusahaan Asuransi

 Kesehatan perusahaan asuransi mempunyai 2 komponen 
utama.  Komponen tersebut adalah komponen kesehatan perusa-
haan asuransi dan komponen penyelenggaraan usaha asuransi.  
Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan 
perusahaan asuransi bagi perusahaan asuransi kerugian, perusa-
haan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi adalah:

Tingkat Solvabilitas

 Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib untuk 
memenuhi tingkat solvabilitas sebesar 120% terhadap risiko ke-
rugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 
pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Risiko kerugian tersebut   antara 
lain adalah kegagalan dalam pengelolaan kekayaan, tidak terjadi 
keseimbangan antara arus kekayaan dan kewajiban, nilai kekayaan 
dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang tidak seimbang, terjadi 
perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim 
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yang diperkirakan, premi yang tidak cukup karena perbedaan hasil 
investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil 
investasi yang diperoleh, dan pihak reasuransi yang tidak mampu 
membayar kewajiban klaim. Untuk menutup risiko kerugian tersebut 
maka pihak asuransi diwajibkan untuk menyediakan dana sebesar 
nilai risiko kerugian tersebut.  Hal inilah yang disebut sebagai batas 
tingkat solvabilitas minimum. 

Retensi Sendiri

 Retensi sendiri adalah jumlah risiko tertentu yang ditanggung 
sendiri oleh perusahaan asuransi. Risiko tersebut tidak dilimpahkan 
kepada perusahaan reasuransi. Semakin tinggi tingkat retensi maka 
semakin besar risiko yang akan terjadi pada perusahaan asuransi 
jika terjadi klaim. 
 
Reasuransi

 Reasuransi berbanding terbalik dengan retensi sendiri. Jika 
reasuransi semakin tinggi maka tingkat risiko yang akan terjadi pada 
sebuah perusahaan asuransi jika terjadi klaim akan semakin kecil.  
Hal ini disebabkan oleh pembagian risiko (distribusi risiko) dari 
perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi.  

Investasi

 Seperti perusahaan lain, sebagai sebuah lembaga bisnis harus 
mendapatkan nilai pengembalian investasi yang tinggi. Pada 
umumnya perusahaan harus mendapatkan ROI dan ROE yang 
cukup tinggi sehingga mampu bertahan dan mengembangkan usaha 
pada masa mendatang.

 Sedangkan indikator yang digunakan dalam menilai penye-
lenggaraan usaha asuransi adalah:

1. Syarat-syarat polis asuransi;
2. Tingkat premi;
3. Penyelesaian klaim;
4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
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5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan usaha.

Polis Asuransi

 Polis asuransi merupakan surat kontrak antara tertanggung 
dan penanggung. Polis ini merupakan bukti tertulis bahwa pihak 
tertanggung dan penanggung sudah sepakat untuk saling bekerja 
sama  di  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  terhadap  suatu  
risiko. Di dalamnya terdapat kewajiban, hak dan syarat-syarat 
bagi kedua belah pihak.  Secara umum, polis asuransi mempunyai 
beberapa karakteristik sebagai berikut:

Kontrak untuk Masa yang Akan Datang  (Future Contract)

 Karakter ini menunjukkan bahwa komitmen-komitmen di 
dalam kontrak akan dipenuhi jika terjadi risiko pada suatu waktu 
di masa mendatang.  Komitmen-komitmen tersebut tidak dipenuhi 
segera setelah polis ditandatangani kedua belah pihak. 

Kontrak Atas Kejadian (Contingent Contract)

 Kewajiban penanggung di dalam polis hanya timbul jika terjadi 
suatu kejadian risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi.

Kontrak Pengalihan Risiko

 Dengan adanya polis asuransi maka risiko beralih dari ter-
tanggung ke penanggung. Tertanggung akan tidak khawatir terha-
dap risiko dan penanggung akan bertanggung jawab jika risiko 
terjadi pada tertanggung.

Kontrak Bersyarat

 Kontrak bersyarat menentukan bahwa kewajiban penanggung 
akan dapat dipenuhi apabila tertanggung telah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan di dalam polis.  Sebagai contoh, klaim 
dapat dibayarkan apabila tertanggung telah melunasi premi dan 
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menyerahkan bukti-bukti kejadian serta laporan besar nilai keru-
gian.

Kontrak Pelayanan (Service Contracts)

 Dengan adanya polis maka secara langsung penanggung 
terikat untuk memberikan pelayanan yang diperlukan tertanggung.  
Pelayanan tersebut dapat berupa bimbingan atau konsultasi tentang 
persyaratan polis, prosedur klaim, perpanjangan polis dan lain 
sebagainya.

Kontrak yang Persyaratannya Sudah Ditetapkan Lebih Dahulu

 Persyaratan-persyaratan di dalam polis sudah terbentuk sejak 
dahulu yaitu sejak peraturan perundang-undangan dikeluarkan  
oleh pemerintah.  Persyaratan tersebut bukan merupakan suatu hasil 
tawar-menawar antara tertanggung dengan penanggung.

Larangan

 Selain kegiatan perasuransian yang sudah ditetapkan di 
dalam peraturan tentang perasuransian, terdapat pula kegiatan  
yang tidak boleh dilakukan oleh usaha perasuransian. Kegiatan 
larangan tersebut dibuat untuk mencegah tumpang-tindih kegiatan 
usaha dengan lembaga keuangan lain. Selain itu, larangan tersebut 
juga akan menjaga konsistensi lembaga keuangan asuransi untuk 
bertindak dalam batas-batas usaha asuransi. 
 Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut adalah:

1. Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan 
penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak 
mempunyai izin usaha.  Perusahaan pialang asuransi 
juga dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada 
suatu perusahaan asuransi yang merupakan afiliasi dari 
perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan, kecuali 
apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu 
secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya afiliasi 
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tersebut. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang 
atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau 
badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah 
satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau 
kebijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang 
lain, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya 
kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan 
pengelolaan perusahaan. 

2. Perusahaan penilai kerugian asuransi dilarang mela-
kukan penilaian kerugian atas objek asuransi yang 
diasuransikan kepada perusahaan asuransi kerugian 
yang merupakan afiliasi dari perusahaan penilai kerugian 
asuransi yang bersangkutan.

3. Perusahaan konsultan aktuaria dilarang memberikan  
jasa kepada perusahaan asuransi jiwa atau dana pensiun 
yang merupakan afiliasi dari perusahaan konsultan 
aktuaria yang bersangkutan.

4. Agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari 
perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha.
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Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 
2009 tentang Lembaga Pembiayaan, modal ventura merupakan 

salah satu bentuk pembiayaan yang termasuk di dalamnya. Kegiat-
an usaha modal ventura mempunyai tujuan khusus di dalam 
pengembangan perekonomian di Indonesia. Selain bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bisnis, lembaga modal 
ventura juga bertujuan sosial.  Oleh karena itu, tujuan pembentukan 
usaha modal ventura adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap 

awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. Untuk membantu perusahaan atau UMKM yang berada 

pada tahap pengembangan;
4. Untuk membantu perusahaan atau UMKM yang berada 

dalam tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan 

alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
7. Untuk membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Sejarah

 Konsep pembiayaan dengan modal ventura timbul dan dikenal 
sekitar tahun 1920-an. Pada saat itu, keluarga-keluarga kaya di 
Amerika Serikat seperti Ford, Rockefeller, Payson, dan lain-lain 
membentuk suatu lembaga pembiayaan. Pembiayaan ini bertujuan 
untuk menolong usaha-usaha individu yang sedang mengalami 
kesulitan modal untuk melakukan investasi yang potensial dan 
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menguntungkan. Kemudian, kegiatan ini berkembang ke seluruh 
dunia termasuk ke Indonesia.
 Di Indonesia, usaha modal ventura dimulai sejak tahun 
1988.  Walaupun jenis usaha ini sudah mempunyai payung hukum 
namun usaha modal ventura belum dapat berkembang baik di 
Indonesia.  Hal itu disebabkan usaha modal ventura belum banyak 
dikenal di Indonesia dan juga terdapat risiko yang tinggi jika suatu 
usaha ventura menyertakan modal pada suatu perusahaan. Ada 
kemungkinan, modal yang disertakan tidak akan kembali. Selain 
itu, budaya perusahaan modal ventura dan investee company 
(Perusahaan yang menerima pembiayaan modal ventura) juga 
berbeda. Masing-masing mempunyai budaya dan karakteristik 
sendiri dan menyulitkan jika terjadi penyertaan modal ke dalam 
perusahaan investee. Masalah lain yang menyebabkan usaha modal 
ventura kurang berkembang adalah ketersediaan tenaga profesional 
di bidang manajemen usaha.   

Manfaat

 Terdapat beberapa manfaat modal ventura baik bagi investee 
company maupun bagi perusahaan modal ventura (PMV) itu 
sendiri. Bagi investee company, manfaat utama yang diterima 
adalah kegiatan usaha dapat dijalankan dengan lebih baik karena 
kebutuhan dana untuk modal usaha telah dapat dipe nuhi oleh 
perusahaan modal ventura. Pada umumnya, investee company 
yang mengajukan permohonan modal ventura adalah perusahaan 
kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha. 
Perusahaan dalam kondisi ini biasanya tidak cukup mempunyai 
kemampuan untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari 
bank sehingga berusaha mencari sumber pendanaan yang lain.  Di 
samping manfaat utama tersebut, terdapat beberapa manfaat lain 
bagi investee company. Beberapa manfaat itu adalah peningkatan 
keberhasilan usaha, peningkatan efisiensi usaha, peningkatan bank 
ability, peningkatan kemampuan pengembangan usaha dan lain-
lain.
 Bagi PMV, manfaat modal ventura dapat diperoleh melalui 
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balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan.  Selain itu, PMV 
juga telah membantu peningkatan kesejahteraan rakyat banyak 
melalui pengembangan usaha yang sedang mengalami kesulitan 
pembiayaan.  Manfaat lain adalah PMV dapat juga meningkatkan 
kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf PMV di 
dalam mengelola suatu usaha. 

Perbandingan Pembiayaan dengan Bank

 Dibandingkan dengan skema pembiayaan bank, modal ventura 
memberikan skema pembiayaan usaha yang relatif lebih mudah. 
Skema pembiayaan modal ventura juga dapat dikatakan relatif 
lebih lunak. Demikian juga dengan skema pengembalian modal. 
Skema pengembalian modal ventura dapat berupa prinsip bagi 
hasil sedangkan bank berdasarkan cicilan pokok dan pembayaran 
bunga.  Hal-hal tersebutlah yang menjadikan modal ventura lebih 
sesuai bagi usaha kecil dan menengah.
 Bentuk-bentuk skema pembiayaan yang diberikan oleh PMV 
dapat beraneka macam. Beberapa bentuk skema pembiayaan yang 
relatif lebih mudah antara lain dapat berupa:

a. Bagi hasil. Investee company dapat melakukan pembayar-
an cicilan dengan menggunakan nilai bagi hasil yang 
diperoleh.  Semakin besar nilai keuntungan yang 
diperoleh maka nilai bagi hasil juga semakin besar.  Hal 
ini tidak memberatkan investee company karena investee 
company tidak membayar biaya sebagai beban untuk 
mencicil pinjaman dari PMV namun membayar cicilan 
pinjaman dari bagi hasil yang diperoleh.

b. Pembayaran pinjaman hanya jika investee company           
sudah mampu (mengalami tingkat keuntungan tertentu). 
Hal ini tidak berbeda nyata dengan paragraf di atas hanya 
saja di sini ada pembatasan nilai tingkat keuntungan 
tertentu yang menjadi batas investee company untuk 
membayar pinjaman dari PMV.   

c. Pinjaman dapat dikonversikan menjadi saham/penyer-
taan dan lain-lain. Pinjaman yang dikonversi tersebut 
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terjadi pada suatu kondisi dan PMV setuju untuk 
mengkonversi pinjaman yang diberikan menjadi saham/
penyertaan lain.  Hal ini juga meringankan bagi investee 
company karena investee company tidak harus mem-
bayar cicilan pinjaman. Kerugian dari bentuk ini adalah  
investee company harus rela memberikan saham kepada 
PMV dan jika besar saham menjadi mayoritas maka 
kendali perusahaan akan dipegang oleh PMV.  

Bentuk Penyertaan

 Menurut PP No. 9 Tahun 2009, modal ventura merupakan 
usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu lembaga yang 
menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka 
waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui 
pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan 
pembagian atas hasil usaha. Penyertaan saham tersebut dilakukan 
oleh perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam bentuk penyertaan 
modal secara langsung kepada investee company yang berbentuk 
badan hukum perseroan terbatas untuk jangka waktu tertentu.  
Sedangkan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi wajib 
dilakukan oleh PMV dalam bentuk pembelian obligasi konversi 
yang diterbitkan oleh investee company yang berbentuk badan 
hukum perseroan terbatas. Obligasi konversi tersebut dapat 
dikonversi menjadi penyertaan saham (equity participation) pada 
saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu. Pengkonversian 
menjadi penyertaan saham (equity participation) dapat dilakukan  
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh PMV dan 
investee company.
 Penyertaan, dapat pula menggunakan pola bagi hasil terhadap 
hasil usaha.  Untuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil 
usaha tersebut, pola yang dapat dilakukan antara lain adalah:

(1) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (profit 
sharing) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapat-
an dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pembagian atas 
hasil usaha itu dilakukan berdasarkan persentase tertentu 
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yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam 
perjanjian tertulis antara PMV dan investee company.

(2) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan 
(revenue sharing).

 Secara umum dan singkat, PMV dapat memberikan penyertaan 
dana dalam berbagai bentuk.  Bentuk-bentuk penyertaan tersebut 
adalah:

a. Penyertaan modal dalam bentuk saham;
b. Obligasi yang dapat konversikan menjadi saham;
c. Pinjaman yang dapat dikonversikan saham;
d. Pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan 

modal ventura untuk membeli saham;
e. Pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah;
f. Pinjaman yang tidak perlu dibayar bila perusahaan belum 

mampu menutupi semua biaya operasinya; dan
g. Pinjaman yang apabila terjadi likuidasi, maka pengem-

baliannya berada pada prioritas setelah obligasi dan 
pinjaman lainnya.

 Penyertaan-penyertaan oleh PMV tersebut di atas bersifat 
sementara. Jangka waktu paling lama adalah 10 tahun. Setelah        
jangka waktu 10 tahun berakhir, PMV wajib melakukan divestasi    
atau penarikan dana. Kewajiban melakukan divestasi tersebut 
mempunyai beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi 
jika PMV melakukan restrukturisasi pada investee company yang 
mengalami kesulitan keuangan. PMV yang melakukan restruk-
turisasi akan mempunyai jangka waktu divestasi yang diperpanjang.  
Jangka waktu perpanjangan tersebut paling lama 5 tahun. Untuk 
restrukturisasi tersebut, divestasi dapat dilakukan dengan beberapa 
cara, yaitu:

(1) Penawaran umum melalui pasar modal (initial public 
offering);

(2) Menjual kembali kepada investee company (buy back); atau
(3) Menjual kepada perusahaan lain/investor baru.
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Kriteria  Investee Company

 Untuk menjaga keberhasilan penyertaan modal, PMV 
harus mencari  investee  company  yang mampu  melakukan 
usaha produktif. Usaha produktif tersebut harus menghasilkan 
barang dan/atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan 
juga meningkatkan pendapatan bagi investee company. Untuk 
meningkatkan keberhasilan tersebut, PMV juga memberikan 
pelatihan dan pendampingan kepada investee company dalam 
bidang administrasi, akuntansi, manajemen dan pemasaran serta 
bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV.
 Berdasarkan hal di atas, maka kriteria investee company yang 
dapat menarik bagi perusahaan PMV antara lain adalah:

a. Mempunyai prospek usaha (pasar) yang baik dan mengun-
tungkan.

b. Usaha yang dilakukan bersifat produktif, bukan kon-
sumtif atau sosial.

c. Kapasitas dan kesejahteraan sumber daya pabrik dan 
manusia berada pada kondisi yang baik dan mampu 
mendorong kemajuan perusahaan.

d. Berada pada kondisi keuangan yang masih dapat diperbaiki 
maupun distrukturisasi.

Jenis Bantuan Modal Ventura

 Terdapat 2 jenis bantuan dari perusahaan modal ventura ke-
pada investee company. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan 
finansial dan bantuan manajemen. Atas dasar cara pemberian kedua 
jenis bantuan tersebut, proses pemberian modal ventura kepada 
investee company dapat dibedakan menjadi:

Single Tier Approach

 Dalam hal ini, PMV mempunyai dua fungsi sekaligus. Fungi 
pertama sebagai pemberi bantuan modal dan fungsi kedua  sebagai 
pemberi bantuan manajemen. Kedua fungsi tersebut dilakukan 
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secara bersama-sama. Pihak-pihak utama yang terkait dalam proses 
ini hanya terdiri dari 1 PMV dan 1 investee company.

Two Tier Approach

 Pada proses ini, investee company menerima bantuan pem-
biayaan dan bantuan manajemen dari PMV yang berbeda. Pihak-
pihak yang terkait meliputi meliputi 3 (tiga) pihak, yaitu 

a. 1 PMV yang memberikan bantuan pembiayaan; 
b. 1 PMV yang memberikan bantuan manajemen; dan 
c. 1 Perusahaan Pasangan Usaha (investee company). 

Jenis PMV

 PMV dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis PMV 
adalah sebagai  berikut:

 Berdasar Cara Penghimpunan Dana

 PMV dapat menghimpun dana dari pinjaman dan juga dari 
modal sendiri. Sumber modal sendiri ini dapat berasal dari investor 
perorangan, perusahaan dana pensiun, bank, perusahaan asuransi, 
pemerintah dan lain-lain. Berdasarkan cara penghimpunan dana, 
modal ventura dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Leverage Venture Capital

 Dana modal ventura, sebagian besar bersumber dari berbagai 
macam pihak.  PMV ini juga mempunyai modal sendiri tetapi 
dengan proporsi yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
pinjaman dari berbagai pihak tersebut. 

2. Equity Venture Capital

 Dana modal ventura sebagian besar bersumber dari suatu PMV 
itu sendiri. Pinjaman dari pihak lain diperbolehkan tetapi dalam 
proporsi yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal 
sendiri.
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Berdasar Kepemilikan

 Atas dasar kepemilikannya, PMV dapat dibedakan dalam bebe-
rapa jenis sebagai berikut:

1. Perusahaan Swasta

 PMV yang belum go public atau belum menjual sahamnya 
melalui bursa efek. 

2. Perusahaan Publik 

 PMV yang telah go public atau menjual sahamnya melalui bursa 
efek. 

3. Perusahaan Afiliasi Bank

 PMV yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami 
surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal 
modal ventura. Biasanya, PMV ini adalah anak perusahaan dari 
bank yang mendirikannya.  Manajemen perusahaan ini juga terpisah 
dari perusahaan induknya. 

4. Perusahaan Konglomerasi 
 PMV yang didirikan atau dimiliki oleh sebuah atau beberapa 
perusahaan. PMV jenis ini banyak terdapat di Amerika dan Eropa.  

Gambar  6.1.  Jenis-Jenis Perusahaan Modal Ventura

Modal Ventura

Berdasarkan 
Kepemilikan

Perusahaan Swasta

Perusahaan Publik
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Isi Perjanjian

 Perjanjian antara PMV dengan investee company dituangkan 
dalam suatu surat perjanjian resmi secara tertulis.  Perjanjian tersebut 
meliputi mekanisme pemberian bantuan dana dan manajemen sejak 
awal sampai dengan dilakukannya tahap divestasi. Isi perjanjian 
tersebut meliputi banyak hal namun secara umum, hal-hal yang 
tercantum dalam perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Nilai pembiayaan;
b. Cara penarikan atau pencairan dana;
c. Jadwal penggunaan dana;
d. Jangka waktu bantuan dana;
e. Bentuk balas jasa finansial;
f. Mekanisme, jumlah, waktu pembayaran balas jasa;
g. Mekanisme penarikan kembali investasi (divestasi);
h. Syarat divestasi yang dipercepat;
i. Perubahan atau perpindahan kepemilikan; dan
j. Kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau 

perpindahan kepemilikan atas perusahaan pasangan usaha.

Pendirian dan Izin Usaha

 Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PMV di Indo-
nesia hanya boleh didirikan dalam 2 bentuk badan hukum, yaitu 
perseroan terbatas dan koperasi. PMV yang berbentuk badan hukum 
perseroan terbatas, sahamnya dapat dimiliki oleh berbagai pihak. 
Pihak-pihak yang dapat memiliki saham tersebut antara lain adalah:
 1. Warga negara Indonesia;
 2. Badan usaha atau lembaga Indonesia;
 3. Badan usaha atau lembaga asing;
 4. Negara Republik Indonesia;  
 5. Pemerintah Daerah.

 PMV yang berbentuk badan hukum koperasi, kepemilikannya 
diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkoperasian. 
PMV yang sudah berbadan hukum itu harus terlebih dahulu 
memperoleh izin usaha dari menteri keuangan untuk dapat 
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beroperasi sebagai PMV. Pada surat pengajuan izin tersebut, PMV 
wajib mencantumkan secara jelas dalam anggaran dasar mengenai 
maksud dan tujuan dalam menjalankan kegiatan usaha. Bersamaan 
dengan surat tersebut, PMV juga melengkapi dan melampirkan 
dokumen administrasi. Dokumen administrasi tersebut antara  
lain adalah:
A. Akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar ter-

akhir yang telah disahkan dan/atau disetujui oleh instansi 
berwenang.  Akta tersebut harus mencantumkan:
(1). nama dan tempat kedudukan;
(2). kegiatan usaha sebagai PMV;
(3). permodalan;
(4). kepemilikan; dan
(5). wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi dan 

dewan komisaris;

B. Data calon direksi dan calon dewan komisaris meliputi:
(1). Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 
(2). Daftar riwayat hidup; 
(3). Surat pernyataan yang mencantumkan bahwa calon 

direksi dan calon dewan komisaris tidak tercatat dalam 
daftar kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah 
dihukum karena tindak pidana kejahatan;

(4). Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau 
dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/ 
perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

(5). Surat pernyataan bagi calon direksi yang menyatakan 
bahwa calon direksi dimaksud tidak merangkap jabatan 
sebagai direksi pada PMV lain dan tidak merangkap 
jabatan sebagai dewan komisaris pada 4  atau lebih PMV 
lain;

(6). Surat pernyataan calon dewan komisaris yang menyatakan 
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bahwa:
1. calon dewan komisaris dimaksud tidak memangku 

jabatan sebagai direksi pada PMV lain dan tidak 
merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada 
empat atau lebih PMV lain; atau

2. calon dewan komisaris dimaksud telah memangku 
jabatan sebagai direksi pada PMV lain dan tidak 
merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada 
tiga atau lebih pada PMV lain; dan

(7). Surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di 
bidang PMV atau lembaga keuangan lainnya selama                 
2 tahun bagi salah satu direksi.

C. Data pemegang saham atau anggota. Jika pemegang saham 
tersebut adalah:
(1). Perorangan: dokumen yang harus dilampirkan adalah 

dokumen seperti calon direksi atau calon komisaris di atas 
serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal 
dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money 
laundering); 

(2). Badan usaha atau lembaga: dokumen yang harus dilam-
pirkan adalah:
a. akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar 

terakhir yang telah disahkan dan/atau disetujui oleh 
instansi berwenang bagi badan usaha atau lembaga 
Indonesia yang berbadan hukum atau dokumen yang 
setara dengan akta pendirian dan/atau perubahan 
anggaran dasar sesuai dengan ketentuan di negara 
asalnya bagi badan usaha atau lembaga asing yang 
berbadan hukum;

b. akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar 
terakhir bagi badan usaha atau lembaga Indonesia 
yang tidak berbadan hukum atau dokumen yang 
setara dengan akta pendirian dan/atau perubahan 
anggaran dasar sesuai dengan ketentuan di negara 
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asalnya bagi badan usaha atau lembaga asing yang 
tidak berbadan hukum;

c. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 
publik dan/atau laporan keuangan terakhir; dan

D. Struktur organisasi. Struktur ini harus memiliki fungsi 
pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi 
pelayanan dan fungsi pengembangan informasi investee 
company;

E. Sistem dan prosedur kerja PMV;

F. Rencana kerja (business plan) untuk 2 tahun pertama.  Rencana 
kerja ini harus mencantumkan:
(1). Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi 

ekonomi;
(2). Rencana kegiatan usaha PMV dan langkah-langkah 

kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana 
dimaksud; dan

(3). Proyeksi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus 
kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak PMV 
melakukan kegiatan operasional.

G. Fotokopi bukti setoran modal;

H. Bukti kesiapan operasional.  Bukti ini dapat berupa:
(1). Daftar aset tetap dan inventaris;
(2). Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
(3). Contoh formulir, termasuk perjanjian pembiayaan dan 

penyertaan yang akan digunakan untuk operasional PMV; 
dan

(4). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

I. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak 
Indonesia bagi perusahaan patungan; dan

J. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 
(P4MN).
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 Setelah diajukan kepada menteri keuangan maka menteri 
keuangan akan menetapkan persetujuan atau penolakan 
permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 hari 
setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan izin usaha 
diterima secara lengkap. PMV yang telah memperoleh izin usaha 
wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 60 hari terhitung 
sejak izin usaha ditetapkan.  PMV wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan kegiatan usaha kepada menteri keuangan paling lama 
10 hari terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Setelah 
itu, PMV wajib mencantumkan nama PMV secara jelas pada 
gedung kantor PMV.

Permodalan

 PMV harus mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan 
kegiatan usaha. Di dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 
Tahun 2012, PMV wajib memenuhi ketentuan permodalan sebagai 
berikut:

a. Perusahaan Nasional 
1. Jika berbentuk koperasi maka koperasi harus memiliki 

simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah paling sedikit 
sebesar Rp 5 miliar.

2. Jika berbentuk perseroan terbatas maka perusahaan itu 
harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 10 
miliar.

b. Perusahaan patungan harus memiliki modal disetor paling 
sedikit sebesar Rp 30 miliar.

 Ketentuan permodalan tersebut harus dilakukan dalam bentuk 
setoran tunai pada salah satu bank umum di Indonesia. Selain 
modal, untuk mendapatkan dana, PMV dapat menerbitkan surat 
sanggup bayar (promissory note) dengan memenuhi prinsip kehati-
hatian (prudential principles) sebagai sumber dananya. Penerbitan 
surat sanggup bayar tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan 
yaitu:



146 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

a. Mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dewan 
komisaris dan disetujui rapat umum pemegang saham 
atau rapat anggota; dan

b. Dibuat dalam suatu akta notaris.
 Surat sanggup bayar tersebut digunakan sebagai jaminan atas 
utang PMV kepada kreditur.  Uang yang berasal dari utang yang 
dijamin dengan surat sanggup bayar digunakan untuk pembiayaan 
berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Saham

 Kepemilikan saham oleh badan usaha atau lembaga asing wajib 
memenuhi ketentuan paling tinggi sebesar 85% dari modal disetor 
PMV. Pemegang saham PMV itu wajib memenuhi syarat-syarat 
tertentu agar modal yang diberikan tidak menjadi suatu masalah di 
kemudian hari.  Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor 
perbankan;

b. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
c. Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman 

dan kegiatan pencucian uang (money laundering); dan
d. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah 

yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinya-
takan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mem-
punyai kekuatan hukum tetap.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

 PMV dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pengam-
bilalihan lembaga. PMV juga dapat melakukan pemisahan lembaga.  
Pemisahan PMV dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

Pemisahan Murni

 Pemisahan murni akan mengakibatkan seluruh aset dan 
liabilitas PMV beralih karena hukum kepada 2 PMV lain atau lebih 
yang menerima peralihan dan PMV yang melakukan pemisahan 
tersebut, berakhir masa berlakunya.
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Pemisahan Tidak Murni

 Pemisahan tidak murni akan mengakibatkan sebagian aset dan 
liabilitas PMV beralih karena hukum kepada 1 PMV lain atau lebih 
yang menerima peralihan dan PMV yang melakukan pemisahan 
tersebut, tetap ada.

Pembukaan Kantor Cabang

 PMV dapat membuka Kantor Cabang.  Kantor cabang dapat 
dibuka di ibu kota negara maupun kota-kota lain di seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia.  PMV juga dapat menutup kantor cabang.  
Kantor cabang yang dibuka dan ditutup tersebut wajib dilaporkan 
kepada menteri keuangan.  

Pinjaman, Pembiayaan dan Penyertaan

Pinjaman

 PMV dapat menerima pinjaman dari bank, industri keuangan 
non bank, badan usaha, dan/atau lembaga berdasarkan perjanjian 
pinjam-meminjam. Pinjaman tersebut dapat berbentuk pinjaman 
subordinasi. Untuk pinjaman subordinasi, PMV harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Berjangka waktu paling singkat 5 tahun;
b. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir 

dari segala pinjaman yang ada; dan
c. Perjanjian pinjaman dituangkan dalam akta notaris.

 Jumlah pinjaman PMV dibatasi dengan ketentuan gearing 
ratio dan PMV wajib memenuhi ketentuan gearing ratio tersebut. 
Nilai paling tinggi gearing ratio adalah sebesar 10 kali. Gearing 
ratio dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pinjaman 
dan jumlah ekuitas ditambah pinjaman subordinasi. Pinjaman 
subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan gearing 
ratio paling tinggi sebesar 50% dari modal disetor. Sedangkan 
ekuitas bagi PMV yang berbentuk badan hukum perseroan ter-
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batas merupakan penjumlahan dan modal disetor, agio saham, 
cadangan dan saldo laba/rugi. Untuk ekuitas bagi PMV berbentuk 
badan hukum koperasi maka ekuitas merupakan  penjumlahan dari 
simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah.
 PMV yang menerima pinjaman senilai Rp 1 miliar atau lebih 
dari badan usaha dan/atau lembaga harus terlebih dahulu dinilai 
oleh penilai independen. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 
penyalahgunaan atau penggunaan informasi yang disalahgunakan.  
Penilaian tersebut akan mencakup beberapa hal antara lain adalah:

a. Latar belakang dan keadaan keuangan;
b. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban baik jangka 

pendek maupun jangka panjang;
c. Manajemen risiko; dan
d. Kemampuan memperoleh laba secara berkesinambungan.

 Ketentuan pinjaman tersebut dan penilaian-penilaian di atas 
tidak berlaku bagi pinjaman dari badan usaha dan/atau lembaga 
yang kedudukannya sebagai pemegang saham dan afiliasi; atau 
badan usaha yang kegiatannya mendukung program pemerintah. 

Pembiayaan dan Penyertaan

 Dalam menjalankan usahanya, PMV dapat melakukan pem-
biayaan dalam berbagai bentuk.  Bentuk-bentuk pembiayaan ter-
sebut adalah:
1. Pembiayaan penerusan (channeling); 
 Pembiayaan ini dilakukan dengan ketentuan:

a. Risiko  yang timbul dari kegiatan channeling berada pada 
pemilik dana;

b. PMV hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh 
imbalan (fee) dari pemilik dana tersebut.

2. Pembiayaan bersama (joint financing).
 Dalam pembiayaan bersama, risiko yang timbul dari pem-

biayaan bersama menjadi beban masing-masing pihak secara 
proporsional.
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 PMV yang merupakan perusahaan nasional wajib memiliki 
nilai penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi 
konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas 
hasil usaha paling rendah sebesar 40% dari total aset. PMV yang 
merupakan perusahaan patungan wajib memiliki nilai penyertaan 
saham dan/ atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi 
paling rendah sebesar 40% dari total aset. Pemenuhan nilai penyer-
taan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/
atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha itu wajib 
dilaksanakan paling lambat 2 tahun dan dihitung sejak tanggal izin 
usaha dikeluarkan.
 Jumlah penyertaan saham atau penyertaan melalui pem-
belian obligasi konversi oleh PMV kepada setiap investee company 
dibatasi paling tinggi sebesar 20% dari ekuitas PMV. Sedangkan 
jumlah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha oleh 
PMV kepada setiap investee company dibatasi paling tinggi sebesar 
10%  dari total aset PMV.

Mekanisme  Divestasi

 Pada masa akhir perjanjian, PMV akan melakukan divestasi. 
Hal ini dilakukan karena investee company dinilai sudah berhasil 
membangun usahanya secara mandiri. Divestasi atau penarikan 
kembali penyertaan modal dapat dilaksanakan dengan cara-cara 
berikut ini:

1. Pembelian kembali saham modal ventura oleh investee 
company;

2. Go-public atau penawaran saham melalui pasar modal;
3. Pemberian kredit dari bank sebagai ganti dari pembiayaan 

yang diberikan PMV;
4. Investee company dijual kepada perusahaan atau pihak 

lain; dan
5. Investee company dilikuidasi.
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Larangan bagi PMV

 PMV dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat 
dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu. Hal ini untuk mencegah kerancuan 
dengan lembaga keuangan lain (bank) dan tidak melanggar kavling 
usaha lembaga keuangan lain.
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Leasing adalah salah satu jenis produk jasa dari lembaga 
pembiayaan. Di Indonesia, sejak tahun 2006, pertumbuhan 

usaha leasing mulai meningkat.  Hal itu selaras dengan pertumbuhan 
ekonomi yang membaik di Indonesia. Pada tahun itu, banyak 
perusahaan-perusahaan leasing yang berdiri dan berkembang 
pesat menyesuaikan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. 
Perusahaan leasing yang banyak tersebut antara lain memberikan 
jasa penyewaan alat-alat berat untuk pembangunan infrastruktur, 
mesin-mesin industri, gedung-gedung perkantoran dan apartemen, 
peralatan kesehatan, pabrik tenaga listrik, penyewaan kendaraan 
transportasi darat dan laut. 

Perkembangan Leasing 

 Leasing sudah dikenal pada masa kejayaan Sumeria, sekitar 
2000 tahun sebelum Masehi. Sumeria sudah menggunakan leasing 
dalam dunia perdagangan di masa itu.  Pada prasasti dan transkrip 
Kerajaan Sumeria itu sudah ditemukan keterangan mengenai 
leasing. Pada masa itu, leasing digunakan untuk penyewaan 
peralatan, tanah dan binatang piaraan.
 Di Indonesia, leasing mulai dikenalkan sejak tahun 1974.   
Pada tahun itu, menteri keuangan bersama-sama menteri perda-
gangan dan menteri perindustrian mengeluarkan surat keputusan 
bersama tentang perizinan usaha leasing.  Surat keputusan bersama 
tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri 
Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. 
Kep. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No 30/Kpb/l/1974 
tanggal 7 Februari 1974. Perkembangan dunia usaha leasing semakin 
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berkembang  di  Indonesia  sejak  pemerintah  memberikan  izin  
kepada pemodal asing untuk masuk ke dalam bisnis leasing.  Pada 
Paket Desember 20 tahun 1998, menteri keuangan memberikan 
peluang kepada investor asing untuk terjun ke dalam bisnis leasing. 
Pada masa itu, pemerintah mewajibkan pemodal asing untuk 
berpatungan dengan perusahaan leasing di Indonesia dengan modal 
minimal Rp 10 miliar.

Pengertian

 Di masyarakat, telah dikenal beberapa istilah tentang leasing 
atau sewa guna usaha ini.  Menurut Financial Accounting Standard 
Board (FASB), leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-
barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. 
Menurut The International Accounting Standard (IAS), leasing 
adalah suatu perjanjian antara pihak pemberi sewa dan penyewa 
dalam menyediakan barang atau aset untuk digunakan oleh penyewa 
dengan melakukan pembayaran uang sewa dalam jangka waktu 
tertentu. Sedangkan menurut The Equipment Leasing Association 
(ELA), leasing adalah suatu kontrak antara pihak pemberi sewa 
dengan pihak penyewa atas penyewaan suatu jenis barang atau          
aset tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual. Jika mengacu 
pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009, leasing didefinisikan 
sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 
modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 
maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk 
digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu 
tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.  
 Di dalam istilah Inggris, pihak pemberi sewa disebut dengan 
lessor dan pihak penyewa disebut dengan lessee.  Lessor mempunyai 
hak kepemilikan barang sedangkan lessee mempunyai hak pakai 
atas  barang  yang  disewa  dari  lessor.  Dalam hal lembaga,  lessor 
adalah perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha 
dari menteri dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.  Sedangkan 
lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan 
barang modal dengan pembiayaan dari pemberi sewa guna usaha.
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 Saham perusahaan leasing di Indonesia harus dimiliki oleh 
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.  Saham 
tersebut dapat pula merupakan saham patungan antara badan usaha 
asing dengan badan hukum Indonesia atau dengan warga negara 
Indonesia.  Untuk kepemilikan patungan, besar modal disetor oleh 
badan usaha asing harus tidak boleh lebih besar dari 85%. Menurut 
PP No. 9 di atas, lembaga leasing harus dalam bentuk perseroan 
terbatas atau koperasi dan tidak diperbolehkan membuka produk 
tabungan, giro dan deposito.
  
Manfaat Leasing

 Leasing mempunyai beberapa manfaat yang lebih mengun-
tungkan daripada pembiayaan lainnya. Beberapa manfaat itu antara 
lain adalah sebagai berikut:

Modal yang Relatif Lebih Kecil

 Bila dibandingkan dengan membeli sebuah barang modal 
maka melakukan leasing akan lebih murah. Misalkan saja lessee 
membutuhkan sebuah alat berat traktor untuk melakukan land 
clearing di suatu daerah dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 
2 minggu.  Maka pilihan leasing akan jauh lebih murah daripada 
lessee melakukan pembelian traktor yang hanya digunakan dalam 
waktu 2 minggu.

Diversifikasi Sumber Pembiayaan

 Kredit dari bank, selain memerlukan persyaratan dan prosedur 
yang khusus juga terdapat risiko perubahan nilai suku bunga kredit.  
Perubahan nilai suku bunga kredit dapat terjadi sewaktu-waktu 
jika terjadi suatu keadaan ekonomi yang memanas atau sebaliknya.  
Selain itu, kredit perbankan mewajibkan lessee untuk secara rutin 
membayar cicilan baik cicilan pokok maupun bunga. Bank juga 
sangat menerapkan prinsip kehatian-hatian terhadap kredit untuk 
mencegah terjadinya kredit macet. Keterlambatan atau kegagalan 
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di dalam pembayaran cicilan akan membuat bank memberikan 
penilaian kredit kurang lancar terhadap lessee.
 Selain dari bank, lessee dapat juga menggunakan pembiayaan 
leasing sebagai sumber pembiayaan kegiatannya. Pada pem-
biayaan leasing, prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan 
pembiayaan lebih mudah dan sederhana. Pembiayaan leasing tidak 
memerlukan suatu agunan seperti permohonan kredit bank dan 
juga tidak terlalu memerlukan penelitian yang ketat terhadap kinerja 
perusahaan dan/atau proposal/dokumen kredit.  Selain itu, lessee 
dapat melakukan negosiasi terhadap nilai sewa yang ditawarkan 
oleh lessor.  Hal ini termasuk juga pada jangka waktu dan termin-
termin pembayaran sewa.  Pada perjalanan kontrak leasing, lessee 
dapat saja meminta kepada lessor untuk menunda pembayaran 
sewa karena lessee sedang dalam permasalahan keuangan. Selain 
penundaan, lessee dan lessor dapat saja membuat perjanjian besar 
kecilnya nilai pembayaran sewa pada suatu periode tertentu.  Pada 
suatu periode, lessee akan membayar lebih besar dan pada suatu 
periode tertentu lainnya lessee membayar nilai sewa dengan nilai 
yang lebih kecil.  Hal ini menunjukkan bahwa kontrak perjanjian 
leasing tidak seketat kontrak perjanjian kredit bank. Kemudahan-
kemudahan inilah yang menjadikan lessee untuk memilih leasing 
sebagai salah satu sumber pembiayaannya dan juga sebagai 
diversifikasi risiko usaha.
 Hal lain yang membuat leasing lebih fleksibel daripada kredit 
adalah di dalam kredit ada ketentuan-ketentuan pembatasan 
pembelian barang dari bank atas penggunaan kredit yang diberikan.  
Pada praktik pelaksanaan kegiatan proyek, sering terjadi kebutuhan 
barang modal yang muncul tiba-tiba dan di dalam perjanjian 
kredit barang tersebut tidak diperkenankan untuk dibeli dengan 
dana kredit.  Oleh sebab itu, pemilihan pengadaan barang melalui 
mekanisme leasing menjadi suatu pilihan terbaik. 

Biaya Lebih Murah

 Dengan menggunakan perhitungan Net Present Value (NPV), 
pembiayaan leasing akan mendapatkan nilai yang lebih murah dari 
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pada pembiayaan kredit bank. Hal ini disebabkan karena nilai 
uang yang dikeluarkan lessee secara rutin lebih kecil daripada 
nilai cicilan kredit yang diberikan bank. Selain itu, jangka waktu 
penggunaan barang modal dengan jangka waktu pengembalian 
kredit berbeda dan dapat saja terjadi jangka waktu kredit lebih 
lama daripada jangka waktu penggunaan barang tersebut.  Hal ini 
menyebabkan cost of money kredit menjadi lebih mahal.  

Tidak Tercatat dalam Neraca

 Jika lessee menggunakan bentuk operational lease maka 
pencatatan pembukuan pembayaran sewa akan tercatat di dalam 
rugi laba. Pencatatan tersebut akan masuk di dalam pos biaya.  
Dengan demikian maka perhitungan nilai EBIT (Earning Before 
Interest & Tax) akan semakin kecil. Semakin kecilnya nilai EBIT 
akan menurunkan nilai EBT (Earning Before Tax). Semakin kecil 
nilai EBT maka akan semakin kecil pula pajak yang dibayarkan 
lessee.  Oleh sebab itu, leasing juga dapat dimanfaatkan oleh lessee 
untuk mengurangi pembayaran pajak.   

Menguntungkan Arus Kas

 Selain  dapat  mengurangi  jumlah  pembayaran  pajak,  leasing  
juga dapat membantu arus kas lessee. Lessee tidak perlu menge-
luarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli barang modal. 
Lessee hanya mengeluarkan uang sewa yang relatif jauh lebih 
kecil dari pada pembelian barang itu sehingga kondisi kas lessee 
akan lebih likuid dan kelebihan uang dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan lain yang lebih produktif.  
 Sebagaimana disebutkan di atas, besar kecilnya pembayaran 
sewa dan jangka waktu serta termin pembayaran sewa dapat 
disesuaikan dengan kondisi lessee. Hal ini sangat membantu di 
dalam mengelola arus kas karena posisi kas dapat menyesuaikan 
atau disesuaikan dengan pembayaran sewa.  
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Terhindar dari Inflasi

 Lessee dapat terhindar dari inflasi karena lessee tidak membeli 
barang.  Lessee hanya menyewa barang dari lessor.  Lessorlah yang 
terkena inflasi pada saat melakukan pembelian barang.  

Terhindar dari Fluktuasi Nilai Suku Bunga Kredit

 Lessee juga dapat terhindar dari perubahan nilai suku bunga 
kredit karena lessee melakukan penyewaan terhadap lessor. Jika 
lessor membeli barang dengan menggunakan kredit bank maka 
otomatis akan terkena dampak perubahan suku bunga kredit 
sedangkan lessee terbebas dari dampak tersebut.  

Selalu Mendapatkan Produk Terbaru

 Lessee akan cenderung mendapatkan barang dengan 
model atau teknologi terbaru.  Pada beberapa barang yang cepat 
mengalami perubahan model dan teknologi, penggunaan leasing 
akan membuat lessee mendapatkan barang yang up to date.  
Barang yang up to date tersebut akan sangat membantu lessee di 
dalam mempermudah pekerjaan dan dapat membuat lebih efisien 
terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal ini, lessee tidak 
perlu khawatir terhadap barang yang disewa akan menjadi barang 
yang ketinggalan zaman.

Dokumentasi Sederhana

 Dokumentasi leasing biasanya merupakan dokumen yang 
sederhana. Bahkan pada beberapa jenis leasing, hanya dibutuhkan 
selembar atau beberapa lembar saja halaman kontrak. Untuk 
perpanjangan masa sewa, hanya dibutuhan selembar kertas 
sebagai bukti resmi perpanjangan masa sewa. Hal ini berbeda 
dengan dokumentasi dari kredit bank. Dokumentasi kredit bank 
membutuhkan dokumen yang banyak seperti laporan studi 
kelayakan, laporan apraisal, laporan audit, laporan internal bank 
dan lain sebagainya.
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Mengurangi Risiko pada Proyek Besar

 Pada proyek dengan skala besar, investasi yang besar akan 
menimbulkan risiko kegagalan investasi yang tinggi. Pengadaan 
barang modal yang besar juga mempunyai risiko yang besar jika 
terjadi kegagalan investasi. Oleh sebab itu, untuk mengurangi 
risiko, lessee menggunakan barang modal melalui leasing se-
hingga jika terjadi kegagalan investasi, besarnya risiko yang terjadi 
tidak terlalu besar.
 
Unsur Leasing

 Di dalam jasa leasing terdapat 4 unsur penting. Keempat unsur 
tersebut harus ada di setiap transaksi leasing. Tanpa kehadiran salah 
satu unsur tersebut akan membuat proses leasing menjadi tidak 
berjalan.  Keempat unsur tersebut adalah:

1. Adanya perjanjian antara lessor dengan lessee.
2. Lessor menyewakan barang kepada lessee.
3. Lessee membayar uang sewa kepada lessor. 
4. Lessee mengembalikan barang kepada lessor pada masa 

akhir sewa.  

 Perlu menjadi catatan di sini bahwa umur sewa barang harus 
berada di bawah masa ekonomis dari barang tersebut. Barang yang 
sudah melewati masa ekonomisnya akan mempunyai nilai sewa 
yang rendah atau bahkan tidak ada lessee yang mau menyewa 
barang tersebut.  Oleh karena itu, umur ekonomis barang yang 
disewakan menjadi suatu indikator penting di dalam leasing. 
 Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), 
perusahaan leasing (lessor) dapat memberikan sewa untuk jenis-
jenis barang sebagai berikut: 

1. Mobil
2. Motor
3. Alat Berat
4. Mesin
5. Barang elektronik
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 Barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang 
mempunyai permintaan tinggi dari lessee sehingga lessor akan 
mempunyai pasar dan perputaran omset yang tinggi jika menyewa-
kan barang-barang tersebut.

Finance Lease 

 Di dalam jasa leasing, dikenal 2 bentuk leasing.  Kedua bentuk 
tersebut adalah leasing dengan hak opsi (finance lease) dan leasing 
tanpa  hak  (operating  lease).  Finance  lease  disebut  juga  fill  pay 
out  leasing.  Finance  lease  adalah  kegiatan  leasing  dengan  lessee 
mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan               
nilai  masa  yang  disepakati  pada  akhir  kontrak.  Pada  bentuk 
ini, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah 
dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan 
mendapatkan keuntungan sedangkan lessee bertujuan menda-
patkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara 
pembayaran  angsuran  atau  secara  berkala.  Pada  akhir  masa  
kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang yang berarti bahwa 
pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang disewa 
dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam hal ini, supplier akan  
langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak 
lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. 
 Pada finance lease, bahan pertimbangan penting di dalam 
pembuatan  kontrak  antara  lessor dan  lessee  adalah  sebagai  
berikut:

1. Barang Leasing dapat berupa barang bergerak atau tidak 
bergerak, memiliki umur maksimum sama dengan masa 
kegunaan ekonomis barang tersebut.

2. Pembayaran sewa kepada lessor merupakan pembayaran 
sewa secara periodik. Pembayaran tersebut mengandung 
unsur:
•	 Biaya pembelian/perolehan barang;
•	 Biaya asuransi;
•	 Biaya administrasi;
•	 Biaya bunga;
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•	 Biaya risiko usaha;
•	 Biaya pemasaran dan penjualan; dan
•	 Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh lessor.

3. Boleh tidaknya pembatalan secara sepihak perjanjian sewa 
guna usaha selama masa sewa. Dalam bentuk ini, lessor 
tidak dapat membatalkan kontrak yang sudah disepakati.

4. Risiko ekonomis yang ditanggung oleh lessee untuk 
operasional dan pemeliharaan.

5. Hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan 
nilai sisa barang atau lessee akan mengembalikan barang 
tersebut.

6. Hak untuk memperpanjang masa leasing sesuai dengan 
syarat-syarat yang disetujui bersama.

 Dalam perjalanan usaha leasing, finance lease dibagi dalam 
beberapa bentuk antara lain sebagai berikut:

Direct Finance Lease

 Pada bentuk ini, lessor membeli barang modal atas permintaan 
lessee.  Kemudian, barang tersebut langsung disewa-guna-usahakan 
kepada lessee. Pada bentuk ini pula, lesse dapat terlibat dalam proses 
pembelian barang modal dari supplier.

Sale and Lease Back

 Pada bentuk ini, lessee sudah mempunyai barang modal 
sendiri.  Kemudian lessee menjual barang modal itu kepada lessor 
untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang 
tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Biasanya, 
bentuk ini dilakukan karena lessee mengalami kesulitan modal 
kerja atau lessee sudah tidak terlalu menggunakan barang modal 
tersebut di dalam melakukan usaha. Daripada barang modal 
tersebut tidak terpakai maka barang modal itu dijual saja kepada 
lessor dan kemudian disewa kembali pada saat-saat tertentu.
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Leveraged Lease

 Pada bentuk ini, ada pihak ketiga yang memberikan bantuan 
pendanaan terhadap proses leasing. Pihak ketiga itu biasanya 
adalah bank.  Kehadiran pihak ketiga ini diperlukan karena harga 
barang modal sangat mahal. Jadi, pada bentuk ini terdapat 3 pihak 
yang terlibat.  Ketiga pihak tersebut adalah lessor, lessee dan bank.  
 Bank biasanya memberikan pembiayaan dengan porsi yang 
terbesar terhadap harga barang modal. Kisaran pembiayaan bank 
adalah 60%–85% dari harga barang modal.  Pada bentuk ini, jika 
lessee mengalami kesulitan dalam membayar sewa maka pihak 
lessor tidak bertanggung jawab kepada bank.

Leasing Sindikasi

 Bentuk leasing ini biasa terjadi pada pembiayaan untuk barang 
modal dengan nilai sangat besar.  Sebuah lembaga leasing saja, tidak 
mampu untuk memberikan pembiayaan terhadap barang modal 
tersebut sehingga diperlukan beberapa perusahaan leasing untuk 
bersama-sama melakukan pembiayaan.  Selain nilai barang modal 
yang sangat besar tersebut, pertimbangan risiko juga menjadi hal 
penting dalam bentuk leasing ini.  

Vendor Program

 Pada bentuk ini, vendor menjual barang kepada lessee dengan 
menggunakan fasilitas leasing dari lessor.  Pada direct finance lease, 
lessee  mengajukan  permintaan  kepada  lessor  untuk  membeli  
barang dan  kemudian  lessee  membayar  sewa  kepada  lessor. 
Sedangkan  pada bentuk vendor program, vendorlah yang menjual 
langsung kepada lessee dengan menggunakan fasilitas leasing dari 
lessor.  Pada bentuk ini, lessee dapat membayar sewa kepada lessor 
atau dapat pula membayar sewa melalui vendor.  
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Operating Lease 

 Operating lease adalah kegiatan leasing dengan lessee pada 
akhir  masa  kontrak  tidak  mempunyai  hak  opsi  untuk  membeli 
objek leasing. Dalam operating lease, lessor bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian 
jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian 
barang modal tersebut. Sedangkan lessee bertujuan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan peralatannya diluar tenaga operator dan 
perawatan alat tersebut serta risiko kerusakan alat tersebut. Dalam 
hal ini, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan 
pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik 
secara tunai maupun kredit yang kemudian akan dilunasi dengan 
angsuran. Berbeda dengan bentuk finance lease, pada operating 
lease, lessor mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian 
kontrak dengan lessee sebelum masa perjanjian berakhir.  
 Dalam operating lease, lessor membeli barang modal dan 
kemudian disewakan kepada lessee. Pada bentuk ini, lessor tidak 
mengharapkan keuntungan dari pembayaran sewa dari lessee.  
Pada bentuk ini, lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan 
barang  modal  setelah  selesai  digunakan  atau  setelah  masa 
ekonomis barang modal mencapai waktunya. Oleh sebab itu,   
lessor harus mempunyai keahlian khusus di dalam menjual barang 
modal tersebut setelah masa ekonomis berakhir.  
 Selain itu, lessor dapat juga memperoleh penghasilan lain 
dari penyewaan kepada pihak lessee yang lain. Jika lessor dapat 
mempunyai banyak lessee (client) maka otomatis barang yang 
disewakan tersebut akan terpakai secara terus-menerus dan hanya 
mempunyai waktu “tidak terpakai” yang sedikit.  

Mekanisme Leasing

 Dalam mekanisme leasing terdapat 4 pihak yang terlibat. 
Keempat pihak tersebut adalah lessor, lessee, supplier barang dan 
bank.  Penjelasan peran dari masing-masing pihak adalah sebagai 
berikut:
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Lessor

 Lessor adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa 
pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. 

Lessee

 Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pem-
biayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. 

Supplier

 Supplier adalah sebuah perusahaan atau pihak yang menye-
diakan barang untuk dijual kepada lessee atau dibeli oleh Lessor 
dengan pembayaran secara tunai (beli tunai) kepada supplier untuk 
kemudian disewagunakan kepada lessee. 

Bank atau Kreditur

 Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat 
melakukan kerja sama dengan bank melalui skema pembiayaan 
channeling dan/atau joint financing. Melalui skema pembiayaan 
channeling, seluruh dana untuk kegiatan usaha pembiayaan berasal 
dari bank dan risiko yang timbul dari kegiatan ini ditanggung oleh 
bank. Sementara itu, perusahaan pembiayaan hanya bertindak 
sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan atas hal tersebut. 
Terkait dengan kerja sama melalui skema pembiayaan joint 
financing, kerja sama tersebut diperbolehkan sepanjang merupakan 
pembiayaan bersama antara bank dan perusahaan pembiayaan. 
Dengan kata lain sumber dana berasal dari bank dan perusahaan 
pembiayaan sehingga risiko yang timbul menjadi beban masing-
masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang 
diperjanjikan.
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Gambar  7.1.  Proses Mekanisme Leasing
Sumber: www.ojk.go.id diunduh tanggal 13 Juli 2015

Proses Pengajuan Leasing

 Secara umum, proses pengajuan leasing dapat dijelaskan se-
bagai berikut:

1. Lessee mendatangi supplier untuk menentukan barang 
yang akan disewa.  Penentuan barang tersebut berdasarkan 
jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, 
dan jaminan purnajual atas barang yang akan disewa pada 
skema leasing.

2. Kemudian, lessee menghubungi lessor.  Lessee melakukan 
penjelasan kepada lessor mengenai maksud lessee untuk 
melakukan leasing dan pembiayaan barang tersebut.  

3. Lessor kemudian menerbitkan surat penawaran (quota-
tion/letter of offer/commitment letter). Surat penawaran                   
ini belum mengikat lessee karena surat ini bukan 
merupakan suatu kontrak kerja. Di dalam surat penawaran 
ini, terdapat ketentuan-ketentuan tentang kerja sama 
leasing.  Ketentuan-ketentuan itu antara lain menyangkut 
hal-hal mengenai:
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a. Keterangan mengenai barang 
b. Harga barang 
c. Cash security deposit 
d. Residual value 
e. Asuransi 
f. Biaya administrasi 
g. Jaminan uang sewa, dan 
h. Persyaratan-persyaratan lainnya.

4. Setelah surat penawaran dipelajari oleh lessee dan ke-
mudian disetujui maka lessee memberikan tanda tangan 
persetujuan terhadap surat penawaran tersebut. Surat 
penawaran yang sudah disetujui tersebut dikirimkan 
kembali kepada lessor. Berdasarkan persetujuan tersebut, 
lessor membuat surat kontrak kerja sama.

5. Penandatangan kontrak leasing dilakukan setelah semua 
persyaratan dipenuhi lessee. Di dalam kontrak tersebut 
mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Pihak-pihak yang terlibat
b. Hak kepemilikan
c. Jangka waktu
d. Opsi bagi lessee
e. Penutupan asuransi
f. Tanggung jawab atas objek leasing
g. Perpajakan 
h. Jadwal pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya.

6. Setelah lessee menandatangani kontrak, lessor mengi-
rimkan order beli kepada supplier. Di dalam order beli 
tersebut disertai instruksi pengiriman barang kepada 
lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah 
disetujui.

7. Setelah barang dikirim kepada lessee, dilakukan peme-
riksaaan barang oleh lessee. Jika barang sudah sesuai 
dengan pesanan, lessee menandatangani surat tanda terima 
dan surat perintah bayar, untuk kemudian diserahkan 
kepada supplier.
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8. Setelah itu, supplier menyerahkan dokumen-dokumen 
barang kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti 
kepemilikan barang lainnya.

9. Setelah dokumen lengkap maka lessor melakukan pem-
bayaran kepada supplier. Dalam hal ini lessor membayar 
atas pembelian barang tersebut kepada supplier.

10. Kemudian, lessor akan menerima pembayaran sewa (lease 
payment) secara berkala dari lessee. Pembayaran sewa 
tersebut berlaku selama masa leasing dan pembayaran 
tersebut mencakup pengembalian jumlah yang digunakan 
untuk membeli barang oleh lessor dan biaya-biaya lainnya 
termasuk bunga.

Asuransi dalam Kegiatan Sewa Guna Usaha

 Pada kegiatan leasing, jika barang modal dipergunakan oleh 
lessee maka terdapat risiko bahwa barang modal tersebut akan 
mengalami suatu kejadian yang menyebabkan barang tersebut 
tidak berfungi dengan baik.  Barang modal yang digunakan dapat 
terkena risiko kecelakaan, kehilangan atau risiko lainnya. Untuk 
mengantisipasi risiko tersebut maka pihak lessor membebankan 
lessee  dengan  biaya  asuransi.  Dengan adanya asuransi ini, baik 
lessor maupun lessee akan mendapatkan jaminan jika terjadi suatu 
risiko terhadap barang yang dipergunakan.  

Pembayaran Sewa Leasing

 Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan                        
2 cara.  Kedua cara tersebut adalah:

Pembayaran di Muka

 Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. 
Angsur an ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu 
belum dikenakan bunga. Misalnya, kontrak leasing dilakukan 
pada tanggal 1 Januari 2014 untuk jangka waktu 12 bulan maka 
pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014.
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Pembayaran di Belakang 

 Pembayaran angsuran dilakukan pada periode berikutnya 
setelah realisasi. Angsuran ini mengan dung unsur bunga dan cicilan 
pokok. Misalnya, kontrak leasing dilakukan pada tanggal 1 Januari 
2014 untuk jangka waktu 12 bulan maka pembayaran sewa pertama 
dilakukan pada tanggal 1 Februari 2014.
 Nilai besaran uang sewa ditentukan oleh beberapa faktor.  
Faktor-faktor penentu besaran uang sewa antara lain adalah:

Nilai Barang Modal 

 Nilai  barang  modal  adalah  total  nilai  harga  barang  modal  
pada saat pembelian dan nilai sisa pada akhir masa kontrak. 
Semakin besar nilai barang modal maka semakin besar pula nilai 
uang sewa.

Jaminan

 Pada beberapa lessor, ada yang mensyaratkan sebuah jaminan 
atau sejumlah uang yang disetorkan di bank sebagai jaminan atas 
barang modal yang disewa.  Besarnya nilai jaminan tergantung 
pada kesepakatan antara lessor dan lessee.  Semakin besar nilai 
jaminan maka nilai uang sewa akan semakin kecil dan semakin 
kecil nilai jaminan maka nilai uang sewa akan semakin besar.

Nilai Sisa

 Nilai sisa adalah suatu nilai perkiraan yang wajar atas nilai 
suatu barang modal yang disewakan pada akhir masa kontrak. 
Nilai sisa ini merupakan faktor yang penting di dalam menentukan 
nilai uang sewa karena nilai sisa ini merupakan salah satu sumber 
utama pendapatan bagi lessor. Lessor yang pandai mendapatkan 
nilai sisa yang tinggi akan memperoleh pendapatan yang lebih 
tinggi.  
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Jangka Waktu

 Jangka waktu kontrak leasing selalu dikaitkan dengan jangka 
waktu nilai ekonomis atau manfaat barang modal. Jangka waktu 
nilai ekonomi barang modal adalah jangka waktu bagi lessor  
untuk dapat menyewakan barang itu kepada lessee.  Di luar jangka 
waktu itu, lessee tidak menyukai barang itu untuk disewa selain 
sudah tidak up to date, barang itu akan menjadi tidak efisien  dalam 
penggunaannya.  Oleh sebab itu, lessor akan menghitung dengan 
cermat besaran nilai harga sewa terhadap jangka waktu nilai 
ekonomis barang tersebut yang kemudian akan dibayar oleh lessee.

Tingkat Bunga

 Jika lessor menggunakan dana bank yang mempunyai 
suatu tingkat bunga kredit tertentu maka lessor pasti akan 
memperhitungkan tingkat bunga di dalam harga sewa yang dibayar 
oleh lessee.  Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit yang diguna-
kan oleh lessor maka semakin tinggi pula harga sewa yang dibayar 
lessee.  Semakin rendah tingkat suku bunga kredit maka semakin 
kecil harga sewa yang dibayar lessee kepada lessor.
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Gadai adalah suatu bentuk pembiayaan kepada masyarakat 
dengan menggunakan barang bernilai milik masyarakat 

sebagai jaminan.  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang 
mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak 
tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang 
yang mempu nyai utang atau oleh orang lain atas nama orang                     
yang mempunyai utang. 
 Gadai dalam ilmu fiqh Islam disebut Rahn.  Rahn mempunyai 
arti tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn 
berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dan kemudian 
dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya 
maupun sebagian. 

Perkembangan Gadai di Indonesia

 Usaha pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman 
kolonial Belanda. Pada masa itu, berdiri sebuah bank bernama 
Bank Van Lening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana 
dengan syarat penyerahan barang bergerak. Penyerahan barang 
dan pemberian jasa pinjaman dana tersebut juga merupakan suatu 
mekanisme gadai.  
 Sejak kemerdekaan RI, usaha gadai berkembang dengan 
didirikannya Dinas Pegadaian tahun 1960 oleh Pemerintah RI.  Dinas 
Pegadaian ini merupakan perusahaan milik Pemerintah RI.  Dalam 
perkembangannya, Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali 
perubahan bentuk badan hukum.  Pada tahun 1960, Dinas Pegadaian 
berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 
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1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan 
Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusa haan 
Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian. Pada tahun 2000, Perum Pegadaian disempurnakan 
kembali agar sesuai dengan peraturan dan perundangan lembaga 
negara di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 1 April 2012, 
Perum Pegadaian diubah kelembagaannya menjadi Persero oleh 
Pemerintah.  Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas usaha.  
 Seiring dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha, PT 
Pegadaian ini  dapat juga melakukan jasa lain di bidang keuangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengem-
bangan jasa-jasa ini akan membantu di dalam pertumbuhan usaha 
dan juga mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam fungsi 
pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, PT Pegadaian  
mengemban juga tugas pemerintah untuk melayani masyarakat 
berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan 
usaha menengah.  
 Selain PT Pegadaian (Persero) yang menyelenggarakan jasa 
gadai, sejak tahun 2008, Bank Syariah juga membuka produk gadai 
sebagai salah satu produk syariahnya. Pada tahun 2008 tersebut, 
pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Bank Syariah 
dan di dalam undang-undang tersebut disebutkan Rahn sebagai 
salah satu produk syariah. Sejak saat itulah, jasa gadai semakin 
berkembang di Indonesia sampai saat ini.  

Peraturan-Peraturan

 Sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang 
gadai.  Beberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan gadai 
dan lembaga pegadaian antara lain dapat dibaca pada paragraf  
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 
Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
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3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2011 tentang 
perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum 
pegadaian menjadi perusahaan perseroan. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian.

 Barang Gadai

 Pada dasarnya, semua barang bernilai ekonomi dapat diga-
daikan. Namun ada beberapa kriteria barang yang dapat dan tidak 
dapat digadaikan karena keterbatasan dari kapasitas lembaga 
pegadaian di dalam menangani barang-barang tersebut. Beberapa 
jenis barang yang pada umumnya diterima sebagai barang gadai 
adalah sebagai berikut:

Perhiasan

 Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, 
mutiara dan batu mulia dapat digadaikan. Barang-barang tersebut 
mempunyai nilai yang tinggi di masyarakat dan ukuran barang-
barang tersebut relatif kecil dan mudah disimpan di dalam brankas. 
Selain itu, barang-barang tersebut mudah dan cepat untuk dijual/
dilelang kepada masyarakat.

Kendaraan

 Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain dapat digadaikan 
juga. Namun untuk mobil dan motor sangat tergantung dari 
ketersediaan ruang penyimpanan.  Sesuai dengan hukum gadai maka 
barang yang digadaikan harus diserahkan kepada lembaga pegadaian 
untuk dijadikan jaminan. Jika garasi atau ruang penyimpanan  untuk 
kendaraan tersebut memadai dan aman maka kendaraan-kendaraan 
tersebut dapat diterima sebagai barang gadai. Jenis barang ini, 
mempunyai risiko rusak atau hilang yang lebih besar daripada 
barang lainnya karena barang tersebut memerlukan keamanan yang 
lebih tinggi dan ruang penyimpan yang lebih besar. 
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Barang Elektronik

 Barang-barang elektronik yang masih dianggap baru 
dan terbarukan dapat dijadikan barang gadai seperti kamera, 
refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi dan 
lain-lain.  Jenis barang ini hampir sama dengan barang perhiasan 
namun ukuran barang elektronik lebih besar dan lebih mudah 
rusak karena benturan fisik.

Barang Rumah Tangga

 Sesuai dengan misi dari pemerintah sebagai penyambung 
aspek pelayanan kepada masyarakat kecil maka perlengkapan 
dapur, perlengkapan makan dan lain-lain dapat digadaikan. Hal  
ini akan  sangat  membantu  bagi  individu  atau  usaha  mikro  
untuk lebih mudah mendapatkan pembiayaan menggunakan 
hukum gadai ini. 

Mesin-Mesin

 Beberapa jenis mesin produksi dapat diterima di pegadaian. 
Mesin produksi tersebut harus mempunyai ukuran yang relatif 
kecil, mudah disimpan serta cepat dijual kembali/dilelang. Jika 
ukuran mesin terlalu besar maka akan terjadi kesulitan di dalam 
penyimpanan dan pengangkutan.

Tekstil 

 Beberapa jenis tekstil (kain) mempunyai nilai yang cukup          
tinggi di masyarakat. Pada umumnya, jenis kain ini adalah 
kain tradisional yang dikerjakan dengan tangan manusia dan 
mempunyai motif/corak yang ditulis tangan manusia. Pada pelaku 
usaha mikro yang membutuhkan modal kecil, biasanya mereka 
dapat menggadaikan kain yang mereka miliki untuk mendapatkan 
bantuan pembiayaan sebagai modal usaha jangka pendek.
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Gadai Saham

 Jenis gadai ini hanya berlaku di pasar uang dan pasar modal 
dan tidak digunakan pada lembaga pegadaian yang ada. Gadai 
saham dikenal juga sebagai Repurchase Agreement (Repo). Repo 
adalah transaksi perantara pedagang efek yang menjual efek kepada 
nasabah atau pihak lain dengan harga yang telah ditentukan dan 
akan membeli kembali efek yang sejenis pada tanggal tertentu 
dengan harga yang sama ditambah bunga atau dengan harga yang 
lebih tinggi. 

 Di dalam penerimaan barang gadai, lembaga pegadaian juga 
perlu untuk mempertimbangkan risiko terhadap barang gadai.  
Mempertimbangkan risiko tersebut maka terdapat beberapa jenis 
barang yang tidak diterima oleh lembaga pegadaian.  Beberapa jenis 
barang tersebut antara lain adalah hewan ternak, hasil pertanian, 
barang cepat rusak/busuk/susut, barang berbau/kotor, alat berat, 
kendaraan yang terlalu besar, barang seni, barang mudah terbakar, 
senjata api dan kelengkapannya, barang sewa beli, barang milik 
pemerintah dan barang-barang ilegal.  

Proses Gadai

 Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan 
barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan 
pada kantor pegadaian setempat. Oleh karena itu, nasabah yang 
akan melakukan gadai harus membawa barang berharga miliknya ke 
lembaga penggadaian. Proses selanjutnya dalam pegadaian adalah 
sebagai berikut:

Penaksiran Nilai Barang

 Penaksiran nilai barang ini bertujuan untuk menentukan 
nilai barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Nilai barang ini 
akan menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pegadaian untuk 
menentukan nilai maksimal kredit yang dapat diberikan kepada 
nasabah.  Pada umumnya, nilai taksiran barang lebih kecil daripada 
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nilai  pasar  barang  tersebut.  Hal  itu  untuk  memberikan  selang  
nilai jika pada saatnya nanti barang tersebut harus dijual dan terjadi 
risiko penurunan harga barang.

Pemberian Pinjaman

 Setelah ditentukan nilai taksiran barang maka lembaga pega-
daian akan menentukan nilai maksimal pinjaman yang dapat 
diberikan kepada nasabah.  Biasanya, batas maksimal pinjaman ini 
lebih kecil daripada nilai taksiran barang.  Nilai tersebut kemudian 
diinformasikan kepada nasabah untuk kemudian menentukan 
besarnya nilai pinjaman yang akan diambil oleh nasabah.  Besarnya 
nilai pinjaman nasabah harus lebih kecil atau sama dengan nilai 
maksimal pinjaman.
 Jika nasabah sudah setuju maka lembaga pegadaian akan 
memberikan perhitungan jasa titipan dan biaya administrasi serta 
informasi besaran cicilan bunga yang harus dibayar oleh nasabah 
pada periode pembayan yang dipilih. Pada masa mencicil ini, 
nasabah hanya membayar bunga saja.  Pada masa itu, nasabah tidak 
membayar cicilan pokok.  Nilai pokok pinjaman akan dibayar kembali 
pada saat jatuh tempo pembayaran. Jika pada saat jatuh tempo 
pembayaran, nasabah tidak dapat membayar nilai pinjaman maka 
nasabah mempunyai 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menutup 
pinjaman dengan menjual barang gadai dan pilihan kedua adalah 
memperpanjang masa gadai. Pilihan pertama akan menyebabkan 
barang nasabah dilelang dan pilihan kedua akan menyebabkan 
barang nasabah tetap berada di lembaga pegadaian sampai nasabah 
dapat menyelesaikan utang gadainya.  
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Pelunasan Perpanjangan

Pembayaran  
Jasa Titip

Kesepakatan Jumlah
Pembiayaan
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Barang Gadai

Penentuan Plafon
Pembiayaan

Penaksiran
Harga Barang

NASABAH PEGADAIAN

Gambar 8.1.  Proses Pegadaian

PT Pegadaian (Persero)

 Sebagai salah satu contoh lembaga gadai yang ada di Indonesia 
maka diberikan gambaran tentang PT Pegadaian. Lembaga ini 
merupakan lembaga gadai tertua di Indonesia dan merupakan salah 
satu agen pemerintah di dalam membantu pembangunan bidang 
pembiayaan masyarakat. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 2011 maka PT Pegadaian mengambil alih seluruh kekayaan, 
hak dan kewajiban Perum Pegadaian. Seluruh karyawan tetap 
Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan 
(Persero) dan seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian 
menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero). 
Hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan 
Perum Pegadaian juga otomatis menjadi hak dan kewajiban antara 
Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan 
Perseroan (Persero).
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Kegiatan PT Pegadaian

 Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf di atas maka untuk 
mencapai tujuan tersebut PT Pegadaian melaksanakan kegiatan 
usaha utama berupa:

a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk 
gadai efek;

b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi 

dan perdagangan logam mulia serta batu permata.

 Selain melaksanakan kegiatan usaha utama itu, PT Pegadaian 
dapat pula melaksanakan kegiatan usaha jasa transfer uang, jasa 
transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman.  Kegiatan lain 
yang dapat dilakukan PT Pegadaian adalah melakukan optimalisasi 
sumber daya perusahaan.

Sumber Dana

 Pada masa sebelum menjadi perseroan, sebagian dana 
PT Pegadaian berasal dari APBN.  Hal itu terkait dengan misi 
pemerintah untuk memberikan bantuan permodalan kepada 
masyarakat kecil dan UMKM. Sejak menjadi perseroan, dana 
yang diperlukan  oleh  PT Pegadaian  untuk  melakukan  kegiatan 
usahanya dapat berasal dari beberapa sumber dan juga bervariasi.  
Sumber-sumber tersebut antara lain adalah:

1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada 

rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang 
masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan 
lain-lain).

3. Penerbitan obligasi.
 Sejak berkembangnya pasar modal, PT Pegadaian aktif 

mencari dana dari pasar ini melalui efek obligasi. Pada 
tahun 2007, PT Pegadaian telah menerbitkan obligasi XII 
dengan nilai obligasi Rp 600 miliar. Kemudian diikuti 
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dengan obligasi kembali pada tahun 2009 dan 2011/2012 
dengan nilai masing-masing Rp 1,500 miliar dan                           
Rp 1,000 miliar.  

4. Modal sendiri
 Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian 

terdiri dari modal awal sebesar Rp 205 miliar; penyertaan 
modal pemerintah; dan laba ditahan sejak perusahaan 
pegadaian ini berdiri.

Kantor Cabang

 PT Pegadaian mempunyai kantor pusat, kantor cabang dan 
kantor unit di seluruh Indonesia.  Sampai dengan bulan Desember 
2012, jumlah kantor cabang dan unit konvensional mencapai              
3.985 buah. Selain menggunakan metode gadai konvensional, 
kantor-kantor  tersebut juga menggunakan metode syariah.  Jumlah 
kantor cabang dan unit syariah PT Pegadaian mencapai 619 buah 
sehingga total jumlah kantor cabang dan unit secara keseluruhan 
mencapai 4.604 buah.

Produk PT Pegadaian 

 Produk jasa utama pegadaian di PT Pegadaian ini ada 2 yaitu 
gadai konvensional dan gadai syariah (Rahn).  Penjelasan mengenai 
produk utama ini adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman)
 Pegadaian KCA atau Kredit Cepat dan Aman adalah pinjaman 

berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang 
mudah, aman dan cepat. Barang jaminan yang menjadi  agunan 
meliputi perhiasan emas/permata, kendaraan bermotor 
(mobil/sepeda motor), elektronik, kain dan alat rumah   
tangga  lainnya.  Kredit  yang  diberikan  mulai  dari Rp 50.000 
sampai dengan Rp 200.000.000 dengan pengenaan sewa 
modal maksimum 1,15% per 15 hari dengan jangka  waktu 
kredit maksimum 4 bulan. Kredit tersebut dapat diperpanjang 
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dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai. Kredit itu 
juga dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga 
proporsional selama masa pinjaman.

2. Pegadaian Rahn
 Pegadaian Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan 

pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem 
administrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama 
dengan Gadai Konvensional/KCA, namun berbeda dalam 
proses penetapan sewa modal. Gadai Syariah menerapkan 
biaya administrasi dibayar di muka, yaitu saat akad baru / akad 
perpanjangan serendah-rendahnya Rp 2.000 dan setinggi-
tingginya Rp 100.000 untuk jumlah pinjaman maksimum                     
Rp 200.000.000. Tarif Ijaroh dikenakan sebesar Rp 80–Rp 90         
per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan        
Rp 10.000 dari taksiran barang jaminan yang dititipkan/
diagunkan.

 Jasa-jasa lain selain jasa-jasa di atas yang disediakan oleh PT 
Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Jasa Taksiran
 Jasa Taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang 

ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, 
berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi 
atau keperluan bisnis. Melalui jasa ini, masyarakat dapat 
mengetahui nilai barang tersebut jika dijual atau digadaikan.

2. Jasa Titipan
 Jasa Titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat 

yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga 
yang dimiliki. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang akan 
pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama, misalnya 
menunai-kan ibadah haji, pergi ke luar kota atau mahasiswa 
yang sedang berlibur.
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3. Pegadaian Kreasi
 Pegadaian kreasi atau kredit angsuran fidusia merupakan 

pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro– 
kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skema 
penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjaman 
dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu 
kredit 12 sampai dengan 36 bulan. Perolehan kredit diperoleh 
dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1,0% per 
bulan, flat. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk 
lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan 
Usaha Pegadaian.

4. Pegadaian Krasida
 Pegadaian Krasida atau Kredit Angsuran Sistem Gadai 

merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro 
kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai. 
Pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per 
bulan dengan jangka waktu kredit 12 sampai dengan 36 bulan, 
dan pemberian diskon untuk sewa modal dapat diberikan 
apabila nasabah melakukan pelunasan kredit sekaligus. Bunga 
ditetapkan sebesar 1,0% perbulan, flat.

5. Pegadaian Kresna
 Pegadaian Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan 

pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka 
kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara 
angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulanan, minimum 
12 bulan dan maksimum 60 bulan. Besar kredit yang diberikan 
berdasarkan jumlah angsuran maksimum 1/3 dari penghasilan 
bersih. Kredit Serba Guna/Kresna merupakan modifikasi dari 
produk lama yaitu kredit untuk pegawai

6. Pegadaian KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)
 Memberikan pinjaman/talangan dana cepat kepada petani 

pada saat panen raya dengan jaminan gabah kering giling 
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(GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal 
budidaya. Diharapkan petani memperoleh daya saing di pasar 
domestik sehingga memberikan peluang tambahan pendapatan 
dan sekaligus memberikan pendidikan bagi petani untuk 
menjadikan hasil panenan sebagai komoditas bisnis.

7. Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Rakyat)
 Pegadaian Kremada ditujukan kepada masyarakat berpeng-

hasilan rendah yang tergabung dalam kelompok untuk 
pembangunan rumah baru dan renovasi. Besarnya pinjaman 
Rp 5 juta dan Rp 10 juta. Atas kredit ini nasabah dikenakan 
biaya administrasi 1% dan biaya pengelolaan 8% yang langsung 
dipotong di muka.

8. Pegadaian Krista
 Pegadaian Krista ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro 

(pedagang kecil/tukang sayur/pedagang kaki lima) yang 
tergabung dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi 
usahanya.

9. Pegadaian Persewaan Gedung
 Pegadaian Persewaan Gedung adalah bentuk layanan yang 

diberikan kepada masyarakat berupa persewaan gedung 
pertemuan untuk melakukan kegiatan acara pernikahan, reuni, 
meeting, seminar, dan lain-lain.

10. Jasa Lelang
 PT Pegadaian (Persero) memiliki satu anak perusahaan PT 

Balai Lelang Artha Gasia dengan komposisi kepemilikan 
saham 99,99% (PT Pegadaian (Persero) dan 0,01% (Drs. Deddy 
Kusdedi, MM.). PT Balai Lelang Artha Gasia bergerak di bidang 
jasa lelang dengan tujuan menyelenggarakan penjualan di muka 
umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010 kegiatan operasional PT Balai 
Lelang Artha Gasia dibekukan.
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11. Pegadaian Investa
 Merupakan pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka 

waktu tertentu dan diberikan kepada nasabah dengan jaminan 
berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa 
Efek Indonesia (BEI).

12. Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan Cepat Aman)
 Pegadaian KUCICA adalah bentuk pelayanan kepada masya-

rakat untuk pengiriman uang dari/ke dalam dan luar negeri. 
Layanan kiriman uang ini bekerja sama dengan Western Union.

13. Pegadaian MULIA
 Pegadaian Mulia adalah penjualan emas oleh perseroan kepada 

masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu 
tertentu. Mulia merupakan produk syariah yang diluncurkan 
pada tahun 2008 dan cukup mendapat respons yang baik dari 
pelanggan.

14. Pegadaian ARRUM (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil)
 Melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para 

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan 
usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan 
berupa BPKP kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada 
di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

15. Pegadaian KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)
 Produk ini berupa layanan pemberian pinjaman bagi pegawai/

karyawan suatu instansi/lembaga yang berpenghasilan tetap 
dengan sistem fidusia dan diangsur setiap bulan. Calon nasabah 
adalah pegawai dari suatu instansi/lembaga [telah memiliki 
kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero)  dan memiliki masa 
kerja minimal 2 (dua) tahun].

16. Pegadaian AMANAH (Murabahah) untuk Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor 

 Pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor 
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kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusaha-
an tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola 
perikatan jaminan sistem fidusia atas objek, dan surat kuasa 
pemotongan gaji. Skema pemberian pinjaman ini menerapkan 
sistem syariah dengan akad Murabahah.
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Lembaga pembiayaan infrastruktur merupakan lembaga yang 
dibentuk oleh pemerintah.  Pembentukan lembaga ini mem-

punyai tujuan untuk memberikan bantuan kepada pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, 
negara Indonesia terdiri dari banyak pulau dan dibatasi oleh selat 
dan laut serta terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.  Kondisi 
geografis ini sangat memerlukan pembangunan infrastruktur yang 
baik dan terintegrasi.  Oleh sebab itulah, Pemerintah Indonesia perlu 
mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pembentukan 
lembaga tersebut.
 Bentuk lembaga yang dimaksud adalah Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur (PPI).  PPI adalah badan usaha yang khusus didirikan 
pemerintah untuk melakukan bantuan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan dana pada proyek-proyek infrastruktur. Sektor proyek 
infrastruktur ini dipilih karena  dapat memperlancar mobilitas arus 
barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia.

 Peraturan-Peraturan

 Beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan 
lembaga pembiayaan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk 
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang 
Penjaminan Infrastruktur;

2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 
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Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan 
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan 
Badan Usaha dalam  Penyediaan Infrastruktur;

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama 
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui 
Badan Usaha Penjaminan Infrstruktur;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerja 
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerja 
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur 
dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 
Usaha;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 /PMK.010/2009 
Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

Kegiatan Usaha

 Sebagai lembaga yang melakukan pembiayaan infrastruktur, 
PPI mempunyai kegiatan-kegiatan usaha agar pembangunan infra-
struktur dapat berjalan lebih lancar dan baik. Beberapa kegiatan 
usaha dari PPI yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Pemberian pinjaman langsung (direct landing) untuk pem-
biayaan infrastruktur;

2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak 
lain; dan/atau

3. Pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan 
pembiayaan infrastruktur.
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Kegiatan usaha pembiayaan oleh lembaga ini dapat saja berkembang 
sesuai kondisi setempat. Sebagai salah satu contoh lembaga 
pembiayaan ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (persero).  PT 
SMI ini mempunyai 3 model bentuk kerja sama usaha seperti terlihat 
pada gambar di bawah ini.

Private Sector
Investor PT SMI Private Sector

Investor PT SMI

Business Model A Business Model B Business Model C

Co-financing

Equity

Loan
repayment/
Dividen

Loan
repayment/

Dividen

Loan/
Equity

Loan
repayment/

Dividen

Loan
repayment/

Dividen

Loan/
Equity

Loan/
Equity

Loan
repayment/

Loan/
Channeling

Dividen Dividen

Source of Fund
1.  Multilateral Institutions
2.  Bilateral Institutions
3.  Government Institutions
4.  Infrastructure Funds
5.  Pension Funds
6.  Donor Countries

Projects Projects Projects

IV
PT SMI

Gambar 9.1. Berbagai Model Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur PT SMI
Sumber: www.ptsmi.co.id, diunduh 11 Juni 2015

 Model usaha pembiayaan pertama, terjadi kerja sama pem-
biayaan antara PT SMI dengan investor. Kedua lembaga ini 
bersama-sama membiayai suatu proyek infrastruktur dalam bentuk 
pinjaman atau ekuiti.  Proses pengembalian pembiayaan dilaku-
kan melalui mekanisme angsuran (pembayaran kembali) maupun 
pengembalian melalui dividen.  
 Model kedua, PT SMI dan investor membentuk perusahaan 
baru (perusahaan join venture) dan masing-masing pihak mem-
berikan saham (ekuiti) kepada perusahaan baru tersebut. Kemu-
dian, perusahaan baru tersebut memberikan pembiayaan kepada 
proyek infrastruktur baik dalam bentuk pinjaman maupun ekuiti.  
Pengembalian dana investasi kepada PT SMI dan investor dila-
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kukan melalui pembayaran dividen dari perusahaan baru kepada 
investor dan PT SMI.
 Model yang ketiga, PT SMI bertindak sebagai mediator dan 
berfungsi sebagai channeling dari berbagai lembaga pemilik dana.  
Dana-dana dari berbagai lembaga pemilik dana tersebut disalur-
kan oleh PT SMI ke proyek-proyek infrastruktur. Pengembalian 
dana kepada lembaga-lembaga tersebut dilakukan dengan berbagai 
mekanisme yang berbeda tergantung pada kesepakatan antara PT 
SMI dengan lembaga tersebut.  
 Disamping ketiga usaha itu, untuk mendukung kegiatan usaha 
tersebut, PPI dapat pula melakukan beberapa kegiatan pendukung.  
Kegiatan pendukung ini bertujuan untuk lebih memperlancar proses 
pembangunan infrastruktur.  Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain 
adalah:

1. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), ter-
masuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur;

2. Pemberian jasa konsultasi;
3. Penyertaan modal (equity investment);
4. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan 

pembiayaan infrastruktur; dan/atau
5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan 

pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan 
menteri.

 Penjaminan berupa dukungan kredit ditetapkan paling banyak 
sebesar modal sendiri dikurangi penyertaan modal yang sudah di-
atur dalam peraturan tentang penyertaan modal lembaga ini dan 
dihitung berdasarkan harga perolehan. PPI yang melampaui batas 
maksimum penjaminan tersebut wajib menyampaikan rencana 
kerja (action plan) untuk memenuhi ketentuan batas maksimum 
penjaminan kepada menteri paling lama 1 bulan setelah periode 
pelaporan triwulanan yang bersangkutan berakhir. Rencana kerja 
(action plan) tersebut harus memperoleh persetujuan dewan 
komisaris atau pengawas. Pemenuhan batas maksimum penjaminan 
tersebut dilakukan paling lama 6 bulan setelah jangka waktu 
penyampaian rencana kerja berakhir.
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 Di dalam melaksanakan tugasnya, PPI mendapatkan mandat 
untuk dapat melakukan seleksi terhadap objek-objek infrastruktur 
yang dapat dibiayai. Hal ini terkait dengan prioritas pembangunan 
infrastruktur pemerintah dan untuk mengurangi risiko kegagalan 
proyek yang berdampak pada kegagalan pengembalian pem-
biayaan.  Oleh sebab itu, beberapa infrastruktur yang dapat men-
jadi objek pembiayaan infrastruktur antara lain adalah:

a. Infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan laut, sungai 
atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta 
api;

b. Infrastruktur jalan, seperti jalan tol dan jembatan tol; 
c. Infrastruktur pengairan, seperti saluran pembawa air 

baku;
d. Infrastruktur air minum, seperti bangunan pengambilan 

air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 
instalasi pengolahan air minum;

e. Infrastruktur air limbah, seperti instalasi pengolah air 
limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan 
sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan 
tempat pembuangan;

f. Infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan telekomu-
nikasi; 

g. Infrastruktur ketenagalistrikan, seperti pembangkit, trans-
misi atau distribusi tenaga listrik; dan

h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, seperti pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi 
minyak dan gas bumi.

Perizinan

 PPI dapat didirikan dalam 2 bentuk badan hukum. Pertama, 
badan hukum tersebut adalah perseroan terbatas. Kedua, berbentuk 
koperasi. Badan hukum tersebut dapat didirikan oleh warga 
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Badan hukum 
tersebut juga dapat didirikan oleh badan usaha asing dan warga 
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dalam bentuk 
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usaha patungan. Badan usaha asing yang mendirikan PPI dapat 
berupa organisasi multilateral yang merupakan lembaga keuangan 
internasional dan bergerak di bidang pembangunan.
 Setiap  pihak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai 
PPI,  wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari menteri. 
Permohonan  untuk  mendapatkan  izin  usaha  tersebut  harus 
disertai dengan berbagai persyaratan.  Beberapa persyaratan ter-
sebut adalah:

a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar 
yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Di dalam 
akta tersebut harus tercantum data sebagai berikut:
1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan 

infrastruktur;
3. Permodalan;
4. Kepemilikan; dan
5. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi 

atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas.
b. Data direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau 

pengawas.  Data tersebut terdiri dari:
1. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau paspor bagi yang 
berkewarga-negaraan asing;

2. Daftar riwayat hidup;
3. Surat pernyataan bahwa:

•	 Tidak pernah dihukum karena tindak pidana 
kejahatan; dan

•	 Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan 
bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/
perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan kepu-
tusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap;

4. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan 
fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang 
bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing.
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c. Data pemegang saham. Jika pemegang saham adalah 
perorangan maka harus melampirkan dokumen seperti 
data direksi di atas serta surat pernyataan bahwa setoran 
modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money 
laundering).  Jika pemegang saham adalah badan hukum 
maka data-data yang diperlukan adalah:
•	 Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran 

dasar berikut perubahan-perubahan yang telah 
mendapat pengesahan dari instansi berwenang. Jika 
badan hukum asing, harus sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di negara asal;

•	 Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah 
diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan 
interim terakhir; dan

•	 Dokumen data pribadi pemegang saham.
 Negara Republik Indonesia juga diperbolehkan untuk 

menjadi pemegang saham. Untuk itu, wajib melampirkan 
peraturan pemerintah tentang penyertaan modal negara 
Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan 
(persero) di bidang pembiayaan infrastruktur.  Sedangkan 
untuk organisasi multilateral maka wajib melampirkan 
akta pendirian (articles of agreement) atau dokumen 
pendirian sejenis.

d. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan 
personalia;

e. Rencana kerja untuk 5 tahun pertama.  Rencana tersebut 
paling sedikit memuat tentang rencana pembiayaan dan 
langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan 
tujuan perusahaan. Rencana kerja tersebut juga harus 
mencantumkan proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan 
laba/rugi tahunan dimulai sejak PPI melakukan kegiatan 
operasional.

f. Bukti kesiapan operasional yang ditunjukkan dengan:
•	 Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-

menyewa gedung kantor;



189Lembaga Pembiayaan Infrastruktur

•	 Contoh perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain 
yang akan digunakan; dan

•	 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak 

Indonesia bagi perusahaan patungan; dan
h. Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal 

nasabah.

 Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi 
PPI diberikan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan di-
terima secara lengkap. Jika izin dikeluarkan maka izin usaha ber-
laku sejak tanggal ditetapkan. PPI yang telah mendapat izin usaha 
dari menteri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
usaha kepada menteri paling lama 10 hari sejak tanggal dimulainya 
kegiatan usaha. Jika izin ditolak maka setiap penolakan harus 
dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Permodalan

 Jika PPI didirikan maka nilai modal disetor ditetapkan paling 
sedikit sebesar Rp 100 miliar.  Kemudian, PPI harus meningkatkan 
modal disetor menjadi paling sedikit Rp 2 triliun dalam jangka 
waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Rencana 
peningkatan modal tersebut harus disampaikan pada saat pengajuan 
izin usaha. Jika PPI tidak dapat memenuhi modal disetor tersebut 
karena kondisi pasar, PPI dapat melakukan perubahan rencana 
peningkatan modal disetor dengan persetujuan menteri. Modal 
disetor tersebut harus bukan berasal dari kegiatan pencucian uang 
(money laundering).  

Kepemilikan dan Kepengurusan

 Kepemilikan saham PPI dapat dimiliki oleh badan usaha 
nasional maupun badan usaha asing.  Kepemilikan saham oleh badan 
usaha asing ditetapkan paling tinggi sebesar 85% dari modal disetor. 
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PPI yang telah go public. Bagi 
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pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyerta-
an modal pada PPI ditetapkan paling tinggi sebesar 75% dari modal 
sendiri badan hukum yang bersangkutan. Bagi pemegang saham 
yang berbentuk badan hukum dana pensiun, jumlah penyertaan 
pada PPI sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang investasi 
dana pensiun.
 Pemegang saham, direksi atau pengurus, dan dewan komi-
saris atau pengawas PPI harus memenuhi persyaratan yang 
ketat. Persyaratan tersebut membuat jajaran inti manajemen PPI 
mempunyai kualitas yang baik, profesional dan tidak pernah 
tersangkut kasus kejahatan. Untuk itu, para pemegang saham, direksi 
dan pengurus harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

a. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
b. Paling sedikit 1 orang anggota direksi harus berpengalaman 

di bidang jasa keuangan paling kurang 2 tahun; dan
c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah 

yang mengakibatkan suatu badan usaha dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai ke-
kuatan hukum tetap.

 Direksi atau pengurus PPI harus menetap di Indonesia.  Mereka 
dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi atau 
pengurus pada PPI lain. Namun direksi atau pengurus dan dewan 
komisaris atau pengawas PPI dapat melakukan perangkapan jabatan 
sebagai komisaris atau pengawas pada 1 PPI lain atau perusahaan 
yang bergerak dalam proyek infrastruktur.

Kantor Cabang

 PPI  dapat melakukan  pembukaan  cabang  di  berbagai 
wilayah  di Indonesia.  Setiap pembukaan kantor cabang, PPI harus 
melaporkan kepada menteri paling lama 15 hari sejak tanggal 
pembukaan. Pelaporan tersebut melampirkan beberapa berkas 
antara lain adalah:

a. Rencana kerja tahunan kantor cabang;
b. Bukti penguasaan gedung kantor; dan
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c. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan perso-
nalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah 
karyawan.

 Kantor cabang tersebut dapat menjalankan semua jenis usaha 
PPI dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri serta 
tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat PPI 
yang bersangkutan.
 Penutupan kantor cabang PPI juga harus dilaporkan kepada 
menteri. Paling lambat 15 hari sejak tanggal penutupan, laporan 
harus udah diterima.  Hal yang sama juga berlaku untuk pemindahan 
alamat kantor pusat atau kantor cabang PPI. 

Pinjaman, Penyertaan dan Penempatan Dana

 Untuk membiayai kegiatannya, PPI memperoleh pinjaman 
dana dari berbagai sumber,  antara lain dari:

a. Penerbitan surat-surat berharga;
b. Pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang yang 

bersumber dari:
1.  Pemerintah Republik Indonesia;
2.  Pemerintah asing;
3.  Organisasi multilateral;
4.  Bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun 

luar negeri; dan
c. Hibah.

 Jumlah pinjaman bagi setiap PPI ditetapkan paling tinggi 10 
kali dari jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Pinjaman 
subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan jumlah 
pinjaman adalah paling banyak sebesar 50 % dari modal disetor. 
Pinjaman subordinasi, merupakan pinjaman yang diterima PPI 
dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Paling singkat berjangka waktu 5 tahun;
b. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling 

akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
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c. Dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PPI dengan 
pemberi pinjaman.

 Selain mendapatkan pinjaman, PPI juga dapat melakukan 
penyertaan modal.  PPI hanya dapat melakukan penyertaan modal 
pada PPI lain dan/atau perusahaan yang bergerak dalam proyek 
infrastruktur. Di luar PPI lain dan / atau perusahaan infrastruktur, 
PPI dilarang untuk melakukan penyertaan modal. Penyertaan 
modal tersebut ditetapkan paling banyak 45% dari modal di-
setor perusahaan yang menerima penyertaan. Sedangkan jumlah  
seluruh penyertaan modal PPI ditetapkan paling banyak 75% 
dari jumlah modal sendiri PPI yang bersangkutan. Modal sendiri 
tersebut didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir.
 Selain pinjaman dan penempatan dana, PPI dapat juga 
menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN),   
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau instrumen keuangan 
lainnya yang  mempunyai  peringkat  investasi.  Hal  tersebut 
bertujuan   untuk dapat meningkatkan kinerja PPI sebagai lembaga 
yang memberikan bantuan pembiayaan bagi pembangunan 
infrastruktur. PPI adalah lembaga non bank.  Oleh karena itu, PPI 
dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat baik dalam 
bentuk giro, deposito, maupun tabungan sebagai sumber dana.
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Dana pensiun adalah dana yang diperoleh peserta setelah pe-
serta sudah tidak bekerja pada suatu lembaga. Di dalam UU 

No. 11 Tahun 1992, dana pensiun didefinisikan sebagai sebuah badan 
hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 
manfaat pensiun. Untuk tidak menimbulkan kerancuan dalam 
pembahasan di dalam buku ini maka dana pensiun berarti adalah 
sejumlah uang yang digunakan untuk pensiun sedangkan lembaga 
yang menyelenggarakan program pensiun disebut sebagai lembaga 
dana pensiun.  
 Latar belakang diberlakukannya lembaga pembiayaan dana 
pensiun adalah kebutuhan negara Indonesia untuk membangun 
manusia Indonesia seutuhnya. Sejalan dengan hakikat pembangun-
an manusia seutuhnya tersebut, diperlukan penghimpunan dan 
pengelolaan dana. Hal itu akan digunakan untuk memelihara 
kesinambungan penghasilan pada hari tua  dalam rangka mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pensiun 
juga merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan 
kesejahteraan peserta serta meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan 
berkelanjutan.  Selain itu, dana pensiun juga dapat meningkatkan 
motivasi dan ketenangan kerja masyarakat untuk peningkatan 
produktivitas. Alasan-alasan tersebutlah yang mendorong lembaga 
dana pensiun ada di Indonesia.  

Manfaat

 Sebagai lembaga yang diizinkan beroperasi di Indonesia, 
lembaga dana pensiun mempunyai banyak manfaat bagi peserta 
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dan masyarakat pada umumnya.  Manfaat yang diterima masya-
rakat (karyawan) jika mengikuti program dana pensiun bermacam-
macam,  di antaranya adalah: 

a. Rasa aman karyawan terhadap masa tidak bekerja yang 
akan datang dalam arti mempunyai penghasilan pada saat 
mencapai usia pensiun. Karyawan mengharapkan untuk 
mendapatkan jaminan sumber keuangan setelah memasuki 
masa pensiun. Harapan ini akan sangat mempengaruhi 
kinerja saat ini, pada saat masih produktif.

b. Tunjangan atau kompensasi yang lebih baik. Karyawan 
akan mempunyai tambahan tunjangan meskipun baru 
dapat dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau 
berhenti bekerja.    

Peraturan-Peraturan

 Banyak sekali peraturan yang terkait dengan dana pensiun.  
Beberapa peraturan yang penting diketahui adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana 
Pensiun.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang 
Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang 
Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di 
Bursa Efek.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 Tentang 
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan 
berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan 
Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 Tentang 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang 
Dana Pensiun Pemberi Kerja.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan 
Manfaat Pensiun. 
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7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2012 
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan 
dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja. 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana 
Pensiun.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 
tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi 
Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon 
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2010 
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/
KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan 
Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana 
Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 
21 atas Penghasilan yang Berupa Uang Pesangon, Uang 
Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari 
Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 
tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang 
Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang 
Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 
tentang Investasi Dana Pensiun.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 
tentang Pengadministrasian, Pelaporan, dan Pengawasan 
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Penitipan Dana Iuran PNS dan Pejabat Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005 

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan 
Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2005 
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan 
Manfaat Pensiun.

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 
tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana 
Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.06/2002 
tentang Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun.

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 
tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi 
Kerja.

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 
tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 
tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan atas 
Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan.

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 
tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan 
Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana 
Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana 
Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Jenis Lembaga Dana Pensiun

 Lembaga dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola 
dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.  
Lembaga ini mempunyai 2 macam bentuk yaitu: 
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Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja

 Lembaga dana pensiun pemberi kerja adalah lembaga dana 
pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerja-
kan karyawan. Selaku pendiri lembaga ini, orang atau badan 
tersebut menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau 
program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh 
karyawannya. Sebagai konsekuensi, lembaga ini menimbulkan 
kewajiban terhadap pemberi kerja untuk membayarkan dana 
pensiun pesertanya (karyawan).  

Lembaga Dana Pensiun Lembaga Keuangan

 Lembaga dana pensiun lembaga keuangan adalah lembaga dana 
pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. 
Bank atau perusahaan asuransi ini menyelenggarakan program 
pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun 
pekerja mandiri. Program pensiun iuran pasti ini terpisah dari 
dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan 
asuransi jiwa yang bersangkutan. 

          

Gambar  10.1.  Beberapa Lembaga Keuangan Penyedia Dana Pensiun

Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja

 Pembentukan dana pensiun pemberi kerja harus berdasarkan 
pada pernyataan tertulis dari pendiri. Pernyataan tertulis tersebut 
menyatakan bahwa pendiri memberikan keputusan untuk men-
dirikan lembaga dana pensiun. Pernyataan tersebut juga berisi 
peraturan-peraturan dana pensiun yang berlaku dan ditetapkan oleh 
pendiri.  Pada lembaga dana pensiun pemberi kerja ini, pendiri juga 
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berhak untuk menunjuk pengurus, dewan pengawas dan penerima 
titipan dari lembaga dana pensiun yang didirikannya.
 Jika lembaga dana pensiun dibentuk untuk menyelenggarakan 
program pensiun bagi karyawan dengan lebih dari 1 pemberi 
kerja, maka pembentukannya didasarkan pada pernyataan ter-
tulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan 
lembaga dana pensiun, memberlakukan peraturan dana pensiun 
dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan 
mitra pendiri. Pernyataan itu juga disertakan pernyataan tertulis 
mitra pendiri yang menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada  
peraturan dana pensiun yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan  
karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi 
peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk 
melaksanakan peraturan dana pensiun. Lembaga dana pensiun yang 
telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan dana pensiun lain, 
atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih lembaga dana pensiun.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

 Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang 
dibentuk oleh lembaga keuangan, untuk menyelenggarakan 
program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan 
maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi 
kerja. Lembaga keuangan yang diperkenankan untuk mendirikan 
lembaga dana pensiun adalah bank umum dan perusahaan asuransi 
jiwa. Oleh karena itu bank umum dan perusahaan asuransi dapat 
menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu: 

a. DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) dan 
b. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). 

 Bagi perusahaan asuransi (khususnya asuransi jiwa), untuk 
melaksanakan program dana pensiun diperlukan persyaratan-
persyaratan yang harus dimiliki agar perusahaan asuransi itu dapat 
menyelenggarakan dana pensiun adalah:

a. Memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundangan di bidang asuransi seku-
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rang-kurangnya 8 bulan terakhir;
b. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang 

dibuktikan de ngan kesiapan di bidang organisasi dan 
personel serta kesiapan sistem administrasi;

c. Memiliki kinerja investasi yang sehat dalam arti memiliki 
hasil yang memadai dari portofolio investasi dan penem-
patan investasi tidak menyimpang dari ketentuan tentang 
investasi yang berlaku di bidang asuransi;

d. Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang 
sehat sekurang nya dalam 2 tahun terakhir. Tolok ukur 
yang digunakan adalah pembatalan pertang gungan yang 
mempunyai nilai tunai kurang dari 20%;

e. Sanggup untuk menyampaikan laporan hasil penilaian 
solvabilitas dan laporan investasi perusahaan; dan

f. Telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun.

 Bank umum juga harus mempunyai persyaratan-persyaratan 
untuk mendirikan DPLK seperti halnya perusahaan asuransi.  
Untuk bank umum yang mendirikan DPLK, harus memenuhi 
syarat sebagai berikut:  

a. Memenuhi tingkat kesehatan bank;
b. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun;
c. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan terakhir 

tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun 
aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan peme-
nuhan BMPK setiap triwulan.

Program Pensiun

 Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat 
pensiun bagi peserta. Manfaat pensiun yang diberikan di dalam 
program ini antara lain adalah penerimaan uang pensiun baik secara 
sekaligus atau secara bulanan.  Program pensiun yang memberikan 
manfaat tersebut dapat terdiri dari 3 golongan:

a. Program pensiun iuran pasti (defined contribution plan)
b. Program pensiun manfaat pasti (defined benefit plan)
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c. Program pensiun berdasarkan keuntungan (profit sharing 
pension plan). 

Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan)

 Program pensiun iuran pasti mempunyai iuran yang dite-
tapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran dan hasil 
pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing 
peserta sebagai manfaat pensiun.  Formula umum yang digunakan 
untuk merumuskan jumlah iuran adalah:

•	 Money Purchase Plan
 Menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan 

dan pemberi kerja. Iuran dibukukan pada masing-masing 
rekening peserta (individual account). Demikian pula 
dengan akumulasi pengembangannya. Manfaat pensiun 
yang akan dibayarkan, diambilkan dari jumlah saldo pada 
rekening tersebut.

•	 Saving Plan
 Formula ini hampir sama dengan monev purchase plan.  

Perbedaan terjadi pada penentuan besaran iuran. Besaran 
iuran, biasanya ditentukan oleh karyawan sedangkan 
pada monev purchase plan ditentukan oleh perusahaan. 
Untuk menetapkan besaran iuran beberapa faktor perlu 
dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut antara lain ada-
lah penghasilan karyawan, besaran manfaat pensiun      
yang ingin diperoleh dan jangka waktu iuran berlangsung. 

 Program Pensiun Iuran Pasti mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Kelebihan dari program ini antara lain adalah:

•	 Beban biaya (iuran) stabil dan mudah diperkirakan.  Setiap 
bulan atau setiap triwulan (tergantung pada kesepakatan), 
nilai uang yang dibayarkan oleh penerima manfaat 
pensiun tetap dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan 
penerima manfaat.

•	 Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan karena 
iuran peserta berupa iuran tetap.
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•	 Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. 
Investasi yang dilakukan oleh lembaga dana pensiun 
mempunyai risiko untuk rugi dan memperoleh laba. Jika 
hal ini terjadi maka pihak pesertalah yang menanggung 
risiko tersebut dan bukan pihak lembaga dana pensiun 
yang menanggung. Kematian peserta (mortalitas) tidak 
ditanggung oleh lembaga dana pensiun. Hal ini berarti 
bahwa jika peserta meninggal dunia maka tidak ada biaya 
penggantian terhadap kehilangan jiwa tersebut.  Lembaga 
dana pensiun hanya berkewajiban untuk membayar 
manfaat pensiun kepada ahli warisnya.

 Kekurangan dari program iuran pasti antara lain adalah:
•	 Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan karena 

sangat tergantung pada besaran nilai hasil investasi dana 
pensiun yang diinvestasikan oleh peserta pada lembaga 
dana pensiun.  Semakin besar nilai hasil investasi maka 
semakin besar pula manfaat pensiun yang diperoleh.  
Demikian sebaliknya.

•	 Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk 
masa kerja lampau.  Pada beberapa peserta yang sudah 
bekerja sekian lama dan menjadi peserta dana pensiun 
di tengah-tengah masa kerja maka lembaga dana pensiun 
akan mengalami kesulitan didalam memperkirakan 
besarnya nilai manfaat untuk masa kerja sebelum menjadi 
peserta dana pensiun.  

Program Pensiun Manfaat Pasti

 Program pensiun manfaat pasti, adalah program pensiun yang 
manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Formula  
yang umum digunakan untuk menentukan besar manfaat pensiun 
untuk jenis program ini adalah Final Earning Pension Plan dan 
hitungan berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta 
pada saat mencapai usia pensiun.
 Program pensiun manfaat pasti mempunyai beberapa ke-
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untungan dan beberapa kerugian. Keuntungan dan kerugian ter-
sebut adalah sebagai berikut:

1) Bagi pemberi kerja, keuntungan program pensiun manfaat 
pasti adalah sebagai berikut:
a. Jika pemberi kerja mempunyai kinerja investasi yang 

baik maka akan memungkinkan terjadi surplus/laba 
yang dapat mengurangi besarnya iuran.

b. Jadwal iuran tambahan (bila ada) akan lebih fleksibel
2)   Bagi peserta, keuntungan program pensiun manfaat pasti 

adalah sebagai berikut:
a. Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti.
b. Memberikan jaminan keamanan mengenai nilai 

manfaat bagi karyawan yang telah bekerja lama.
3)   Bagi pemberi kerja, kekurangan program pensiun manfat 

pasti adalah sebagai berikut:
a. Iuran dana pensiun berfluktuasi dan sering kali 

pendanaan tidak stabil.
b. Pemberi kerja menanggung beban risiko investasi.

4)   Bagi peserta, kekurangan program pensiun manfaat pasti 
adalah sebagai berikut:
a. Manfaat bagi karyawan yang berhenti bekerja di 

usia muda relatif lebih kecil dibandingkan dengan 
karyawan bermasa kerja lebih lama.

b. Manfaat kurang fleksibel.

Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan

 Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program 
pensiun iuran tetap, dengan iuran hanya dari pemberi kerja.  
Program ini berdasarkan pada rumus tertentu yang dikaitkan 
dengan keuntungan perusahaan (pihak pemberi kerja). Formula 
umum  yang  digunakan  untuk  menentukan  jumlah  iuran  adalah 
Profit Sharing Pension Plan. Formula ini menggunakan perhitung-
an persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh perusahaan 
sebelum pajak. Oleh karena keuntungan perusahaan berubah-ubah 
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setiap tahun maka iuran pensiun pada program pensiun ini juga 
berubah-ubah.

Iuran Dana Pensiun

 Manfaat pensiun, diperoleh dari hasil pengembangan iuran 
dana pensiun.  Pada dana pensiun pemberi kerja,  iuran dana pensiun 
dapat berasal dari 2 sumber. Kedua sumber tersebut adalah:
 1. Iuran pemberi kerja dan peserta; atau
 2. Iuran pemberi kerja.

 Jika lembaga dana pensiun menetapkan adanya iuran pe-
serta maka pemberi kerja wajib memotong iuran pensiun dari 
karyawannya.  Iuran tersebut merupakan wajib pungut dan dipungut 
setiap bulan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja tersebut wajib 
menyetor seluruh iuran karyawan yang dipungutnya serta iurannya 
sendiri kepada dana pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 
berikutnya.
 Iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor 
kepada lembaga dana pensiun setelah melewati dua setengah bulan 
sejak jatuh temponya dapat dikategorikan sebagai utang.  Utang 
ini dapat segera ditagih dan utang tersebut dapat dikenakan bunga     
yang layak serta dihitung sejak hari pertama dari bulan berikutnya.  
Pada sisi berlawanan, utang tersebut dapat dikategorikan sebagai  
piutang lembaga dana pensiun. Piutang tersebut memiliki hak utama 
dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan apabila pemberi 
kerja dilikuidasi.
 Besarnya iuran peserta dana pensiun yang menyelenggarakan 
program pensiun manfaat pasti tidak boleh melebihi besaran iuran 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya manfaat pensiun yang 
ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, demikian pula iuran dan 
kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, juga 
tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Hal tersebut untuk menjaga kestabilan dan kesehatan lembaga dana 
pensiun serta mencegah penggunaan dana yang tidak bertanggung 
jawab oleh oknum tertentu.
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 Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil 
investasi yang diperoleh harus disetor kepada lembaga dana 
pensiun. Pemberi kerja atau perusahaan tidak diperbolehkan untuk 
mengelola dana pensiun.  Hal ini dilakukan agar terjadi pemisahan 
manajemen dan pemisahan keuangan antara dana pensiun dengan 
keuangan pemberi kerja atau perusahaan sehingga tidak terjadi 
penyalahgunaan dana pensiun.  
 Iuran dana pensiun yang berasal dari pemberi kerja dibayarkan 
kepada lembaga dana pensiun dengan angsuran. Angsuran terse-
but setidak-tidaknya sebulan sekali. Periode angsuran tersebut 
tidak berlaku bagi suatu lembaga dana pensiun yang menggunakan 
program pensiun berdasarkan keuntungan.  Untuk lembaga dana 
pensiun ini, pemberi kerja atau perusahaan wajib membayarkan 
angsuran selambat-lambatnya 120 hari sejak berakhirnya tahun 
buku dari pemberi kerja.  Angsuran dana pensiun tersebut akan 
terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu.  Jika berdasarkan 
pemeriksaan aktuaris, lembaga dana pensiun memiliki kekayaan 
melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas 
tersebut harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja.

Hak Peserta

 Setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang 
memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan 
oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia                  
18  tahun  atau  telah  menikah.   Selain  itu,  karyawan  tersebut 
harus telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun, 
pada perusahaan atau mitra perusahaan. Peserta yang memenuhi 
persyaratan berhak atas manfaat pensiun normal, atau manfaat 
pensiun cacat, atau manfaat pensiun dipercepat, atau pensiun 
ditunda. Nilai manfaat yang diterima dihitung berdasarkan rumus 
yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. 
 Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh 
lembaga dana pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan 
pinjaman  dan  tidak  dapat  dialihkan  maupun  disita. Dalam hal 
ini,  jika karyawan ingin mendapatkan kredit dari suatu lembaga 
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keuangan maka manfaat pensiun ini tidak dapat dijadikan sebagai 
suatu agunan. Manfaat pensiun ini juga tidak dapat dialihkan            
kepada orang lain baik pada saat penerima pensiun masih hidup 
maupun sudah meninggal. Demikian juga halnya dengan  penyitaan 
manfaat pensiun. Manfaat pensiun harus diterima oleh yang 
bersangkutan bagaimanapun kondisinya. Setelah diterima, maka 
manfaat tersebut dapat digunakan untuk keperluan-keperluan di 
atas.  
 Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembe-
banan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh 
tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari 
lembaga dana pensiun, juga tidak diperbolehkan.  Hal ini dilaku-
kan untuk menjaga nilai manfaat bagi penerima pensiun agar 
penerima pensiun benar-benar mendapatkan manfaat setelah 
memasuki masa pensiun. Suatu pembayaran manfaat pensiun 
yang dilakukan oleh lembaga dana pensiun, akan membebaskan 
lembaga dana pensiun dari tanggung jawabnya.

Dana Pensiun Berdasarkan Cara Pembayaran

 Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan 
kepada peserta pada saat masa pensiun dimulai.  Cara pembayaran 
manfaat pensiun tersebut telah ditetapkan dalam peraturan dana 
pensiun. Terdapat beberapa jenis cara pembayaran manfaat dana 
pensiun yaitu:

a. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi 
peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun 
setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. 

b. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi 
peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia 
tertentu sebelum usia pensiun normal.  

c. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi 
peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

d. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi 
peserta yang sudah mencapai usia pensiun normal namun 
belum berhenti bekerja karena sesuatu hal. Manfaat 
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pensiun peserta ini ditunda pembayarannya sampai 
peserta pensiun berada pada masa pensiun.  Tentu saja hal 
ini harus sesuai dengan peraturan dana pensiun.

Besaran  Dana Pensiun

 Besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak 
yang belum dewasa dari peserta juga wajib dimuat didalam peratur-
an dana pensiun. Lembaga dana pensiun yang menyelenggarakan 
program pensiun iuran pasti, wajib memuat hak peserta untuk 
menentukan pilihan bentuk anuitas dalam peraturan lembaga 
dana pensiun.  Besarnya hak atas manfaat pensiun pada lembaga 
ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Jika pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang 
dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh ku-
rang dari haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas. Jika 
tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal 
dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada anak 
yang belum dewasa dari peserta;

b. Jika peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pem-
bayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan 
kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% dari 
jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia 
berhenti bekerja.

c. Jika peserta meninggal dunia lebih dari 10  tahun sebelum 
dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat 
pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. 

 Jika peserta tidak menentukan pilihan bentuk anuitas maka 
peserta dianggap memilih bentuk anuitas yang memberikan pem-
bayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran 
kepada pensiunan yang bersangkutan.
 Untuk lembaga dana pensiun yang menyelenggarakan program 
pensiun manfaat pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Jika meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan 
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kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% 
dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada 
pensiunan. Jika tidak ada janda/duda yang sah atau janda/
duda meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan 
kepada anak yang belum dewasa dari peserta. Pembayaran 
manfaat pensiun tersebut dapat dilakukan secara sekali-
gus.

b. Jika peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 tahun 
sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun 
yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-
kurangnya 60% dari yang seharusnya dibayarkan kepada 
peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal 
dunia.

c. Jika peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum 
dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang 
dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-
kurangnya 60% dari yang seharusnya menjadi haknya 
apabila ia berhenti bekerja.

 Manfaat pensiun dari suatu lembaga dana pensiun tidak 
dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun 
dipercepat, kecuali bagi pembayaran pensiun janda/duda dan bagi 
pengembalian iuran. Manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda/
duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna 
mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan 
sekali sebulan untuk seumur hidup. Jika besarnya manfaat pensiun 
bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan 
dari waktu ke waktu oleh pemerintah maka nilai yang sama dapat 
dibayarkan secara sekaligus. Lembaga dana pensiun dapat memberi 
pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian 
dan bagi janda/duda atau anak pada saat peserta meninggal dunia, 
untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20%  dari manfaat 
pensiun secara sekaligus.
 Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan 
kurang dari 3 tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima 
secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga 
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yang layak. Peserta yang mengikuti program pensiun manfaat 
pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan 
sekurang-kurangnya 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun 
dipercepat, berhak menerima pensiun ditunda yang besarnya sama 
dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi 
kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.
 Peserta dana pensiun yang menyelenggarakan program 
pensiun iuran pasti, apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa 
kepesertaan sekurang-kurangnya 3 tahun dan belum mencapai 
usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan 
iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus 
dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.
 Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau me-
nuntut haknya dari dana pensiun apabila ia masih memenuhi syarat 
kepesertaan. Jika peserta berhenti bekerja lebih dari 10 tahun se-
belum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan 
peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh dana 
pensiun yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada dana 
pensiun pemberi kerja lainnya, dengan ketentuan yang bersang-
kutan masih hidup dalam waktu 30 hari setelah ia berhenti bekerja.
 Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelah-
nya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus 
pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun.  Usia 
pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan 
tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh pemerintah.
 Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pen-
siun normal berhak mengajukan pembayaran manfaat pensiun 
dipercepat. Jika peserta tersebut mengajukan, peserta tersebut     
harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain:

a. Berusia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia 
pensiun normal; atau

b. Peserta dalam keadaan cacat.

 Nilai manfaat pensiun dipercepat sekurang-kurangnya harus 
sama dengan nilai sekarang dari pensiun ditunda. Dalam peraturan 
dana pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib 
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pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia 
pensiun normal. Hal tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa 
batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan 
oleh pemerintah.
 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  batas  usia  pensiun  yaitu   
58 tahun bagi PNS yang menjabat sebagai pegawai administrasi 
dan berumur 60 tahun bagi yang menjabat sebagai pimpinan 
tinggi. Sebelum undang-undang ini terdapat Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang 
menyebutkan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada 
tenaga yang telah mencapai usia 55 tahun. Selain itu, terdapat juga 
UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan 
bahwa batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan batas usia 
pensiun wajib maksimum 60 tahun. 

Sumber Kekayaan Lembaga Dana Pensiun

 Lembaga dana pensiun diperbolehkan untuk mendapatkan 
dana dalam menunjang operasional dan penghimpunan dananya.  
Sumber-sumber dana bagi lembaga dana pensiun adalah:

a. Iuran pemberi kerja;
b. Iuran peserta;
c. Hasil investasi;
d. Pengalihan dari dana pensiun lain.

 Pengelolaan kekayaan dana pensiun harus dilakukan 
pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh 
pendiri. Ketentuan tersebut juga harus mengacu pada ketentuan 
tentang investasi bagi lembaga dana pensiun yang ditetapkan oleh 
pemerintah.  Untuk lembaga dana pensiun yang menyelenggarakan 
program pensiun iuran pasti, arahan investasi ditetapkan oleh 
pendiri bersama dewan pengawas. Arahan investasi tersebut 
dapat diubah dan perubahan tersebut wajib disampaikan kepada 
pemerintah selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkannya 
perubahan.
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 Dengan persetujuan pendiri dan dewan pengawas, penge-
lolaan kekayaan dana pensiun dapat dialihkan oleh pengurus 
kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan pemerintah. 
Kekayaan dana pensiun yang disimpan pada penerima titipan 
hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus.
 
Larangan

 Dalam rangka menjaga peran sebagai lembaga pembiayaan 
dana pensiun dan tidak beralih fungsi sebagai lembaga pembiayaan 
lain maka diperlukan larangan atau batasan-batasan yang menjadi 
ciri khas lembaga ini.  Larangan dan batasan lembaga dana pensiun 
antara lain adalah:

1. Tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran 
apa-pun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam 
peraturan dana pensiun.

2. Tidak diperbolehkan untuk meminjam atau meng-
agunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu 
pinjaman.

3. Tidak diperbolehkan untuk meminjamkan atau meng-
investasikan, baik secara langsung maupun tidak lang-
sung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau 
pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang diper-
gunakan oleh orang atau badan seperti di bawah  ini:
a. Pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima 

titipan;
b. Badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki 

oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, 
mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau 
serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana 
pensiun yang bersangkutan;

c. Pejabat atau direktur dari badan/lembaga pada huruf 
a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua 
menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam 
hal ini termasuk menantu dan ipar.



211Pasar Modal

Pasar modal adalah pasar tempat bertemunya penjual dan pem-
beli  modal.  Modal  di  dalam  pasar  modal  disebut  dengan 

Efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, 
surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, 
dan setiap derivatif dari efek. Pada umumnya, bentuk efek yang 
diperdagangkan di Indonesia adalah saham, obligasi dan sukuk. 
 Pasar modal ini banyak menarik perhatian para pelaku bisnis 
karena  pasar  modal  mempunyai  kelebihan  tersendiri  sebagai  
sumber pendanaan perusahaan. Dibandingkan dengan kredit dari 
bank,  pasar  modal  tidak  mempunyai  cost  of  money  seperti 
bunga pada kredit bank.  Dana yang didapatkan dari pasar modal 
tidak berbunga dan mempunyai jangka waktu yang jauh lebih 
lama daripada jangka waktu kredit.  Pelaku bisnis menyebut dana 
dari pasar modal sebagai dana murah dan tetap berada di dalam 
perusahaan tanpa harus mengembalikan kepada pemilik modal. 
Kelebihan-kelebihan inilah yang menyebabkan banyak perusahaan 
masuk ke pasar modal.

Manfaat

 Selain memberikan kelebihan-kelebihan di atas, pasar modal 
juga mempunyai manfaat bagi perusahaan.  Manfaat-manfaat yang 
dapat diperoleh dengan adanya pasar modal adalah:

1. Perusahaan akan dapat memperoleh dana yang relatif 
besar dan diterima dalam waktu yang bersamaan.

2. Biaya untuk menjadi perusahaan publik (go public) relatif 
lebih murah. Hal itu disebabkan karena proses untuk 
melakukan go public relatif mudah.

BAB 11
PASAR MODAL
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3. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga men-
dorong perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan 
lebih profesional.

4. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat 
untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga 
dapat mengurangi kesenjangan sosial. 

5. Perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat karena 
perusahaan di pasar modal mempunyai kewajiban untuk 
melakukan publikasi. 

6. Kebijakan manajemen perusahaan tidak dipengaruhi oleh 
masyarakat yang membeli efek perusahaan.  

 Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan nama bursa efek.  
Bursa efek yang terdaftar resmi saat ini adalah PT Bursa Efek 
Indonesia. Bursa efek tersebut didirikan dengan tujuan untuk 
menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.  
Pemegang saham bursa efek tersebut adalah perusahaan efek yang 
telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai 
perantara pedagang efek. 

Bursa Efek di Dunia  

 Di dunia, terdapat sekitar 60 bursa efek dengan nilai kapitalisasi 
pasar besar.  Kapitalisasi besar itu menunjukkan bahwa bursa efek 
tersebut sudah menjadi pasar modal yang memasyarakat di negara 
bersangkutan.  Pada umumnya, bursa efek yang sudah berkembang 
berada di Benua Eropa dan Amerika. Di Benua Asia, bursa efek 
dengan kapitalisasi besar terdapat di Jepang, Tiongkok, Hong Kong 
dan India.  

            
Gambar  11.1.  Beberapa Logo Bursa Efek Dunia
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 Beberapa bursa efek dunia dengan nilai kapitalisasi besar dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.1.  Daftar Bursa Efek Terbesar di Dunia
No. Bursa Efek Kawasan Ekonomi
1. NYSE Euronext  Amerika Serikat -  Eropa
2. NASDAQ OMX  Amerika Serikat -  Eropa
3. Bursa Efek Tokyo  Jepang
4. Bursa Efek London  Britania Raya
5. Bursa Saham Shanghai  Tiongkok
6. Bursa Efek Hong Kong  Hong Kong
7. Bursa Efek Toronto  Kanada
8. Bursa Efek Mumbai  India
9. Bursa Saham Nasional India  India

10. BM&F Bovespa  Brasil
11. Bursa Efek Australia  Australia
12. Deutsche Börse  Jerman

Sejarah Pasar Modal

 Cikal  bakal  pasar  modal  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  
zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial 
Belanda sudah mendirikan Amsterdamse Effectenbueurs di Batavia.  
Setelah kemerdekaan RI, perkembangan pasar modal dimulai 
kembali pada tahun 1976.  Pada tahun itu, pemerintah mendirikan 
pasar modal dan membentuk Badan Pembina Pasar Modal serta 
membentuk juga Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM).  Pada 
tahun yang sama, pemerintah menetapkan PT Danareksa sebagai 
BUMN pertama yang melakukan go public dengan penyertaan 
modal negara Republik Indonesia sebanyak Rp 50 miliar.
 Perkembangan pasar modal di Indonesia semakin bergairah 
sejak tahun 1987. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan 
beberapa paket kebijakan di bidang moneter antara lain adalah   
Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 
1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988.  Dua paket kebijakan 
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ditujukan untuk dunia perbankan. Paket kebijakan ketiga dituju-
kan untuk kegiatan pasar modal dan paket inilah yang mendorong 
pertumbuhan pasar modal di Indonesia.  Pada paket ini pemerintah 
memberikan peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan bursa.
 Perkembangan selanjutnya adalah pemerintah membuka 
izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa Indonesia 
pada tahun 1989. Investor asing diberikan kesempatan untuk 
memiliki saham sampai batas maksimum 49% baik di pasar 
perdana, di bursa efek dan bursa paralel. Kemudian pada tahun 
2001, pemerintah mengubah tugas BAPEPAM yang semula juga 
bertindak sebagai penyelenggara bursa menjadi badan regulator. 
Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti 
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan 
Efek Indonesia (KPEI), Reksa Dana, serta Manajer Investasi. 
Pembentukan lembaga-lembaga tersebut, membuat pelaku-pelaku 
regulasi di bursa efek menjadi lebih fokus dan profesional serta 
independen dalam menjalankan tugasnya. 
 Setelah kebijakan pemerintah itu, perkembangan pasar modal 
semakin bergairah. Banyak perusahaan mendaftar untuk menjadi 
anggota pasar modal. Selama tahun 1989 tercatat 37 perusahaan 
go public dan sahamnya tercatat (listed) di Bursa Efek Jakarta. 
Perkembangan ini berlanjut dengan swastanisasi bursa dengan 
berdirinya PT Bursa Efek Surabaya dan kemudian pada tahun 1992 
berdiri PT Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Bapepam 
sebagai pelaksana bursa.
 Memperhatikan perkembangan yang baik ini, pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-
undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 
No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang 
Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan di bidang pasar modal.
 Perkembangan-perkembangan penting selanjutnya setelah 
tahun 1995 tersebut antara lain adalah: 1). diberlakukan sistem                
JATS (Jakarta Automatic Trading System), 2). BES melakukan 
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merger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange (IPSX) (se-
hingga Indonesia memiliki dua bursa efek: BES dan BEJ), 3). BES 
mengeluarkan sistem Surabaya Market information and Automated 
Remote Trading (S-MART) pada tahun 1996, 4). Terjadinya merger 
Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya pada akhir 2007 dan 
5). Pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia 
(BEI).

Peraturan-Peraturan

 Beberapa peraturan pemerintah mengenai pasar modal adalah 
sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 

tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan 
Efek.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 
tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui 
Pasar Modal.

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 
tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa 
Dana oleh Pemodal Asing.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: Nomor 2/Pojk.04/2013 
Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan  
oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar 
yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor: Kep- 430/Bl/2012 tentang 
Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek 
Syariah di Pasar Modal.
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10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor: Kep-208/Bl/2012 tentang 
Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Struktur Pasar Modal Indonesia

 Secara umum, kelembagaan pasar modal di Indonesia terdiri 
dari Bursa Efek, Lembaga Kliring & Penjaminan, dan Lembaga 
Penyimpanan & Penyelesaian.  Sedangkan pelaku-pelaku di dalam 
pasar modal dapat digolongkan sebagai perusahaan efek, lembaga 
penunjang, profesi penunjang, pemodal, emiten, perusahaan publik 
dan reksa dana.  Struktur pasar modal Indonesia dapat gambarkan 
pada gambar berikut.

Otoritas Jasa Keuangan

Bursa Efek
(Bursa Efek Indonesia – BEI)

Lembaga Kliring dan Penjaminan
(Kliring Penjaminan Efek Indonesia 

– KPEI)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(Kustodian Sentral Efek Indonesia 

– KSEI)

Perusahaan  
Efek

Lembaga
Penunjang

Profesi
Penunjang Pemodal

+ Penjamin Emisi
+ Perantara 
   Pedagang Efek
+ Manajer Infes-
   tasi

+ Biro Adminis-
    trasi Efek
+ Bank Kustodian
+ Wali Amanat
+ Pemeringkat Efek

+ Akuntan
+ Notaris
+ Penilai
+Konsultan Hukum

+ Domestik
+ Asing
   

+ Emiten

+ Perusahaan
   Publik

+ Reksadana

Gambar 11.2.  Struktur Pasar Modal Indonesia
Sumber: Bursa Efek Indonesia, diunduh 15 Januari 2015

Bursa Efek

 Bursa efek atau disebut juga bursa saham adalah sebuah 
pasar tempat pembelian dan penjualan saham/efek perusahaan.  
Perusahaan tersebut harus sudah terdaftar di bursa efek. Jika sudah 
terdaftar maka perusahaan tersebut disebut emiten. Penawaran 
pertama dari saham kepada investor dinamakan pasar perdana 
atau pasar primer dan perdagangan selanjutnya disebut pasar kedua 
(sekunder).
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Perusahaan Efek

 Perusahaan  Efek  adalah  pihak  yang  melakukan  kegiatan  
usaha  di  bidang  efek.  Perusahaan  itu  harus  memiliki  izin  
usaha  dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan efek yang sudah 
mendapatkan izin, dapat berfungsi sebagai Penjamin Emisi 
Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer 
Investasi (MI). Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat 
kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi 
kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli 
sisa efek yang tidak terjual. Sedangkan perantara pedagang efek 
adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk 
kepentingan sendiri atau pihak lain.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

 PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) merupakan 
lembaga yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyele-
saian transaksi bursa. KPEI berdiri tahun 1996 berdasarkan  
Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 oleh PT Bursa 
Efek Indonesia dengan kepemilikan 100% dari total saham pendiri 
senilai Rp 15 miliar.   Visi lembaga ini adalah untuk menjadi lembaga 
kliring dan penjaminan yang andal untuk menyediakan layanan 
terbaik di pasar modal Indonesia. Untuk mencapai itu, maka misi 
dari KPEI adalah untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang 
aman dan menarik.  
 KPEI merupakan Self Regulatory Organization (SRO) 
yang turut berperan menentukan arah perkembangan pasar 
modal Indonesia. Sebagai Central Counterparty (CCP), KPEI 
menyediakan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian 
transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Kehadiran KPEI 
sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan 
kepastian dalam penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia.  
 Proses kliring yang dilakukan KPEI dimaksudkan agar 
setiap Anggota Kliring (AK) mengetahui hak dan kewajiban baik 
berupa efek maupun dana yang harus diselesaikan pada tanggal 
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penyelesaian. Sebagai CCP, KPEI menjadi satu-satunya penjual 
untuk setiap pembeli dan satu-satunya pembeli untuk setiap penjual 
dalam setiap penyelesaian transaksi atas instrumen investasi yang 
diperdagangkan di bursa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga kliring & penjaminan tersebut, KPEI melakukan tindakan 
pengendalian risiko terhadap setiap risiko yang mungkin timbul 
dalam penyelesaian transaksi bursa.

Layanan Jasa KPEI

 KPEI sebagai salah satu lembaga yang berperan di dalam 
perdagangan bursa efek mempunyai beberapa layanan.  Beberapa 
jasa layanan KPEI adalah:
1. Jasa Kliring Transaksi Bursa 
 Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewa-

jiban Anggota Kliring (AK) yang timbul dari transaksi efek 
yang dilakukannya di bursa efek. Beberapa proses kliring yang 
dilakukan oleh KPEI antara lain adalah:
a. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Ekuiti
 Kliring ini diterapkan bagi seluruh transaksi bursa yang 

terjadi di pasar reguler dan transaksi tunai.  Untuk pasar 
negosiasi, kliring ini dilakukan kliring per transaksi. 
Proses  kliring tersebut menggunakan sistem berbasis web 
yang disebut e-CLEARS® (Electronic Clearing & Guarantee 
System).

b. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif
 Produk derivatif bursa yang proses kliring dan penyele-

saian transaksinya ditangani oleh KPEI adalah:
1. Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang ditran-

saksikan di BEI.
2. Kontrak Opsi Saham (KOS) yang ditransaksikan di BEI.  
 Sistem yang digunakan KPEI adalah sistem yang 

memadukan teknologi client server dan web base, 
RMOL & Cash Management untuk mendukung pro-
ses kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi 
KBIE serta KOS tersebut.
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c. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Obligasi
 KPEI mendukung perdagangan transaksi obligasi di bursa 

efek dengan menyediakan jasa kliring dan penyelesaian 
transaksi obligasi melalui sistem e-BOCS. Seluruh kegiatan 
termasuk kliring, konfirmasi dan afirmasi penyelesaian 
transaksi hingga administrasi pajak dilakukan melalui 
e-BOCS.

2. Jasa Penjaminan 
 KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi 

bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan 
adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak 
dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Ketentuan 
tentang penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
Bapepam (sekarang OJK), BEI dan KPEI. Dengan adanya 
penjaminan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan 
investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. KPEI 
menjalankan fungsi penjaminan melalui sistem e-CLEARS®, 
dibantu dengan sistem pendukung lainnya yang terintegrasi.

3. Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME)
 KPEI menyediakan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) dengan 

tujuan utama untuk membantu AK memenuhi kebutuhan efek 
agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jasa 
PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan 
AK, antara lain: short selling, margin trading dan pendapatan 
tambahan untuk investasi jangka panjang.

4. Jasa Lain yang Terkait Pasar Modal 
a. Layanan m-CLEARS 
 Layanan m-CLEARS ialah layanan pesan singkat menge-

nai berbagai informasi kliring dan penjaminan yang di-
sampaikan melalui telepon seluler.

b. Jasa Pengelolaan Agunan
 Setiap anggota kliring dapat melakukan pengelolaan 

atas uang dan/atau efek yang dimilikinya, yang disimpan 
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dalam rekening agunan yang tercatat dalam e-CLEARS®, 
atau biasa disebut sebagai online collateral.

 AK juga berkesempatan untuk menambah nilai agunan-
nya dengan menyerahkan deposito, bank garansi, dan aset 
lainnya kepada KPEI sebagai agunan offline AK. Nilai 
agunan offline tersebut selanjutnya akan ditambahkan 
pada nilai agunan online untuk mendapatkan nilai     
agunan total AK.

c. Jasa Situs Pusat Pelaporan
 KPEI juga memfasilitasi perusahaan efek dalam pelapor-

an Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan porto-
folio anggota bursa harian. Situs pusat pelaporan tersebut 
juga dapat diakses oleh OJK dan BEI.

 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal 
Indonesia. KSEI didirikan di Jakarta pada tahun 1997. KSEI 
merupakan salah satu dari Self Regulatory Organization (SRO) 
juga, selain Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Lembaga Kliring dan 
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). 
 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal, KSEI menjalankan fungsinya sebagai 
LPP di pasar  modal  Indonesia  dengan  menyediakan  jasa 
kustodian  sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, 
wajar, dan efisien. Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan 
jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek. Transaksi 
efek tersebut antara lain berupa penyimpanan efek dalam bentuk 
elektronik,  penyelesaian  transaksi  efek,  administrasi  rekening 
efek, distribusi hasil corporate action, dan jasa-jasa terkait lainnya.
 KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional sejak  Januari 
1998 yaitu dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring 
Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan 
Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selan-
jutnya sejak Juli tahun 2000, KSEI bersama BEI dan KPEI meng-
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implementasikan perdagangan dan penyelesaian saham tanpa 
warkat (scripless trading) di pasar modal Indonesia. Saham KSEI 
dimiliki oleh SRO (BEI dan KPEI), bank kustodian, perusahaan efek, 
dan Biro Administrasi Efek (BAE).

Manfaat KSEI

 Pemegang rekening KSEI terdiri dari perusahaan efek dan 
bank kustodian yang menggunakan jasa KSEI untuk melakukan 
administrasi portofolio investor yang menjadi nasabah mereka. 
Untuk itu, pemegang rekening KSEI membuka subrekening efek 
di KSEI. Dengan dibukanya subrekening efek, nasabah pemegang 
rekening dapat melihat langsung portofolio mereka yang tersimpan 
di KSEI.
 Emiten yang efeknya terdaftar di KSEI menggunakan jasa KSEI 
untuk mengadministrasikan efek yang telah mereka keluarkan. 
Emiten akan memperoleh data pihak-pihak yang menjadi 
pemegang efeknya dan sebagai bagian dari proses distribusi aksi 
korporasi.
 Biro Administrasi Efek (BAE) sebagai pihak yang mengelola 
efek emiten juga menggunakan jasa KSEI dalam membantu mereka 
mengelola efek emiten yang tersimpan di KSEI. Jasa KSEI yang 
digunakan oleh BAE salah satunya adalah penyediaan informasi 
mengenai data kepemilikan efek emiten yang dikelolanya.
 Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor 
dalam melakukan transaksi di pasar modal, seluruh kegiatan 
KSEI dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian 
transaksi efek secara pemindahbukuan. Sistem ini disebut The 
Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST). 
Sistem ini merupakan sistem elektronik terpadu yang mendukung 
penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan di pasar modal 
Indonesia. 

Biro Administrasi Efek

 Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menye-
lenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten 



222 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang ber-
kaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek harus mendapat izin   
dari Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi 

 Manajer investasi bertugas untuk mengelola portofolio efek 
untuk para nasabah.  Dia juga dapat mengelola portofolio investasi 
kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer investasi tersebut 
tidak boleh mengelola portofolio efek untuk perusahaan asuransi, 
dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Kustodian 

 Bank kustodian adalah bank yang bertindak sebagai kustodian. 
Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek 
dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Jasa 
lain tersebut termasuk menerima dividen, bunga, menyelesaikan 
transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi 
nasabahnya.

Wali Amanat

 Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan peme-
gang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan 
baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perwakilan kepentingan 
pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa harus 
disertai surat kuasa khusus.

Perusahaan Pemeringkat Efek

 Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi 
berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan peme-
ringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan ke-
giatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu 
mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.



223Pasar Modal

Akuntan

 Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, membim-
bing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki pembukuan serta 
administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.

Penilai

 Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset 
perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Notaris

 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 
autentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Konsultan Hukum

 Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan 
pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi, dan 
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Emiten

 Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, 
yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual 
efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 
undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang 
perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok 
yang terorganisasi.

Perusahaan Publik

 Perusahaan publik adalah perseroan terbatas seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham 
perusahaan publik telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 
Rp 3 miliar.
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Jenis-Jenis Efek di Pasar Modal

 Pada pasar modal terdapat beberapa jenis efek.  Jenis-jenis efek 
tersebut adalah sebagai berikut:

Reksa Dana

 Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk meng-
himpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinves-
tasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana 
sering juga disebut mutual fund. Melalui reksa dana, pemilik modal 
(masyarakat)  menitipkan  uang  kepada  pengelola  reksa  dana  
(manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi.  
Masyarakat yang ingin berinvestasi dapat membeli unit-unit 
penyertaan reksa dana.  Kemudian manajer investasi akan menyebar 
dana investasi pada berbagai jenis investasi (efek) yang ada di pasar 
modal untuk jangka menengah dan jangka panjang. Keuntungan 
ataupun kerugian akan dibukukan kedalam “Nilai Aktiva Bersih” 
(NAB) reksa dana tersebut.
 Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi 
tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak 
terafiliasi dengan manajer investasi. Bank kustodian ini bertindak 
sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur.

Karakteristik Reksa Dana

 Berdasarkan karakteristiknya, reksa dana dapat dibagi menjadi 
reksa dana terbuka dan reksa dana tertutup.  
1. Reksa Dana Terbuka
 Reksa dana terbuka adalah reksa dana yang dapat dijual kem-
bali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya 
tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Pada umum-
nya, harga jual reksa dana ini sama dengan nilai aktiva bersihnya. 
Sebagian besar reksa dana yang ada saat ini adalah merupakan reksa 
dana terbuka.
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2. Reksa dana Tertutup
 Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat 
dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang 
menerbitkannya. Unit penyertaan reksa dana tertutup hanya dapat 
dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagang-
an di bursa efek. Harga jualnya dapat berada diatas atau dibawah 
nilai aktiva bersihnya.
 Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan salah satu acuan di 
dalam melihat hasil pertumbuhan investasi suatu reksa dana. NAB 
per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu 
reksa dana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi 
jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) 
pada saat tersebut. Semakin tinggi NAB maka semakin tinggi tingkat 
keuntungan suatu reksa dana.  

Jenis-jenis Reksa Dana

 Reksa dana mempunyai berbagai jenis jika dilihat dari sisi 
investasi yang dilakukan. Jenis-jenis reksa dana adalah sebagai 
berikut:

1. Reksa Dana Saham
 Reksa dana saham ini melakukan investasi pada efek bersifat 
ekuitas (saham).  Paling sedikit 80% dari portofolio yang dikelola 
manajer investasi ditempatkan pada saham. Pada umumnya, reksa 
dana saham memberikan pertumbuhan investasi yang paling 
tinggi dibandingkan dengan investasi efek lainnya. Namun risiko 
investasinya juga tinggi.  

2. Reksa Dana Campuran
 Reksa dana campuran adalah reksa dana yang melakukan 
investasi dalam efek ekuitas (saham) dan efek utang (obligasi) 
secara bersama-sama dalam satu produk reksa dana. Reksa dana 
ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang biasanya lebih rendah 
daripada reksa dana saham.  
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3. Reksa Dana Pendapatan Tetap
 Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang mela-
kukan investasi kedalam efek bersifat utang (obligasi). Paling 
sedikit 80% dari portofolio yang dikelola ditempatkan pada efek 
tersebut. Reksa dana jenis ini mempunyai pertumbuhan investasi 
yang biasanya lebih rendah daripada reksa dana campuran atau 
reksa dana saham

4. Reksa Dana Pasar Uang
 Reksa dana pasar uang adalah reksa dana yang melakukan 
investasi 100% pada efek pasar uang yaitu efek utang yang ber-
jangka kurang dari satu tahun. Reksa dana pasar uang merupakan 
reksa dana yang memiliki risiko terendah namun juga membe-
rikan tingkat pertumbuhan yang terbatas.

Saham

 Saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atau lembaga 
dalam suatu perusahaan. Bentuk saham adalah selembar kertas.  
Di dalam kertas tersebut tercantum keterangan bahwa pemilik 
kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan 
kertas tersebut. Pemilik saham mendapatkan keuntungan dari laba 
perusahaan.  Keuntungan tersebut disebut dividen.  Pemilik saham 
akan mendapatkan dividen yang besar jika laba perusahaan juga 
besar.  
 Selain dividen, pemilik saham juga dapat memperoleh 
keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham.  Selisih 
harga tersebut disebut dengan capital gain.  Jika harga jual saham 
lebih tinggi daripada harga beli saham maka pemilik saham akan 
mendapatkan keuntungan finansial.  Namun jika terjadi sebaliknya 
maka pemilik saham akan menderita kerugian finansial.  

Saham Preferen

 Saham preferen merupakan penggabungan antara obligasi             
dan saham biasa. Oleh sebab itu, saham ini mempunyai karak-
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teristik seperti obligasi dan juga memiliki karakteristik saham 
biasa. Karakteristik obligasi pada saham ini adalah hasil yang tetap 
seperti bunga obligasi. Sedangkan karakteristik saham biasa adalah 
hasil investasi tidak memberikan hasil investasi yang dikehendaki 
pemiliknya. Jika emiten mengalami kerugian maka pemegang 
saham preferen tidak akan menerima pembayaran dividen yang 
sudah ditetapkan sebelumnya.
 Saham preferen dapat juga memberikan pilihan atas hak 
pembagian dividen. Misalnya, pemilik saham preferen menerima 
dividen yang besarnya tetap setiap tahun atau didahulukan dalam 
pembagian dividen. 
 Dalam hal risiko, pemegang saham preferen tidak mempunyai 
resiko  sebesar pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen 
mempunyai risiko  yang lebih besar jika dibandingkan pemegang 
obligasi. Jika emiten dinyatakan pailit dan melakukan likuidasi 
maka urutannya dalam pembayaran hasil likuidasi berada di bawah 
pemegang obligasi. 

Obligasi

 Obligasi adalah surat pengakuan utang. Obligasi merupakan 
surat berharga yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman 
dengan peminjam. Seperti halnya saham, surat obligasi merupakan 
selembar kertas. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa pemilik 
kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang 
menerbitkan obligasi. Obligasi memberikan keuntungan kepada 
pemiliknya karena setiap bulan penerbit obligasi harus mem-
bayarkan sejumlah bunga kepada pemilik obligasi.  Selain itu, 
pemilik obligasi juga dapat memperoleh keuntungan dari penjual-
an obligasi itu sendiri.  Hal ini dimungkinkan karena obligasi   
dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.  
 Keuntungan obligasi dipengaruhi oleh naik-turunnya tingkat 
suku bunga bank. Jika tingkat suku bunga bank lebih tinggi dari 
tingkat suku bunga obligasi maka pemilik obligasi menderita 
kerugian karena dana pemilik obligasi masih berada di penerbit 
obligasi.  Seandainya dana tersebut ada di pemilik obligasi maka dia 



228 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

akan dapat menempatkan dananya di bank sebagai deposito karena 
tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat suku bunga 
obligasi.
 Risiko kerugian bagi pemilik obligasi selain perubahan tingkat 
suku bunga bank adalah tingkat kemampuan penerbit obligasi 
di dalam membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.  
Membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo bukan hal yang 
mudah karena nilai obligasi tersebut relatif besar dan terjadi pada 
suatu saat tertentu.  Oleh karena itu, di dalam pasar modal terdapat 
lembaga yang bertugas memberikan peringkat pada emiten yang 
menerbitkan obligasi.  Semakin tinggi peringkatnya berarti emiten 
semakin mampu di dalam membayar kembali obligasi yang telah 
diterbitkannya.
 Pemerintah Indonesia juga menerbitkan obligasi. Obligasi ini 
merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan pendanaan 
APBN.  Beberapa obligasi pemerintah yang sudah diterbitkan antara 
lain adalah:

1. Obligasi Rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu 
dalam rangka Program Rekapitalisasi Perbankan;

2. Surat Utang Negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai 
defisit APBN;

3. Obligasi Ritel Indonesia (ORI), diterbitkan untuk mem-
biayai defisit APBN namun dengan nilai nominal yang 
kecil agar dapat dibeli secara ritel;

4. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut 
“obligasi syariah” atau “obligasi sukuk”,  diterbitkan juga 
untuk membiayai defisit APBN. Obligasi ini dihitung 
berdasarkan prinsip syariah.

Obligasi Konversi (Convertible Bond)

 Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi 
biasa, misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh 
tempo dan memiliki nilai pari. Hanya saja obligasi konversi me-
miliki keunikan tersendiri. Obligasi ini dapat ditukar dengan 
saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan 



229Pasar Modal

untuk melakukan konversi. Misalnya setiap obligasi konversi dapat 
dikonversi menjadi 4 saham biasa setelah 1 Januari 2014 dengan 
harga konversi yang telah ditetapkan sebelumnya maka pada tanggal 
1 Januari 2014, obligasi konversi tersebut otomatis dikonversi 
menjadi 4 saham biasa.

Waran

 Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu 
dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan 
dengan efek lainnya. Penerbit waran harus memiliki saham yang 
nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi 
atau saham yang disertai waran memasuki pasar, obligasi, saham dan 
waran tersebut dapat diperdagangkan secara terpisah.
 Pendapatan bunga diperoleh pemilik waran yang menyertai 
obligasi. Suku bunga obligasi yang disertai waran biasanya lebih 
rendah dari suku bunga bank.

Right Issue

 Right issue merupakan hak bagi pemilik saham untuk mem-
beli saham baru yang dikeluarkan emiten. Pemilik saham boleh 
membeli atau tidak membeli saham baru tersebut. Namun biasa-
nya, untuk menarik pemilik saham membeli saham baru tersebut, 
emiten memberikan harga khusus kepada pemilik saham. Emiten 
memberikan harga saham right issue lebih rendah dari harga pasar.  
Dengan demikian, pemilik saham akan tertarik untuk membeli 
saham lagi. Right issue dapat diperdagangkan sehingga pemilik 
right issue dapat juga memperoleh keuntungan dari perdagangan 
tersebut. 
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Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam 
bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu 

perusahaan dan pengurusan/manajemen/administrasi atas pi-
utang tersebut. Menurut definisi tersebut, di dalam anjak piutang 
itu terdapat kegiatan pembelian piutang dagang dan kegiatan 
pengurusan/manajemen/administrasi terhadap proses penagihan 
piutang.  Jenis piutang yang dibeli adalah piutang jangka pendek. 
Piutang jangka panjang dapat saja dibeli namun kurang  menarik 
bagi perusahaan anjak piutang. 
 Pada anjak piutang terdapat 3 pihak yang berpartisipasi.  
Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan yang memberikan/menye-
diakan jasa anjak piutang dan perusahaan yang membeli jasa anjak 
piutang serta pihak yang membeli barang atau jasa. Perusahaan yang 
menyediakan jasa anjak piutang disebut Factor. Perusahaan yang 
membeli jasa anjak piutang disebut Klien dan pihak yang membeli 
barang dari klien disebut Customer/Pelanggan. Jadi, di dalam anjak 
piutang  terdapat  3  pihak  yang  terlibat  yaitu  factor,  klien  dan 
customer.
 Anjak piutang ini merupakan salah satu strategi bagi perusa-
haan di dalam manajemen dan administrasi perdagangan. Sebagai 
contoh, suatu perusahaan dapat melakukan usaha peningkatan 
penjualan dengan memberikan fasilitas kredit kepada konsumen. 
Pemberian fasilitas ini menimbulkan beberapa konsekuensi antara 
lain timbul proses penagihan, piutang tertunda/tidak terbayar dan 
administrasi  berkas-berkas  terkait  kredit  barang/jasa. Semakin    
tinggi  tingkat  penjualan  akan  semakin  banyak  pula  proses  pena-
gihan, piutang tertunda/tidak terbayar dan berkas administrasi 
sehingga perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya yang ada 

BAB 12
ANJAK PIUTANG

230



231Anjak Piutang

dengan lebih besar untuk mengelola itu. Mengingat sumber daya 
perusahaan yang terbatas tersebut maka perusahaan melaku-
kan kontrak jasa anjak piutang dengan factor. Kontrak tersebut 
mengalihkan beban pekerjaan perusahaan kepada factor. Dengan 
demikian, perusahaan tidak perlu lagi untuk melakukan proses 
penagihan, mengalami piutang tertunda atau piutang tidak ter-
bayar dan melakukan proses administrasi penjualan karena semua 
beban pekerjaan tersebut sudah dialihkan kepada factor.     

Sejarah

 Asal muasal anjak piutang bermula sejak ditemukan Benua 
Amerika oleh penjelajah Eropa. Sejak itu, penjelajah yang hidup di 
Amerika mulai mendatangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dari 
Eropa karena di benua baru tersebut belum tersedia. Pedagang-
pedagang Eropa mulai mengirimkan barang-barang mereka ke 
Amerika  dan  menggunakan  sistem  pembayaran  kredit.  Pada  
sistem perdagangan tersebut, pedagangan mengalami kendala 
karena letak geografis Eropa dan Amerika yang jauh. Hal ini 
menyebabkan perusahaan-perusahaan di Eropa mengalami 
kesulitan di dalam menagih pembayaran terutama dalam hal 
transportasi dan waktu. Akhirnya, perusahaan-perusahaan ter-
sebut mempunyai terobosan baru dengan mendirikan sebuah 
agensi di Amerika yang bertugas untuk menagih pembayaran.  
Sejak saat itulah, jasa anjak piutang berkembang sampai saat ini.
 Di Indonesia, jasa anjak piutang juga sudah mulai ber-
kembang terutama sejak kebijakan pemerintah untuk mendorong 
lembaga  pembiayaan.   Nilai  pembiayaan  jasa  ini  relatif  cukup 
besar  walaupun  di  telinga  masyarakat,  jasa  anjak  piutang  jarang   
terdengar.  Sebagai gambaran, pada tahun 2011, perusahaan non-
jasa keuangan  memperoleh  pembiayaan  anjak  piutang sebesar  
Rp 3,8 triliun. Nilai pembiayaan yang besar tersebut, sebagian besar 
disalurkan  untuk  pembiayaan  anjak  piutang  pada  perusahaan  
yang bergerak di sektor usaha dan berlokasi di kota-kota besar seperti 
DKI Jakarta. Untuk sektor-sektor lain dan kota-kota kecil, jasa anjak 
piutang ini masih belum banyak terdengar.
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Manfaat 

 Pada proses anjak piutang, terdapat banyak manfaat yang 
diperoleh baik oleh klien maupun faktor.  Bagi klien, anjak piutang 
dapat meningkatkan volume penjualan. Klien dapat melakukan 
penjualan dengan cara kredit sehingga customer yang berpeng-
hasilan rendah dapat juga membeli produk klien selain customer 
yang dapat membeli secara tunai. Selain itu, anjak piutang ini 
memberikan manfaat pembiayaan kepada klien pada saat customer 
belum menyelesaikan cicilan kredit.  Pembiayaan tersebut dapat 
digunakan klien untuk membiayai biaya operasional maupun biaya 
lain seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai dan 
biaya-biaya lainnya.  Manfaat lain adalah terjadi pengalihan risiko 
piutang tidak tertagih melalui mekanisme without recourse yang 
menyebabkan klien mempunyai kepastian usaha lebih tinggi.  
 Disamping manfaat dari sisi pembiayaan, manfaat-manfaat 
dari sisi nonpembiayaan juga diperoleh oleh klien. Klien akan 
semakin mudah melakukan penagihan piutang. Klien tidak perlu 
melakukan penagihan-penagihan langsung kepada customer tetapi 
cukup menagih kepada faktor.  Proses ini membuat tingkat efisiensi 
tenaga dan waktu karyawan menjadi semakin tinggi dan karyawan 
dapat melakukan pekerjaan lain yang lebih produktif. Faktor yang 
sudah berpengalaman di dalam proses penagihan juga membantu 
klien dalam pembuatan administrasi yang baik dan efisien sehingga 
klien dapat mengelola penjualannya dengan lebih baik. Dengan 
demikian, kualitas piutang klien juga semakin baik dan klien dapat 
merencanakan cash flow lebih mudah secara keseluruhan. 

Bagi Faktor

 Manfaat utama yang diterima faktor adalah penerimaan da-
lam bentuk fee dari pi hak klien. Faktor adalah lembaga/perusa-
haan penyedia jasa sehingga selain membantu klien di dalam proses 
penagihan, faktor mendapatkan manfaat balas jasa dalam bentuk 
pembayaran atas jasa yang diberikan.  Fee dari klien tersebut terdiri 
dari beberapa jenis, antara lain adalah:
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Discount Fee/Charge

 Fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor 
memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang 
diberikan oleh faktor. Discount fee diperhitungkan sebagai per-
sentase tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan. 
Biasanya, discount fee diberikan atas dasar besaran risiko tertagih, 
jangka waktu kontrak dan rata-rata tingkat bunga perbankan. 

Service Fee/Charge

 Fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor 
memberikan jasa nonpembiayaan. Nilainya ditentukan sebesar 
persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan 
dilakukan oleh faktor. Semakin besar volume penjualan, maka fee 
ini juga semakin besar. Semakin sulit penagihan piutang, maka fee 
ini juga semakin besar.

Bagi Customer

 Customer juga mendapatkan manfaat dari kegiatan anjak 
piutang ini.  Dari sisi customer, manfaat yang akan diperoleh antara 
lain berupa:

a. Kesempatan untuk melakukan pembelian dengan cara 
kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan 
klien untuk melakukan penjualan secara kredit sehingga 
customer dapat melakukan pembelian dengan pem-
bayaran angsuran. Kesempatan ini lebih menguntugkan 
bagi customer karena tidak perlu mengeluarkan uang 
dalam jumlah besar pada suatu saat tertentu.

b. Pelayanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi 
penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan 
dengan lebih cepat dan tepat. Klien dapat lebih melayani 
customer dengan baik dan nyaman. Customer menjadi 
lebih tertarik dan senang berbelanja ke klien serta 
mendapatkan apresiasi yang tinggi dari klien.



234 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

Mekanisme Faktoring

 Secara umum, mekanisme faktoring dimulai sejak terjadinya 
transaksi antara klien dengan customer. Pada transaksi tersebut 
terjadi piutang pada klien dan terjadi utang pada customer.  
Setelah itu,  klien  akan  memberikan  berkas  dokumen  customer 
kepada faktor untuk kemudian menagih kepada customer. Proses 
selanjutnya, customer akan membayar utang kepada klien melalui 
faktor  dan  faktor  akan  meneruskan  kepada  klien.  Demikian  
proses ini berjalan sampai utang customer kepada klien lunas.  
 Gambaran mekanisme faktoring dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini.

Gambar  12.1. Mekanisme Faktoring
Sumber: OJK. Diunduh 15 Januari 2015

Kerja Sama Faktor dengan Klien

 Faktor dan klien harus bekerja sama dan terikat pada suatu 
perjanjian kerja sama. Jika faktor dan klien sudah sepakat dalam 
suatu kontrak maka akan terjadi 2 kewajiban bagi faktor. Kewa-
jiban- kewajiban tersebut adalah:
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Melakukan Pembiayaan terhadap Piutang yang Dimiliki oleh Klien

 Dalam hal ini, faktor akan melakukan pembiayaan (pemba-
yaran) sejumlah uang yang disepakati di dalam kontrak kepada 
klien. Klien akan menerima pembiayaan itu sebagai bagian dari 
kontrak yang sudah ditandatangani.

Melakukan Kegiatan Nonpembiayaan terhadap Piutang

 Selain memberikan pembiayaan kepada klien, ada beberapa 
kegiatan nonpembiayaan yang dilakukan faktor terhadap klien.  
Kegiatan-kegiatan nonpembiayaan yang dapat dilakukan oleh faktor 
antara lain adalah sebagai berikut:

Investigasi Kredit

 Faktor harus melakukan investigasi terhadap klien dan juga 
customer dari pembiayaan yang akan diberikan.  Semakin kredibel, 
akuntabel dan transparan, faktor akan semakin berminat untuk 
memberikan jasa ini kepada klien karena pembiayaan yang diberikan 
akan berpeluang kembali dan menghasilkan keuntungan.

Administrasi Pembukuan 
 Faktor dapat saja melakukan pencatatan dan membuat 
pembukuan tentang piutang yang dialihkan oleh klien kepada 
faktor.  Kegiatan  ini tentu saja memerlukan sumber daya manusia 
dan  sarana serta prasarana pendukung yang memerlukan biaya 
operasional.

Pengawasan Penagihan

 Faktor dapat juga memberikan jasa ini agar proses penagihan 
dapat berjalan sesuai prosedur dan berjalan dengan baik dan 
lancar. Pengawasan ini akan meningkatkan tingkat penyelesaian 
pembayaran tagihan sehingga piutang dapat diselesaikan sesuai 
jadwal yang telah ditentukan.



236 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

Proteksi Risiko Kredit

 Faktor dapat juga memberikan jasa proteksi terhadap suatu 
risiko kegagalan penyelesaian piutang. Untuk ini, faktor harus 
mempunyai strategi baik teknis maupun keuangan agar risiko 
kegagalan penagihan piutang dapat diperkecil. 

 Selain faktor yang mempunyai kewajiban terhadap klien, klien 
juga mempunyai kewajiban kepada faktor.  Kewajiban klien setelah 
kontrak disepakati adalah menjual atau menjaminkan piutang 
usahanya kepada faktor dan memberikan balas jasa (fee) kepada 
faktor.  Kewajiban-kewajiban tersebut, baik kewajiban faktor mau-
pun kewajiban klien, tidak harus mutlak ada di dalam setiap kerja 
sama anjak piutang. Kewajiban-kewajiban tersebut hanya dapat 
sebagian saja. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan antara 
pihak faktor dengan klien.

Jenis-Jenis Anjak Piutang

 Jenis-jenis anjak piutang dapat dibedakan berdasarkan be-
berapa kelompok sebagai berikut:

Berdasarkan Jasa-Jasa yang Ditawarkan

 Berdasarkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh faktor maka jenis-
jenis anjak piutang dapat berupa:

Full-Service Factoring 

 Jenis jasa anjak piutang ini memberikan jasa secara penuh, 
baik jasa pembiayaan piutang sampai dengan jasa nonpembiayaan 
piutang.

Resource Factoring  

 Jasa anjak piutang ini memberikan semua jasa anjak piutang 
kecuali jasa proteksi risiko piutang.  Risiko tersebut tetap berada 
pada klien.
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Bulk Factoring

 Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan 
dan pemberita huan saat jatuh tempo pada customer. Jasa ini 
tidak memberikan jasa-jasa lain se perti proteksi risiko piutang, 
administrasi penjualan, dan penagihan.

Maturity Factoring

 Anjak  piutang  jenis  ini  memberikan  jasa  terhadap  proteksi   
risiko  piutang,  admi nistrasi  penjualan,  dan  penagihan.  Proteksi   
risiko atas piutang diberikan oleh faktor tanpa melakukan pem-
biayaan atau pemberian uang muka atas pelunasan piutang. Pem-
belian piutang oleh faktor dilakukan pada tanggal jatuh tempo dari 
piutang yang diberikan kepada klien. Biasanya, faktor menentukan 
tanggal jatuh tempo dari rata-rata tanggal jatuh tempo pemba-
yaran dari customer. Misalnya, klien mempunyai tagihan yang rata-
rata jatuh temponya di tanggal 20 setiap bulan maka pada tanggal 
itu, faktor akan membeli/membayar semua nilai faktur-faktur 
tagihan tersebut. Pada kondisi ini, klien tidak dikenakan bunga dan 
hanya dikenakan fee atas jasa proteksi risiko piutang, administrasi 
penjualan, dan penagihan.

Agency Factoring  

 Jenis anjak piutang ini faktor memberikan semua jasa anjak 
piutang kecuali jasa penagihan. Penagihan tetap dilakukan oleh 
klien.

Invoice Discounting 

 Pada anjak piutang jenis ini, faktor hanya memberikan jasa 
pembiayaan saja. Jasa nonpembiayaan tidak diberikan oleh faktor 
kepada klien.
 Secara sederhana, jenis-jenis anjak piutang yang ditawarkan 
berdasarkan jenis-jenis jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 12.1. Jenis-Jenis Anjak Piutang Berdasarkan Jasa yang Diberikan

No. Jenis Anjak Piutang Pem-
biayaan

Proteksi 
Piutang

Pemberi-
tahuan 
kepada 

customer

Administrasi 
penjualan

Pena-
gihan

1. Full Service A A A A A
2. Resource Factoring A N A A A
3. Bulk Factoring A N A N N
4. Maturity Factoring N A A A A
5. Agency Factoring A S U S N
6. Invoice Discounting A N N N N
7. Undisclosed Factoring A S N N N

Keterangan:

A = Selalu tersedia;  S = Kadang-kadang tersedia;  U = Biasanya tersedia;  N = Jarang tersedia

Berdasarkan Keterlibatan Customer dalam Perjanjian

 Perjanjian kerja sama antara faktor dengan klien dapat melibat-
kan customer maupun tidak melibatkan. Atas dasar itu maka jenis-
jenis anjak piutang dapat dibedakan sebagai berikut:

Disclosed Factoring

 Anjak piutang ini mengharuskan customer untuk menge-
tahui bahwa pembayaran tagihan dialihkan dari klien ke faktor.  
Pemberitahuan dapat dilakukan oleh klien maupun faktor melalui 
berbagai media komunikasi. Media yang umum digunakan untuk 
pemberitahuan ini adalah surat resmi dan pengumuman di media 
massa.

Undisclosed Factoring

 Jenis anjak piutang ini tidak melibatkan customer. Dalam 
hal ini, proses pengalihan piutang dari klien kepada faktor tidak 
diketahui oleh customer. Kondisi ini memberikan konsekuensi 
kepada customer untuk tetap membayar tagihan kepada klien dan 
tidak  kepada  faktor.  Jika  terjadi  sebaliknya  maka  terjadi  suatu   
cedera janji antara faktor dan klien.
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Berdasarkan Distribusi Risiko

 Kegiatan anjak piutang juga mempunyai risiko. Risiko itu 
antara lain adalah tidak terbayarnya piutang oleh customer 
sehingga menyebabkan faktor dan klien harus menanggung risiko 
tersebut. Berdasarkan distribusi risiko, maka jenis anjak piutang 
dibedakan menjadi sebagai berikut:

With Recourse Factoring

 Pada jenis anjak piutang ini, faktor akan memberikan pem-
biayaan dengan nilai tertentu terhadap piutang/faktur tagihan 
yang diserahkan oleh klien. Pada saat jatuh tempo, jika customer 
sama sekali tidak menyelesaikan kewajibannya maka klien 
harus mengembalikan pembiayaan tersebut kepada faktor. Pada 
keadaan demikian, risiko piutang tidak tertagih berada pada klien 
sepenuhnya sedangkan risiko tersebut tidak ditanggung oleh  
faktor. Atas jasa tersebut, faktor akan mendapatkan fee tertentu 
sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara faktor 
dengan klien. 
 Pada mekanisme ini, terdapat 2 kemungkinan pembayaran 
dari customer.  Customer dapat melunasi utangnya atau customer 
dapat tidak melunasi utangnya.  Jika customer melunasi utangnya 
maka pihak faktor dan klien tidak menanggung risiko kerugian 
namun jika customer tidak melunasi utangnya maka hanya pihak 
klien yang akan menanggung risiko tersebut. 

Without Recourse Factoring

 Jenis anjak piutang ini hampir sama dengan with recourse 
factoring.  Perbedaan terjadi pada saat jatuh tempo utang dari 
customer.  Pada saat itu, klien tidak mempunyai kewajiban untuk 
mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan oleh faktor.  
Kondisi ini menimbulkan risiko kerugian sebesar pembiayaan yang 
diberikan faktor kepada klien sedangkan klien hanya menanggung 
risiko kerugian antara nilai tagihan dengan pembiayaan yang 
diberikan oleh faktor.  
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Berdasarkan Wilayah 

 Jenis-jenis anjak piutang berdasarkan wilayah terbagi menjadi 
2, yaitu Domestic Factoring dan International Factoring.  

Domestic Factoring

 Domestic factoring adalah jasa anjak piutang yang berlokasi 
dalam sebuah negara dan mempunyai peraturan/hukum tata negara 
yang khusus di negara tersebut. Anjak piutang ini hanya dapat  
menggunakan satu faktor saja.    

International Factoring

 Pada international factoring, posisi dari masing-masing pihak 
ada yang berada di dalam negara lain dengan peraturan hukum yang 
berbeda pula. Biasanya, kedudukan antara klien dengan customer 
berada pada negara yang berbeda atau dapat juga kedudukan 
supplier dengan customer berbeda negara. Faktor yang melayani 
jasa ini harus mempunyai cabang di negara lokasi customer dan 
supplier.  Jika faktor berada pada negara yang sama dengan supplier 
maka faktor ini disebut sebagai export factor dan jika faktor berada 
di negara customer maka faktor ini disebut sebagai import factor.  

Berdasarkan Tipe Tagihan atau Piutang

 Pada prinsipnya, proses anjak piutang adalah proses penagihan 
piutang dari klien kepada customer.  Hal ini adalah proses penagihan 
piutang biasa namun ada pula proses penagihan piutang yang 
menggunakan bantuan pihak ketiga.  Pihak ketiga tersebut biasa-
nya adalah bank.  Proses penagihan piutang dengan menggunakan 
pihak ketiga ini dikenal dengan anjak piutang dengan promes. Pada 
anjak piutang dengan promes ini, bukti piutang dikonversi menjadi 
promes dan didiskontokan ke pihak bank.  
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Struktur Organisasi

 Setiap lembaga keuangan mempunyai ciri khas khusus 
di  dalam struktur organisasi.  Untuk sebuah perusahaan anjak 
piutang, selain jajaran direktur, beberapa divisi yang biasanya ada 
adalah sebagai berikut:

Divisi Kredit

 Divisi ini bertugas menganalisis kinerja klien termasuk  
tingkat kualitas piutang yang akan diberikan pembiayaan. Biasa-
nya, divisi ini sudah menjadi suatu divisi yang khusus menangani 
suatu pembiayaan bidang tertentu. 

Divisi Invoicing

 Divisi ini merupakan divisi yang melakukan administrasi 
dokumen piutang.  Administrasi ini penting agar dapat digunakan 
untuk perhitungan biaya, diskonto atau bunga dan waktu jatuh 
tempo secara cepat dan tepat.

Divisi Adjustment

 Divisi ini bertugas untuk melakukan administrasi dan koor-
dinasi terhadap perubahan-perubahan persyaratan perjanjian, 
jumlah piutang dan hal-hal lain terkait hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam proses anjak piutang.   

Divisi Penagihan

 Divisi ini bertugas untuk melakukan penagihan kepada klien 
atau customer pada saat piutang jatuh tempo.

Divisi Client’s Account 

 Divisi ini bertugas untuk mencatat seluruh dokumen transaksi 
klien baik kewajiban maupun hak klien.
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Devisi Legal

 Divisi ini merupakan divisi yang bertugas memberikan saran 
dan pertimbangan hukum terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan.
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Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pembiayaan 
untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan 

kartu, yang akan ditagihkan kemudian kepada pengguna oleh 
penerbit kartu kredit. Usaha kartu kredit banyak berkembang 
sejak dikeluarkan kebijakan pemerintah tentang usaha kartu kredit 
sebagai salah satu lembaga pembiayaan pada tahun 2009. Pada 
tahun itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 
Presiden Nomor 9 tentang Lembaga Pembiayaan. Bank-bank umum 
kemudian merespons kebijakan tersebut dan hampir setiap bank 
umum besar menerbitkan kartu kredit.

Manfaat Kartu Kredit

 Bagi nasabah, kartu kredit sangat memudahkan dalam tran-
saksi jual-beli. Nasabah tidak perlu membawa uang dalam jumlah 
besar untuk membeli suatu barang atau jasa yang mahal. Nasabah 
juga tidak perlu menghitung uang yang dibawa karena dengan 
menggunakan kartu kredit, nilai nominal barang atau jasa akan 
tercantum langsung di dalam lembar tagihan nasabah. Kartu 
kredit juga cukup aman dan nyaman bagi nasabah karena kartu 
kredit dilengkapi dengan berbagai fitur pengaman yang dibuat oleh 
perusahaan kartu kredit dan penerbit kartu kredit. Kartu kredit 
tersebut dilengkapi dengan microchip. Di dalam microchip tersebut 
terdapat semua informasi rahasia nasabah yang terlindungi dan 
tersimpan aman di dalam microchip tersebut.  
 Hal  lain  yang  disukai  nasabah  dengan  penggunaan kartu  
kredit adalah nasabah tidak perlu membayar transaksi jual-beli pada 
saat itu juga melainkan dapat membayar di akhir bulan atau pada 
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saat jatuh tempo tagihan kartu kredit. Pembayaran tagihan kartu 
kredit juga dapat dilakukan secara mencicil dan menjadikan kartu 
kredit lebih disukai nasabah yang lebih suka membeli dengan cara 
kredit.
 Bagi bank penerbit kartu kredit, penggunaan kartu kredit di 
dalam transaksi pembayaran akan menambah volume transaksi 
keuangan yang terjadi pada bank tersebut.  Penambahan transaksi 
dan volume transaksi ini menguntungkan bagi bank karena terjadi 
arus uang masuk ke rekening bank tersebut. Bank Penerbit juga 
mengenakan biaya tahunan untuk penggunaan kartu kredit dari 
nasabah. Biaya tahunan ini juga merupakan sumber pendapatan 
bank di luar bunga kredit. Pada bank-bank tertentu, persentase 
keuntungan dari biaya tahunan ini melebihi keuntungan dari 
pemberian kredit. Selain itu, bank penerbit juga tidak direpotkan 
dengan proses penghitungan uang yang dilakukan di kasir karena 
proses pembayaran dilakukan secara elektronik dan transfer antar 
bank.

Pelaku-Pelaku Kartu Kredit

 Usaha kartu kredit melibatkan beberapa pelaku di dalamnya. 
Pelaku-pelaku tersebut antara lain adalah:

Nasabah

 Nasabah adalah orang yang memiliki kartu kredit.  Nasabah ini 
membeli barang atau jasa dan membayar dengan kartu kredit yang 
dia miliki.

Toko atau Penjual

 Toko atau penjual adalah orang atau sebuah usaha yang 
menyediakan barang atau jasa untuk dijual kepada nasabah 
(konsumen). Barang yang dijual dapat bermacam-macam baik 
berupa fisik barang maupun jasa-jasa seperti hotel, transportasi,          
jasa kebugaran dan lain sebagainya.
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Bank Relasi

 Bank relasi adalah bank dimana toko atau penjual melakukan 
otorisasi transaksi kartu kredit yang terjadi pada usahanya. Bank 
relasi kemudian meneruskan otorisasi kepada bank penerbit melalui 
perusahaan kartu kredit.  Otorisasi ini menggunakan mesin EDC 
yang disediakan oleh bank relasi tersebut. (Penjelasan mengenai 
mesin EDC dapat dibaca pada subbab Mesin EDC).

Perusahaan Kartu Kredit

 Perusahaan  kartu  kredit  adalah  perusahaan  yang  memiliki 
kartu kredit.  Perusahaan yang terkenal di dunia sebagai perusa-
haan kartu kredit antara lain adalah Visa, Master Card dan American 
Express.  

Penerbit Kartu Kredit

 Penerbit Kartu Kredit adalah perusahaan yang menerbitkan 
kartu kredit atas nama perusahaan kartu kredit. Biasanya penerbit 
ini membeli franchise dari perusahaan kartu kredit. Misalnya 
“kartu kredit visa mandiri”. Kartu ini diterbitkan oleh Bank Mandiri 
dengan menggunakan kartu kredit dari perusahaan kartu kredit 
Visa. 

Mekanisme Transaksi Pembelian dengan Kartu Kredit

 Paling tidak ada 10 tahapan dalam proses terjadinya transaksi 
kartu kredit. Proses tersebut dimulai saat nasabah memberikan 
kartu kreditnya sebagai alat pembayaran sampai terjadi persetujuan 
terhadap transaksi tersebut dari penerbit kartu. Secara umum, 
mekanisme terjadinya transaksi pembelian adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membeli suatu barang atau jasa di sebuah toko 
dan membayar dengan menggunakan kartu kredit.

2. Toko melakukan otorisasi transaksi jual-beli tersebut 
kepada bank relasi toko dengan menggesekkan atau me-
masukkan kartu kredit ke dalam mesin EDC.
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3. Bank relasi menerima permohonan otorisasi tersebut dan 
meneruskan otorisasi kepada perusahaan kartu kredit.

4. Perusahaan kartu kredit meneruskan otorisasi kepada 
penerbit kartu.

5. Penerbit kartu menyetujui otorisasi dan meneruskan 
persetujuan tersebut kepada perusahaan kartu kredit.

6. Perusahaan kartu kredit kemudian meneruskan otorisasi 
ke bank relasi.

7. Bank relasi kemudian meneruskan otorisasi kepada toko.
8. Setelah itu, nasabah akan menandatangani struk/slip/ 

bukti pembayaran kartu kredit dan menerima barang atau 
jasa yang dibelinya.

9. Pada hari jatuh tempo, penerbit kartu kredit akan mengi-
rimkan tagihan kepada nasabah.

10. Atas tagihan tersebut, nasabah membayar tagihan kepada 
penerbit kartu kredit.

 Gambaran mekanisme transaksi kartu kredit dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini.

Gambar 13.1. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit
Sumber: www.ojk.go.id, diunduh 15 Januari 2015
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Jenis-Jenis Kartu Kredit

 Kartu kredit juga terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis kartu 
kredit tersebut adalah: 

Bank Credit Card

 Merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank pemegang 
franchise Card Company untuk kalangan nasabahnya sendiri.

Co-Branded Card

 Merupakan kartu kredit yang diterbitkan untuk keuntungan 
badan usaha tertentu;

Affinity Card

 Merupakan kartu kredit yang diterbitkan untuk kepentingan 
organisasi nonprofit.

Mesin EDC

 Mesin EDC atau Electronic Data Capture adalah sebuah              
mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi kartu kredit. 
Mesin ini biasanya tersedia di loket pembayaran atau di kasir 
pada outlet-outlet, toko-toko, supermarket, mall, hotel dan lain 
sebagainya. Untuk berhubungan atau terkoneksi dengan bank 
relasi toko dan perusahaan kartu kredit maka mesin EDC ini 
menggunakan line telepon sebagai saluran penghubungnya. Pada 
beberapa mesin EDC, ada juga yang menggunakan kartu SIM yang 
dikeluarkan oleh beberapa provider telepon seluler.  
 Mesin  ini  akan  membaca  data  yang  ada  di  dalam pita  
magnetik  atau  chip  yang  ada  di  kartu  kredit.  Setelah  terbaca  maka 
nilai transaksi dimasukkan ke dalam mesin EDC ini. Kemudian 
data tersebut  dikirimkan  ke  penerbit  kartu  dan  perusahaan 
kartu kredit  untuk dilakukan otorisasi. Jika data tersebut valid dan  
masih  berlaku  maka  proses  transaksi  segera  dilanjutkan  tetapi 
jika  data  tersebut  tidak  valid  atau  sudah  tidak  berlaku  maka  
proses otorisasi ditolak atau di reject.  
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Karakteristik Kartu Kredit

 Setiap kartu kredit mempunyai karakteristik masing-masing 
dan berbeda antara satu kartu dengan kartu lainnya.  Secara umum, 
karakteristik kartu kredit adalah sebagai berikut:

Bagian Depan

 Bagian depan kartu kredit berisi data atau tulisan mengenai:

Nama Bank Penerbit

 Nama bank penerbit adalah nama lembaga yang menerbitkan 
kartu kredit. Misalnya kartu kredit tersebut diterbitkan oleh Bank 
Mandiri atau Bank CIMB Niaga.

Chip Multifungsi

 Chip ini adalah suatu teknologi terbaru di dalam sistem 
keamanan kartu kredit. Di dalam chip tersebut terdapat data-
data elektronik nasabah yang akan terbaca oleh mesin EDC pada 
saat transaksi terjadi. Sebelum chip ini ada, kartu kredit hanya 
menggunakan pita magnetik.

Nomor Kartu Kredit

 Setiap kartu kredit mempunyai nomor yang spesifik. Nomor 
tersebut terdiri dari 16 digit/angka. Untuk 6 digit pertama disebut 
dengan  issuer identifier. Issue Identifier merupakan kode jenis 
kartu kredit (Visa biasanya dimulai dengan angka 4 dan Master 
Card dimulai dengan angka 5). Untuk 1 digit terakhir disebut 
dengan  istilah check digit. Angka ini berfungsi sebagai validasi. 
Sedangkan 9 digit di tengah disebut sebagai  account number.  
Biasanya berisi angka 0 sampai dengan 9.

Nama Pemegang Kartu Kredit

 Nama pemegang kartu kredit adalah nama nasabah yang 
menggunakan kartu kredit tersebut. Nasabah tersebut adalah orang 
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yang akan diberikan tagihan setiap bulan oleh penerbit kartu kredit 
dan data-data nasabah tersebut tercatat di dalam catatan bank 
penerbit kartu.

Masa Berlaku Kartu Kredit

 Masa berlaku kartu kredit menentukan masa penggunaan 
kartu tersebut. Pada masa berlaku tersebut hanya tercantum bulan 
dan tahun saja tanpa tanggal. Biasanya, bank penerbit kartu akan 
memberikan kartu yang baru sebulan sebelum masa berlaku 
kartu yang lama berakhir. Penggantian kartu ini bertujuan untuk 
melakukan pembaruan (up date) data nasabah dan juga untuk 
memperbarui fisik kartu yang sudah kurang baik penampilannya.

Nama Perusahaan Kartu Kredit

 Nama perusahaan kartu kredit ini juga tercantum di dalam 
bagian depan kartu, misalnya Visa atau Master Card.

Bagian Belakang

 Bagian belakang kartu kredit berisi data atau tulisan mengenai:

Pita Magnetik

 Pita magnetik ini adalah suatu sistem keamanan kartu kredit 
yang digunakan untuk melakukan transaksi.  Sistem ini merupakan 
sistem yang digunakan sebelum menggunakan sistem keamanan 
chip.  

Tanda Tangan Pemegang Kartu

 Tanda tangan pemegang kartu adalah tanda tangan “basah” 
dari nasabah bank penerbit kartu kredit.  Tanda tangan ini berguna 
sebagai suatu sistem tambahan keamanan pada saat transaksi dan 
juga sebagai bagian dari pengesahan transaksi dan otorisasi dari 
nasabah.   
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Alamat Bank Penerbit

 Alamat bank penerbit berguna sebagai tujuan pengiriman 
kartu kredit jika terjadi kehilangan kartu.  Alamat ini biasanya berisi 
informasi nama bank penerbit, nama jalan, nama gedung dan nomor 
telepon.

Tiga Digit Nomor Verifikasi

 Tiga angka tersebut merupakan suatu sistem tambahan ke-
amanan kartu kredit.  Tiga angka tersebut dikenal juga sebagai angka 
CVN (Card Verification Number) atau CVC (Card Verification Code) 
yang akan digunakan jika suatu transaksi memerlukan tambahan 
informasi dari nasabah yang bersifat rahasia.
 Bentuk fisik kartu kredit mempunyai standar internasional. 
Sebagai salah satu jenis kartu identitas, maka berdasarkan ISO 7810 
terdapat 4 ukuran kartu identitas yaitu:

ID-1 : 85.60 × 53.98 mm 
ID-2 : 105 × 74 mm (umum digunakan di Jerman)
ID-3 : 125 × 88 mm (paspor dan visa)
ID-4 : 25 × 15 mm (kartu SIM untuk wilayah tertentu)

 Kartu kredit menggunakan ukuran ID-1 yaitu berukuran               
85,60 x 53,98 mm (3,370 × 2,125 inci) dengan ketebalan 0,76 mm 
dan sudut membulat dengan radius 3,18 mm. Berbagai contoh kartu 
kredit dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar  13.2.  Berbagai Contoh Kartu Kredit

Kartu Debit

 Selain kartu kredit, terdapat pula kartu debit.  Kartu debit adalah 
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kartu yang digunakan juga di dalam transaksi jual-beli. Perbedaan 
utama kartu ini dengan kartu kredit adalah kartu ini akan mendebet 
rekening nasabah pada saat kartu ini digesek atau diotorisasi 
oleh toko (merchant) sebesar nilai transaksi yang terjadi saat itu.  
Misalnya Tuan A membeli gadget seharga Rp 1.500.000,- dan 
membayar dengan menggunakan kartu debit kepada toko B.  Pada 
saat toko B melakukan otorisasi kartu debit maka rekening Tuan A 
pada bank penerbit kartu debit tersebut akan terdebet (berkurang) 
sebesar  Rp 1.500.000,- saat itu juga.  Pada kartu kredit, setelah 
terjadi otorisasi di atas, saldo rekening Tuan A di bank tidak akan 
berkurang namun terjadinya persetujuan otorisasi menimbulkan 
tagihan yang akan ditagihkan pada saat jatuh tempo pembayaran 
kartu kredit.  
 Perbedaan lain antara kartu debit dan kartu kredit adalah batas 
maksimal transaksi.  Pada kartu kredit, batas maksimal transaksi 
dibatasi  dengan  limit  kartu  kredit  yang  besarnya  ditentukan 
pada jenis kartu kredit yang dimiliki nasabah. Pada beberapa jenis 
kartu kredit terdapat limit kredit dengan nilai Rp 2.000.000,-, 
Rp 5.000.000,-,  Rp 10.000.000,- dan di atas nilai-nilai itu.  Pada 
kartu debit, batas nilai transaksi dibatasi oleh saldo yang ada di 
dalam rekening nasabah. Namun untuk mencegah terjadinya 
kasus kejahatan penggunaan kartu debit maka bank biasanya 
memberikan batasan transaksi pada kartu debit.  Besarnya batas 
tersebut bermacam-macam, mulai dari Rp 5.000.000,- transaksi 
per hari sampai dengan Rp 10.000.000,- transaksi per hari.  
 Kartu debit banyak digunakan oleh kalangan menengah 
ke bawah. Pada umumnya, kartu debit dapat menjangkau nilai 
transaksi yang kecil dimana kalangan menengah ke bawah biasanya 
bertransaksi. Nilai yang kecil atau rendah biasanya tidak dapat 
ditangani oleh kartu kredit.  Kartu kredit akan menimbulkan biaya 
cost of money yang tidak efisien jika melayani transaksi yang bernilai 
kecil.  Batas terendah nilai transaksi yang biasanya diberikan oleh 
kartu kredit kepada nasabahnya adalah Rp 100.000,-/transaksi.  
Di bawah nilai tersebut, kartu kredit tidak berkenan melakukan 
transaksi.
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum 
yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut adalah salah satu bentuk 
perlindungan sosial untuk menjamin masyarakat agar dapat me-
menuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Masyarakat yang 
dimaksud dalam program jaminan sosial tersebut adalah setiap 
orang yang telah membayar iuran BPJS. Masyarakat ini termasuk 
juga  orang asing yang bekerja paling sedikit 6 bulan di Indonesia. 
Masyarakat yang sudah membayar iuran BPJS akan mendapatkan 
manfaat.  Manfaat yang diperoleh adalah faedah jaminan sosial yang 
menjadi hak masyarakat dan/atau anggota keluarganya.
 Di dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, 
BPJS melaksanakan dengan menggunakan asas kemanusiaan, 
manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain 
itu, BPJS juga mempunyai prinsip-prinsip di dalam penyelengga-
raan sistem jaminan sosial nasional. Prinsip-prinsip yang diguna-
kan tersebut adalah prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbu-
kaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat 
wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial 
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 
sebesar-besar kepentingan peserta.

Peraturan-Peraturan

 Sebagai lembaga pemerintah yang baru dibentuk, BPJS tidak 
luput dari landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa 
peraturan hukum yang terkait dengan BPJS adalah:

BAB 14
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1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2013 Tentang Jaminan kesehatan.

Jenis-Jenis BPJS

 Di Indonesia, terdapat 2 jenis BPJS yaitu BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan sedangkan BPJS ketenagakerjaan me-
nyelenggarakan program jaminan sosial.  

BPJS Ketenagakerjaan

 BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari terbentuknya PT Jamsostek 
(Persero). PT Jamsostek didirikan berdasarkan suatu urutan 
perundangan yang panjang. Beberapa peraturan perundangan 
antara lain UU No. 33/1947 jo UU No. 2/1951 tentang kecelakaan 
kerja; Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No. 
8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan 
kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan 
Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana 
Jaminan Sosial (YDJS), dan diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang 
Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Kemudian, pada tahun 1977 dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan 
program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan 
setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti 
program ASTEK. Wadah dari program asuransi sosial ini adalah 
Perum Astek.  PT Jamsostek sendiri berdiri berdasarkan lahirnya UU 
No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 
dan Peraturan Pemerintah No. 36/1995 tentang ditetapkannya PT 
Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, 
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dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan 
penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya 
penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.
 PT Jamsostek (Persero) memberikan 4 program perlindungan 
yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kema-
tian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya hingga 
berlakunya UU No. 24 Tahun 2011.
 Dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut di atas maka sejak tanggal 
1 Januri 2014, PT Jamsostek berubah menjadi badan hukum 
publik. PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS 
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan tetap 
menjalankan jaminan sosial terhadap JKK, JKM, JHT dengan 
penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Program JPK 
yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek, dialihkan kepada BPJS 
Kesehatan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

 Program JKK meliputi jaminan terhadap kecelakaan kerja 
dan jaminan terhadap penyakit akibat kerja. Kedua jenis jaminan 
tersebut merupakan konsekuensi dari risiko yang harus dihadapi 
oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk 
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang 
diakibatkan oleh adanya risiko-risiko tersebut maka diperlukan 
adanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja 
memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang 
mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai 
tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan 
kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung 
jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk 
membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 
0,24%–1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
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Program Jaminan Hari Tua (JHT)

 Program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terpu-
tusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari 
tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program 
jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan 
yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau 
telah memenuhi persyaratan tertentu.
 Besarnya iuran program jaminan hari tua ditanggung perusa-
haan  3,7% dan ditanggung tenaga kerja  2%. Sedangkan manfaat 
jaminan hari tua yang akan diperoleh adalah sebesar akumulasi 
iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan hari tua akan 
dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah 
dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja telah:

a. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat 
total tetap;

b. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan            
5 tahun dan masa tunggu 1 bulan;

c. Pergi ke luar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/
POLRI/ABRI.

Program Jaminan Kematian (JKM)

 Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta 
program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena 
kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya 
meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman 
maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung 
iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dengan jaminan 
kematian yang diberikan.  Sesuai peraturan yang berlaku, nilai 
pertanggungan jaminan kematian itu adalah Rp 21.000.000,- yang 
terdiri dari Rp 14.200.000,- untuk santunan kematian, Rp 2 juta biaya 
pemakaman dan sisanya untuk santunan berkala. 

BPJS Kesehatan

 Sejarah BPJS Kesehatan dimulai sejak Presiden Megawati 
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mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) pada 19 Oktober 2004. Munculnya UU SJSN ini didorong           
oleh UUD tahun 1945 dan perubahannya tahun 2002 dalam Pasal 5 
ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 
34 ayat (1) dan ayat (2) yang mengamanatkan untuk mengembang-
kan sistem jaminan sosial nasional. Dewan Pertimbangan Agung 
(DPA) RI melalui pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 
11 Oktober 2000, juga sudah menyatakan perlu segera dibentuk badan 
penyelenggara jaminan sosial nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat sejahtera.
 BPJS Kesehatan memberikan manfaat Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) kepada masyarakat yang menjadi peserta.  Manfaat 
JKN tersebut meliputi:

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan 
kesehatan nonspesialistik mencakup:
1.      Administrasi pelayanan
2.      Pelayanan promotif dan preventif
3.      Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
4.      Tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun 

nonoperatif
5.      Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
6.      Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
7. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium ting-

kat pertama
8.      Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pela-
yanan kesehatan mencakup
1.    Rawat jalan, meliputi:

a)     Administrasi pelayanan
b)  Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spe-

sialistik oleh dokter  spesialis dan subspesialis
c)  Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indi-

kasi medis
d)     Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
e)     Pelayanan alat kesehatan implan
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f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai 
dengan indikasi  medis

g)     Rehabilitasi medis
h)     Pelayanan darah
i)      Pelayanan kedokteran forensik
j)      Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2.  Rawat Inap yang meliputi: 
 a) Perawatan inap nonintensif

b) Perawatan inap di ruang intensif
c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh 

menteri.

BPJS
Ketenagakerjaan

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan:
 a.  Rawat jalan
 b.  Rawat inap

Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

(BPJS)

BPJS
Kesehatan

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Gambar  14.1.  Pembagian Kerja BPJS

Tugas, Wewenang dan Hak

 Secara umum, BPJS mempunyai tugas untuk mengupayakan 
agar jaminan sosial bagi masyarakat terpenuhi oleh negara.  Oleh 
sebab itu, tugas-tugas BPJS harus meliputi beberapa hal antara lain 
adalah:

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan 

pemberi kerja;
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c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan pe-

serta;
e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program 

jaminan sosial;
f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan 
sosial; dan

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan prog-
ram jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

 Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah mem-
berikan wewenang kepada BPJS.  Wewenang yang diberikan kepada 
BPJS antara lain adalah:

a. Menagih pembayaran iuran;
b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka 

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan 
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan 
dana, dan hasil yang memadai;

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan 
peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
jaminan sosial nasional;

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai 
besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada 
standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah;

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasi-
litas kesehatan;

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau 
pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang ber-
wenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar 
iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan; dan

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program jaminan sosial. 
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 Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut,             
BPJS juga disertai dengan hak-hak. Hak-hak yang dimiliki oleh  
BPJS antara lain adalah:

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan 
program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/
atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelengga-
raan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial 
Nasional (DJSN) setiap 6 bulan.

 Sedangkan berkewajiban bagi BPJS selain hak-hak yang dimiliki 
antara lain adalah:

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;
b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS 

untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan 

elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta 
kekayaan dan hasil pengembangannya;

d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai 
dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial 
nasional;

e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan 
kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;

f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prose-
dur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban-
nya;

g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo 
jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 
tahun;

h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar 
hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun;

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar 
praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;

j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi 
yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan
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k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk 
kondisi keuangan, secara berkala 6 bulan sekali kepada 
presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran

 Setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta program 
jaminan sosial. Selain warga negara Indonesia, warga negara asing 
yang bekerja minimal selama 6 bulan di Indonesia juga wajib 
menjadi peserta program jaminan sosial. Oleh sebab itu, pihak 
pemberi kerja harus mendaftarkan lembaganya dan pekerjanya 
sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan 
sosial yang diikuti. Pendaftaran harus menggunakan data-data 
yang benar dan jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak 
benar maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda 
maupun tidak mendapatkan pelayanan tertentu. 
 Setelah terdaftar maka peserta wajib membayar iuran. Bagi 
pekerja yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi maka 
iuran BPJS dipungut oleh pihak pemberi kerja untuk kemudian 
disetor-kan kepada BPJS.  Sedangkan bagi peserta yang bukan 
karyawan, iuran disetorkan langsung ke BPJS melalui loket-loket 
atau bank-bank yang ditunjuk. 

Struktur Organisasi

 BPJS, sebagai badan hukum publik, bertanggung jawab 
langsung kepada presiden. Untuk mempercepat akses pertang-
gungjawaban tersebut, BPJS harus mempunyai kantor pusat yang 
berkedudukan di ibu kota negara dan BPJS diperbolehkan pula 
untuk mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor 
cabang di kabupaten/kota untuk mempercepat dan menyebarkan 
pelayanan di daerah-daerah.
 Struktur organisasi BPJS terdiri atas dewan pengawas dan 
direksi. Dewan pengawas adalah organ BPJS yang bertugas 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS 
oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam 
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penyelenggaraan  program  jaminan  sosial.  Dewan  pengawas    
terdiri atas 7 orang profesional yang terdiri atas 2 orang unsur 
pemerintah, 2 orang unsur pekerja, dan 2 orang unsur pemberi 
kerja, serta 1 orang unsur tokoh masyarakat. Anggota dewan 
pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anggota 
dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan 
dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 kali masa 
jabatan berikutnya. Kemudian, salah seorang dari anggota dewan 
pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. Penetapan 
ketua tersebut dilakukan oleh presiden.  
 Dewan pengawas tersebut berfungsi melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan tugas BPJS. Di dalam menjalankan fungsi itu, 
dewan pengawas mempunyai tugas-tugas utama. Tugas-tugas itu 
antara lain adalah:

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS 
dan kinerja direksi;

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan 
pengembangan dana jaminan sosial oleh direksi;

c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada 
direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan 
BPJS; dan

d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan 
jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada 
presiden dengan tembusan kepada DJSN.

 Untuk menjalankan ke-4 tugas utama di atas, dewan pengawas 
diberikan beberapa wewenang.  Wewenang-wewenang tersebut antara 
lain adalah:

a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS;
b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari direksi;
c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan 

BPJS;
d. Melakukan observasi terhadap data dan informasi menge-

nai penyelenggaraan BPJS; dan
e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada presiden 

mengenai kinerja direksi.
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 Direksi   terdiri  atas  paling sedikit  5  orang  anggota.  Semua  
anggota direksi harus berasal dari unsur profesional. Anggota direksi 
diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian, presiden 
menetapkan salah seorang dari anggota direksi sebagai direktur 
utama. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan 
dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan 
berikutnya.
 Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan 
operasional BPJS dan  menjamin peserta untuk mendapatkan man-
faat sesuai dengan haknya. Dalam menjalankan fungsi direksi ter-
sebut, direksi bertugas untuk:

a. Melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi peren-
canaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;

b. Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; dan
c. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi dewan 

pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

 Kewenangan yang diberikan kepada direksi untuk melaksanakan 
tugas-tugas tersebut di atas adalah:

a. Melaksanakan wewenang BPJS;
b. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan 

fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
c. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS ter-

masuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 
pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS;

d, Mengusulkan kepada presiden penghasilan bagi dewan 
pengawas dan direksi;

e. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang 
dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS 
dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan efektivitas;

f. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling 
banyak Rp 100 miliar dengan persetujuan dewan pengawas;

g. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih 
dari  Rp 100 miliar sampai dengan Rp 500 miliar dengan 
persetujuan presiden; dan
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h. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari  
Rp 500 miliar dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia.

 Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas atau 
anggota direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat-
syarat yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam undang-
undang. Persyaratan yang diperlukan untuk anggota dewan dan 
anggota direksi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
e. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk 

pengelolaan program jaminan sosial;
f. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun 

pada saat dicalonkan menjadi anggota;
g. Tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus 

partai politik;
h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam 

proses peradilan;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; dan/atau

j. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau 
dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan 
pailit karena kesalahan yang bersangkutan.

 Selain harus memiliki persyaratan di atas, calon anggota dewan 
pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki 
kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di 
bidang pengawasan paling sedikit 5 tahun. Sedangkan untuk calon 
anggota direksi  harus memiliki kompetensi yang terkait untuk 
jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman 
manajerial paling sedikit 5 tahun. Selama menjabat, anggota dewan 
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pengawas dan anggota direksi  tidak boleh merangkap jabatan di   
pemerintahan atau badan hukum lainnya.
 Anggota dewan pengawas atau anggota direksi dapat berhenti 
dari jabatannya karena meninggal dunia, masa jabatan berakhir, dan 
diberhentikan. Anggota dewan pengawas atau anggota direksi dapat 
juga diberhentikan sementara karena beberapa alasan. Alasan-alasan 
tersebut adalah:

a. Sakit terus-menerus lebih dari 3 bulan sehingga tidak dapat 
menjalankan tugasnya;

b. Ditetapkan menjadi tersangka; atau
c. Dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.

 Jika anggota dewan pengawas atau anggota direksi diberhen-
tikan sementara maka presiden menunjuk pejabat sementara 
dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN. Anggota dewan 
pengawas atau anggota direksi yang berhenti sementara tersebut 
dapat dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan 
sehat kembali atau statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi 
administratif pemberhentian sementaranya dicabut.
 Pengembalian jabatan tersebut dilakukan paling lama 30 hari 
terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka 
dicabut atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya 
dicabut. Pengembalian jabatan tersebut dilakukan oleh presiden.
 Selain diberhentikan sementara, anggota dewan pengawas atau 
anggota direksi dapat juga diberhentikan untuk seterusnya. Be-
berapa alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian seterusnya 
tersebut adalah:

a. Sakit terus-menerus selama 6 bulan sehingga tidak dapat 
menjalankan tugasnya;

b. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan 
pengawas atau anggota direksi  secara terus-menerus lebih 
dari 3 bulan karena alasan selain huruf a;

c. Merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial 
karena kesalahan kebijakan yang diambil;

d. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
e. Melakukan perbuatan tercela;
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f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan 
pengawas atau anggota direksi; dan/atau

g. Mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Larangan

 BPJS mempunyai peraturan yang jelas dan di dalam peraturan 
tersebut terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan                 
oleh anggota dewan pengawas dan juga anggota direksi. Anggota 
dewan pengawas dan anggota direksi BPJS, dilarang untuk melaku-
kan hal-hal berikut:

a. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antar 
anggota dewan pengawas, antar anggota direksi, dan antar 
anggota dewan pengawas dan anggota direksi;

b. Memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan 
penyelenggaraan jaminan sosial;

c. Melakukan perbuatan tercela;
d. Merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus 

organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga 
swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan 
sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga 
pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum 
lainnya;

e. Membuat atau mengambil keputusan yang mengandung 
unsur benturan kepentingan;

f. Mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan 
usaha yang terkait dengan program jaminan sosial;

g. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menye-
babkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan 
atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, 
atau laporan transaksi BPJS dan/atau dana jaminan sosial;

h. Menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/
atau dana jaminan sosial;

i. Melakukan subsidi silang antar program;
j. Menempatkan investasi aset BPJS dan/atau dana jaminan 
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sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada 
peraturan pemerintah;

k. Menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/
atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan kesejahteraan sosial;

l. Membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu 
dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan 
transaksi BPJS dan/atau dana jaminan sosial; dan/atau

m. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, 
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak 
catatan pembukuan BPJS dan/atau dana jaminan sosial.

Laporan

 BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelak-
sanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan 
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik 
kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat 
tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Periode laporan pengelolaan 
program  dan  laporan  keuangan  tahunan  tersebut  dimulai  dari         
1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan pengelolaan program 
dan laporan keuangan tahunan tersebut juga harus dipublikasikan 
dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik 
dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki 
peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun 
berikutnya. Pada akhir masa jabatan, dewan pengawas dan direksi 
wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-
nya kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Pengawasan

 Di dalam pelaksanaan tugas, BPJS diawasi secara eksternal dan 
internal. Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas 
BPJS, yang terdiri atas dewan pengawas dan satuan pengawas 
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internal. Sedangkan pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh 
DJSN dan lembaga pengawas independen.

Aset

 BPJS sebagaimana lembaga lain, juga mempunyai aset yang 
berharga.  Dalam hal pengelolaan aset, BPJS mengelola 2 jenis aset. 
Aset tersebut adalah aset BPJS dan aset dana jaminan sosial.  Aset 
dana jaminan sosial bukan merupakan aset BPJS. Oleh karena itu, 
BPJS harus memisahkan aset BPJS dan aset dana jaminan sosial 
sehingga tidak tercampur dan merugikan pihak-pihak tertentu.  
Untuk itu, maka BPJS harus menyimpan dan mengadministrasikan 
dana jaminan sosial pada bank kustodian secara terpisah.  Bank 
kustodian yang ditunjuk tersebut  harus  merupakan badan usaha 
milik negara.

Aset BPJS

 Aset-aset BPJS dapat bersumber dari berbagai sumber. Be-
berapa sumber aset BPJS antara lain adalah:

a. Modal awal dari pemerintah, yang merupakan kekayaan 
negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.  
Modal awal tersebut ditetapkan masing-masing paling 
banyak Rp 2 triliun yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Modal tersebut berlaku 
untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

b. Hasil pengalihan aset badan usaha milik negara yang 
menyelenggarakan program jaminan sosial;

c. Hasil pengembangan aset BPJS;
d. Dana operasional yang diambil dari dana jaminan sosial; 

dan/atau
e. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
 BPJS mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaat-
kan  asetnya.  Aset  BPJS  dapat  digunakan  untuk  berbagai 
keperluan antara lain digunakan untuk membiayai operasional 
penyelenggaraan program jaminan sosial; membiayai pengadaan 



268 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia

barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional 
penyelenggaraan jaminan sosial; membiayai peningkatan kapa-
sitas pelayanan; dan investasi dalam instrumen investasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset Dana Jaminan Sosial

 Aset dana jaminan sosial juga bersumber dari berbagai sumber. 
Berbeda dengan sumber aset BPJS maka sumber dana jaminan sosial 
dapat berasal dari:

a. Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran;
b. Hasil pengembangan dana jaminan sosial;
c. Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang men-

jadi hak peserta dari badan usaha milik negara yang 
menyelenggarakan program jaminan sosial; dan

d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

 Aset dana jaminan sosial yang diperoleh di atas dapat digunakan 
BPJS untuk berbagai keperluan. Aset dana jaminan sosial tersebut 
dapat digunakan untuk:

a. Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan 
sosial;

b. Dana operasional penyelenggaraan program jaminan 
sosial; dan

c. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peratur-
an perundang-undangan.

Unit Pengendali Mutu

 BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan 
penanganan pengaduan peserta.  Untuk itu, BPJS wajib menangani 
pengaduan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. 
Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan 
pengaduan peserta itu diatur dalam peraturan BPJS.

Penyelesaian Sengketa

 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui unit pengen-
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dali mutu. Selain penyelesaian melalui unit tersebut, penyelesai-
an sengketa dapat juga dilakukan melalui mediasi. Hal tersebut 
dapat dilakukan jika pihak yang merasa dirugikan merasa bahwa 
pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit pengendali 
mutu pelayanan.  Mekanisme  mediasi  tersebut  dilakukan  melalui 
bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara 
tertulis. Penyelesaian sengketa melalui cara ini dilakukan paling 
lama 30 hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan kedua 
belah pihak. Jika sudah ada kesepakatan kedua belah pihak secara 
tertulis, maka hasil mediasi bersifat final dan mengikat kedua belah 
pihak.
 Dalam kenyataan di lapangan, penyelesaian sengketa dapat 
saja tidak dapat diselesaikan melalui dua mekanisme di atas.  Dalam 
hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu 
pelayanan dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme 
mediasi, maka penyelesaian dapat diajukan ke pengadilan negeri di 
wilayah tempat tinggal pemohon.

Hubungan dengan Lembaga Lain

 Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan prog-
ram jaminan sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga 
pemerintah. BPJS juga dapat bekerja sama dengan organisasi atau 
lembaga lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal 
hubungan kerja sama ini, BPJS dapat bertindak mewakili Negara 
Republik Indonesia baik sebagai anggota organisasi atau anggota 
lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari 
organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas 
nama negara.

Pembubaran BPJS

 BPJS hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang dan 
BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundangan-
undangan mengenai kepailitan. 
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