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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya 

sehingga kami dapat menyelesaikan modul Bank dan Lembaga Keuangan  untuk mahasiswa 

jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi . Modul ini 

disusun dengan  lebih menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar (Student 

Center). Modul ini juga dilengkapi dengan latihan soal untuk menguji pemahaman siswa 

terkait dengan materi yang terdapat pada modul. Dalam modul ini dibahas tentang berbagai 

informasi mengenai Ruang Lingkup pembahasan Bank yang ada di Indonesia baik 

konvensional maupun bank Syariah  , berbagai macam jasa – jasa bank lainnya, Bank 

Indonesia , Lembaga pengawas OJK  maupun Lembaga keuangan non bank seperti Sewa guna 

usaha, Pegadaian dan Perusahaan Asuransi . Dalam modul ini juga dibahas secara singkat  

bagaimana cara berinvestasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang.  

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh 

karena itu,  kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan 

modul ini. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses 

penyelesaian modul ini ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya 

bagi para mahasiswa jurusan Manajemen . 

 

                                                                                Banyuwangi , 11 Agustus 2020 

                                                                                           Tim  Penyusun  
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami betul 

apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

a. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci serta kata-kata 

yang Anda anggap baru. 

b. Amati lingkungan sekitar Anda, produk/jasa bank dan Lembaga lain yang sudah 

anda ketahui dan mana yang belum anda ketahui  

c. Untuk mendapat pengetahuan mata kuliah bank dan Lembaga keuangan , Anda 

harus diuji tingkat kemampuan menganalisis soal soal dan tugas  yang ada dalam 

modul ini . 

d. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa  dapat memanfaatkan mengetahui dan 

menganalisis ruang lingkup bank dan Lembaga keuangan lain serta mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri  

2. Peran dosen  dalam penggunaan modul ini, antara lain : 

Modul ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar dari mulai 

menjelaskan,membimbing, mengarahkan, membantu, sampai dengan mengevaluasi 

hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, peran dosen  

a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini, sampai Anda memahami 

betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

b. Membantu mahasiswa  dalam merencanakan proses belajar. 

c. Membimbing mahasiswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap 

belajar modul ini. 

d. Membantu mahasiswa dalam memahami konsep dan menjawab pertanyaan/kendala 

pada proses belajar mahasiswa 

e. Melaksanakan penilaian/evaluasi. 

f. Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai bagian yang perlu untuk didiskusikan 

dengan  teman-temannya. 

 

 

 

 

 

 



 

PENGANTAR MODUL  

Modul ini akan membahas  tentang  aktivitas Bank dan Lembaga Keuangan Lain di 

Indonesia sehingga  diharapkan akan  memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

peran penting Bank dan Lembaga keuangan maupun aspek yang terdapat dalam bank maupun 

Lembaga keuangan non bank  

ISI MODUL 

a. Deskripsi Mata Kuliah  

Mata kuliah ini direncanakan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran 

penting Bank dan Lembaga keuangan maupun aspek yang terdapat dalam bank maupun 

Lembaga keuangan non bank serta mengerti kegiatan yang terdapat pada bank dan Lembaga 

keuangan non bank. 

b. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu menganalisis dan mendemontrasikan perkembangan bank dan peran 

penting Bank dan Lembaga keuangan maupun aspek yang terdapat dalam bank maupun 

Lembaga keuangan non bank serta mengerti kegiatan yang terdapat pada bank dan Lembaga 

keuangan non bank. 

c. Materi dan Kegiatan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab 1 

Ruang Lingkup Bank dan Lembaga keuangan  

 

1.1 Pengertian Bank 

Menurut Kasmir (2014:14) dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tanggal 

10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidur rakyat banyak. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan 

dalam bidang keuangan. 

Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun 

dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana, 

berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 

deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai 

rangsangan bagi masyarakat. 

Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. 

Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan 

utama tersebut. 



 

 

Gambar 1.1 Kantor Bank Mandiri Cabang Banyuwangi  

1.2 Tujuan Jasa Perbankan 

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan 

pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat 

pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, 

dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa 

adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat 

diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. 

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak 

yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan 

pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara 

akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang 

tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak 

memiliki dana pinjaman 

 

1.3 Jenis Bank  

 Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia  

dapat ditinjau dari berbagai macam segi antara lain: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang_tunai
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barter
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasabah


 

1.3.1 Bank Dilihat dari Segi Fungsinya  

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank dapat 

dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

1. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial.  

Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas: 

 .Bank milik  pemerintah seperti BRI, BNI, BTN. 

 .Bank Pembangunan Daerah (BPD), 

 .Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon. 

 Bank milik swasta nasional  

 Bank milik koperasi  

 Bank milik asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo.  

Bank umum dilihat dari segi kedudukan dalam hal pelayanan kepada masyarakat  

dibedakan menjadi : 

 Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar 

negeri. 

 Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri 

saja 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu.  

1.3.2 Bank dilihat dari segi kemampuan bank menciptakan alat pembayaran 

Bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik berupa uang kartal maupun uang 

giral. Bank yang termasuk kelompok ini adalah: 

1. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal. Selain itu tugas Bank Sentral 

diantaranya: 

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan 



 

- mengatur dan mengawasi bank. 

2 Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku secara khusus dan tidak 

berlaku secara umum). 

1.4 Pengertian Lembaga keuangan 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, 

yang dimaksud lembaga keuangan  adalah semua badan yang rnelalui kegiatan-kegiatan di 

bidang keuangan menarik uang dari  masyarakat dan menyalurkan uang tersehut kembali ke 

masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan 

dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (finansial market). Lembaga keuangan juga 

menawarkan bermacam – macam jasa keuangan mulai dan perlindungan asuransi, menjual 

program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu 

mekanisme untuk pemhayaran dana dan transfer dana 

Pengertian lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan 

di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama 

dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan 

tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-

perusahaan ekonomi lemah.  

Beberapa jenis lembaga keuangan non bank diantaranya yaitu perusahaan asuransi, 

perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian, perusahaan 

modal ventura dll. 

1.5. Peranan Lembaga Keuangan Bukan Bank  

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang 

keuangan mempunyai peranan sebagai berikut: 

1.  Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa 

2.  Memperlancar distribusi barang 

3.  Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan 

 

1.6 Rangkuman Materi  

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan, namun sebenarnya lembaga keuangan 

itu bukan hanya bank, melainkan ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan 

merupakan lembaga yang menyediakan jasa yang berhubungan dengan keuangan untuk 



 

masyarakat luas. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini yaitu perusahaan asuransi, 

perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, reksadana, bursa efek, pegadaian dan lain - lain  

Fungsi dari lembaga keuangan ini sendiri memang untuk menyediakan jasa atau 

sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar uang yang mana mereka memiliki 

tanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan 

dana tersebut untuk keperluannya. Dengan adanya lembaga keuangan yang memfasilitasi arus 

peredaran uang dalam perekonomian, maka uang dari para investor akan dikumpulkan dalam 

bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan ini yang 

kemudian akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan atau 

organisasi yang membutuhkan.  

Dari hasil peminjaman tersebut, lembaga keuangan akan memperoleh pendapatan atau 

keuntungan berupa bunga beberapa persen dari jumlah uang yang mereka pinjamkan. 

 

1.7 PENUGASAN  

1. Tujuan Tugas :  Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Lembaga keuangan   

bank  

2. Uraian Tugas : 

a. Obyek Garapan : merangkum  ruang lingkup bank  terdiri dari pengertian,jenis 

,kegiatan,izin pendirian dan bentuk hukum bank  

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : menjabarkan ruang lingkup bank 

yang tertera pada obyek garapan dengan  buku referensi  Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya karangan Dr Kasmir bab 3 (Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank) 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual 

sesuai daftar pustaka buku wajib Kasmir dan boleh ditambah sumber pustaka lain  

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Mahasiswa meringkas materi 

ruang lingkup bank menggunakan bahasanya sendiri dikerjakan di kertas ukuran bebas 

dan ditulis tangan dikumpulkan pada tatap muka  ke 2 

 

EVALUASI 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar 

1. Dibawah ini adalah usaha yang dilakukan bank umum kecuali  

a. Menghimpun dana dana dari masyarakat luas (funding) 



 

b. Menyalurkan dana dengan dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 

(lending) 

c. Memberikan jasa bank lainnya baik yang berhubungan langsung dengan pinjaman 

atau simpanan 

d. Mencetak uang kertas ,menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

2. Dibawah ini adalah Peranan Lembaga Keuangan Bukan Bank kecuali  

a.   Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa. 

b.   Penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah 

c.   Memperlancar distribusi barang 

d.   Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan 

3. Dibawah ini adalah produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat, kecuali: 

a. Simpanan Giro 

b. Simpanan Tabuungan 

c. Kredit Modal kerja 

d. Simpanan Deposito 

4.Dibawah ini yang bukan contoh bank umum nasional devisa di Indonesia,adalah… 

    a. Bank Mayapada 

    b. Bank BPR 

    c. Bank HSBC 

    d. Bank Mandiri 

 

BAB III EVALUASI 

A. Instrumen Penilaian 

1. Sebutkan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyeleksi ide usaha ? 

2. Sebutkan aspek-aspek yang diperlukan wirausaha untuk menganalisis pasar ? 

3. Jelaskan beberapa risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh seorang wirausaha 

? 

4. Mengapa nasib wirausaha, khususnya pengusaha kecil belum begitu baik dan 

usahanya tidak berkembang ? 

5. Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya 

dunia usaha dan meningkatkan kebutuhan usaha ? 

6. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha/perusahaan adalah 



 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. Coba anda jelaskan, apa yang 

dimaksud dengan lingkungan mikro dan lingkungan makro ? 

7. Seorang wirausaha harus dapat berpikir positif dan kreatif agar dapat menggali 

peluang usaha. Sebutkan sikap-sikap kreatif dan berpikir positif tersebut ? 

8. Apakah yang dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi keberhasilan 

seorang wirausaha di dalam mengelola usahanya ? ] 

9. Sebutkan minimal lima faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam 

menjalankan usaha barunya ? 

10. Sebutkan minimal lima variabel karakteristik pribadi yang perlu Anda 

pertimbangkan dalam menentukan bidang usaha ? 

11. Sebutkan minimal lima bidang usaha yang dapat Anda pilih untuk berwirausaha 

? 

12. Sebutkan tiga cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau 

memasuki dunia usah 

 

BAB IV PENUTUP 

Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, baik dan berhasil. 

Anda boleh mengajukan ujian sertifikasi ! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda 

masih di bawah 80% Anda belum berhasil dan Anda harus mengulangi mempelajari 

kegiatan belajar dalam modul ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai untuk 

mengajukan uji sertifikas



 

  BAB 2  

SUMBER - SUMBER DANA BANK 

 

 
2.1 Pengertian sumber-sumber dana bank  

Dana Bank adalah sejumlah uang yang di miliki dan dikuasai suatu bank 

dalam kegiatan operasionalnya, atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Dana bank 

berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber eksteren. Sumber interen 

adalah dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/ penjualan 

saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain, dana ini sifatnya 

tetap. Dan dana dari sumber eksteren adalah dana yang bersumber dari luar bank 

atau pihak ketiga, seperti tabungan, deposito, giro, call money, dan lain-lain. Dana 

ini sifatnya sementara atau harus di kembalikan. Modal sendiri bank atau Equity 

Fund adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber 

lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri. Terdiri dari modal inti dan modal 

pelengkap. (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan-1998). 

2.2  Jenis Penghimpunan Dana 

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis yaitu : 

a. Simpanan giro  

b. Simpanan tabungan  

c. Simpanan deposito  

2.2.1 Simpanan Giro  

Undang undang perbankan No 10 TAHUN 1998 Tanggal  10 

November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah 

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek , bilyet giro ,sarana pemerintah bayaran lainnya atau 

dengan cara pemindah bukuan. Jenis jenis sarana penarikan untuk menarik 

dana yang tertanam direkening giro adalah sebagai beikut: 

1. Cek 

Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank 

yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah 

uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek 



 

tersebut  artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek 

ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan  sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara 

pemindahbukuan. 

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang 

diatur didalam KUHD Dagang Pasal 178 dengan syarat yaitu :  

a. Pada surat cek tertulis perkataan “CEK” 

b. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar uang tertentu 

c. Nama bank yang harus membayar ( tertarik) 

d. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan 

e. Tanda tangan penarik 

Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah 

uang yang diinginkan adalah sebagai berikut : 

 Tersedianya dana  

 Ada materai yang cukup 

 Jika ada coretan atau perubahan harus ditanda tangani oleh si pemberi cek 

 Jumlah uang yang ditulis di angka dengan huruf yang sama 

 Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya 

cek tersebut 

 Tanda tangan atau stempel harus sama dengan di specimen (contoh tanda 

tangan) 

 Tidak diblokir pihak berwenang 

 Resi cek sudah kembali  

 Endorsment cek benar 

 Kondisi cek sempurna 

 Rekening belum ditutup 

 Dan syarat-syarat lainnya  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.1 Contoh Cek Bank BCA 

 

Pertanyaan Case 1 : 

Bapak  Hartono  nasabah Cabang Kebon sirih Jakarta memiliki hubungan 

bisnis jual beli kelapa sawit dengan Pak Togar yang berdomisili di Medan. 

Pada saat  melakukan kunjungan ke Medan, sebelum kembali ke Jakarta pada 

tanggal 28 Juli 2009, Pak  Hartono menerbitkan cek  atas unjuk dengan nama 

Pak Togar Manurung sebesar Rp 1,2 miliar untuk pelunasan 

pembayaranSawit  bulan Juni 2009.  

 

           

Gambar 2.2 Gambar Cek Bank Mandiri 

 

2. Bilyet Giro (BG) 

Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang 

memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan 

sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima 

yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.  

Pemindah bukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya 

dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilyet giro kepada nasabah 

penerima Bilyet giro tetapi sebaliknya bila dipindah bukukan ke rekening di 

bank yang lain ,maka harus melalui proses kliring ke bank lain. 



 

Definisi Kliring bank adalah cara atau sarana perhitungan hutang-piutang 

dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta 

yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk 

Bagan dibawah  adalah penggambaran dari proses kliring cek antar 

bank. Berikut adalah penjelasan dari bagan di atas. 

Tuan A, nasabah giro Bank Omega Cabang Jakarta membeli barang 

dagangan dari Tuan B, nasabah giro bank ABC Cabang Jakarta seharga Rp 

30.000.000. Tuan A membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega 

 

Gambar 2.3 Bagan proses kliring dengan cek 

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindah bukuannya dapat 

dilakukan antara lain : 

 Ada nama bilyet giro dan nomer serinya 

 Perintah tanpa syarat 

 Nama dan tempat bank tertarik 

 Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf 

 Nama pihak penerima 

 Tanda tangan penarik atau stampel penarik  

 Tanggal dan tempat penarikan  

 Nama bank yang merima pemindah bukuan tersebut 

Masa berlaku dan tanggal berlakunya Bilyet giro juga diatur sesuai 

persyaratan.; 



 

o Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikanya 

o Bila tanggal efektif tidak di cantumkan maka tanggal penarikan berlaku 

pula sebagai tanggal efektif  

o Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan maka tanggal efektif di anggap 

sebagai tanggal penarikan  

o Dan persyaratan lainya 

        Pertanyaan Case 2 : 

Bapak  Baskoro  seorang pengusaha Beras yang sukses di kota 

Cianjur,  pada tanggal 20 Juli 2009 mendatangi  Ibu Hartati Kepala Bagian 

keuangan  supermarket Nero untuk meminta pembayaran atas tagihan 

penjualan beras bulan Juni 2009 sebesar Rp 750 juta yang hingga saat ini 

belum dibayar. 

 Ibu Hartati diperintahkan oleh Direktur Keuangan untuk melakukan 

pembayaran kewajiban tersebut dengan menggunakan Bilyet Giro Bank 

Mandiri Cabang Jakarta Fatmawati. Karena sedang mengalami kesulitan 

likuiditas, disepakati pembayaran dana baru dapat dilakukan paling cepat 

tanggal 20 Agustus 2009 melalui  

rekening Pak Baskoro nomor  567.1234 di Bank BNI 46  Cabang Cianjur. 

Berdasarkan keterangan tersebut anda diminta melengkapi bilyet giro  

dengan syarat yang berlaku 

          Gambar 2.4 Contoh Bilyet Giro Bank Mandiri 

 

 



 

3. Alat Pembayaran Lainnya 

Adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada 

kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk 

membayar sejumlah uang tertentu pada pihak lain. Surat perintah ini dapat 

bersifat tunai,apabila surat perintah pembayaran ditunjukan melalui proses 

keliring pada bank yang sama maupun dilain kota maka lewat fasilitas trasfer. 

Perbedaan cek dan bilyet giro 

Diantara cek dan bilyet giro yang sama-sama merupakan sarana untuk 

menarik uang yang ada direkeningnya terdapat beberapa perbedaan . 

Perbedaan ini hanya terletak pada fungsi kedua alat pembayaran tersebut. 

Perbedaan yang dimaksud antara lain : 

No. Keterangan  Cek  Bilyet Giro 

1. 

 

2. 

3. 

Identitas 

 

Sifat 

Tanggal   

-atas nama 

-atas unjuk 

-tunai & non tunai 

Hanya ada satu tanggal 

Atas nama 

 

Non tunai 

Ada dua tanggal 

Tabel 2.1 Perbedaan Cek dan Bilyet Giro 

 

Contoh perhitungan jasa giro  

Setiap penyimpanan yang menyimpan dananya di rekening giro akan 

memperoleh balas jasa berupa bunga,bunga atau jasa giro ini dihitung 

dengan berbagai metode.Metode perhitungan yang paling umum dilakukan 

adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya bunga dihitung dari 

saldo terendah dalam bunga tersebut. Hal ini disebabkan dalam rekening 

giro frekuensi penarikannya dan penyetorannya sangatlah besar..Untuk 

lebih jelasnya perhitungan jasa giro tersebut akan diuraikan dengan contoh 

berikut ini; 

Transaksi yang terjadi pada rekening giro tuan Coy  selama bulan 

Agustus 2019  

Nama nasabah : Tuan . Coy   

No rekening : XXYY 

- tgl.3 Agustus setor tunai 18.000 

- tgl.8 Agustus tarik tunai    6.000 

- tgl 13 Agustus setor tunai 7.000 

- tgl 16 Agustus setor kliring 1.000 



 

- tgl 18 Agustus tarik tunai 5.000 

- tgl 19 Agustus setor kliring 2.000 

- tgl 24 Agustus kliring masuk 7.000 

- tgl 27 Agustus setor tunai 4.000 

Pertanyaanya :  Hitung berapa bunga bersih  tuan Coy selama bulan Agustus 

jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan 

dengan suku bunga yang berlaku adalah 10% per tahun dan dikenakan pajak 

15%.  

Jawab: 

Dengan membuat tabel maka akan terlihat saldo terendah pada bulan yang 

bersangkutan. Angka pada tabel dalam ribuan rupiah 

 

Tgl. Transaksi Debet Kredit Saldo 

3 

8 

13 

16 

18 

19 

24 

27 

Setor tunai 

Tarik tunai 

Setor tunai 

Setor kliring 

Tarik tunai 

Setor kliring 

Kliring masuk 

Setor tunai 

- 

6.000 

- 

- 

5.000 

- 

7.000 

- 

18.000 

- 

7.000 

1.000 

- 

2.000 

- 

4.000 

18.000 

12.000 

19.000 

20.000 

15.000 

17.000 

10.000 

14.000 

    125.000 

Tabel 2.2 Saldo Transaksi Tuan Coy 

1. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah 

     Saldo terendah pada bulan Agustus adalah Rp10.000.000 

     Maka bunga pada bulan Agustus adalah : 

     Bunga = 18% x Rp10.000.000  = Rp150.000 

        12 bulan 

     Pajak 15% x Rp150.000   = Rp  22.500 - 

     Bunga bersih   = Rp127.500 

2. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata 

     Saldo rata-rata untuk bulan Juni adalah : 

 125.000.000 = 15.625.000 

          8 

   

 



 

    Keterangan :  

a. Angka 125.000.000 diperoleh dari menjumlahkan saldo mulai tanggal 3- 

27 Agustus  

b. Sedangkan angka 8 diperoleh dari jumlah transaksi yang terjadi selama 

bulan tersebut  

            maka bunganya adalah sebagai berikut:  

            bunga = 18% x Rp15.625.000.000   = Rp234.375 
          12 bulan 

             Pajak 15% x Rp 234.375  = Rp   35.156 - 

             Bunga bersih     = Rp199.219 

- Jadi perbedaan perhitungan dengan kedua metode diatas terdapat 

selisih,yaitu: 

Bunga dengan saldo rata-rata adalah Rp 234.375 

Bunga dengan saldo terendah adalah Rp 150.000 

Selisih           Rp  84.375 

Pilihan bagi nasabah dengan perhitungan bunga diatas yang paling 

menguntungkan adalah dengan saldo rata-rata. 

2.2.2 Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan nomor 10 

tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

       Ada beberapa alat penarikan tabungan, seperti : 

1. Buku tabungan  

2. Slip Penarikan. 

3. Kwitansi 



 

4.  Kartu ATM 

        Gambar 2.5 Buku tabungan  dan Kartu ATM Bank Mandiri   

2.2.3 Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang dimaksud deposito 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan bank. Artinya jika 

nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan , maka 

uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan 

sering disebut tanggal jatuh tempo. 

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat 

tergantung dari jenis depositonya. Artinya, setiap jenis deposito mengandung 

beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai 

contoh untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito , sedangkan 

untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. 

          Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini : 

1. Deposito berjangka 

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. 

Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai 

dengan 24 bulan.. 

Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo 

(jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai 

(pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. 



 

Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan 

deposito sebelum jatuh tempo dikenakan penalty rate (denda). 

Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa, 

special rate maupun insetif , seperti hadiah  lainnya. Sertifikat deposito 

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6 dan 

12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat 

dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada lain. Pencairan 

bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka , baik tunai maupun non 

tunai. 

2. Deposito on Call 

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan 

paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam 

jumlah yang besar  

Pada pencairan bunga yang dilakukan pada saat pencairan deposito on call 

sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu ,tiga hari sebelumnya 

nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. 

Besar bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya menentukan 

bunga dilakukan negoisasi antara nasabah dengan pihak bank. 

 

1. Contoh perhitungan deposito berjangka : 

a. Ibu Nurani  menerbitkan Deposito berjangka di bank B sejumlah Rp 

50.000.000 untuk jangka waktu 4 bulan, bunga 18% pa dan dikenakan 

15%. 

                   Pertanyaan : 

1) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan 

2) Berapa bulan bersih yang ia terima jika bunga diambil setelah jatuh 

tempo 

Jawab :  

1) Bunga diambil setiap bulan 

Bunga = 18% x Rp 50.000.000 x 1 bln  = Rp750.000 

          12 bl 

Pajak = 15% x Rp750.000  = Rp112.500 - 

bunga bersih     = Rp637.500 



 

2) Bunga diambil setelah jatuh tempo 

Bunga = 18% x Rp 50.000.000 x 4 bln = Rp3.000.000 

          12 bl 

Pajak = 15% x Rp3.000.000  = Rp   450.000 - 

Bunga bersih    = Rp2.550.000 

2. Contoh perhitungan bunga sertifikat deposito 

a. Iskandar membeli 10 lembar sertifikat deposito di bank ABC 

dengan nominal @ Rp10.000.000. kemudian jangka waktu 12 

bulan dan bunga 6 % pa dan dikenakan pajak 15% 

Pertanyaan : 

1) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap 

bulan  

2) Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil 

dimuka 

Jawab : 

Jumlah sertifikat deposito 10 lbr x Rp10.000.000 = 

Rp100.000.000 

 

 

1) Bunga diambil setiap bulan  

Bunga = 6 % x Rp 100.000.000 x 1bl  = Rp         500.000 

    12 bl 

Pajak = 15% x 500.000   = Rp             75.000- 

Bunga bersih     = Rp          425.000  

2) Bunga diambil di muka 

Bunga = 6% x Rp 100.000.000 x 12 bl  = Rp          6.000.000 

     12 bl 

Pajak = 15% x Rp6.000.000   = Rp            900.000- 

Bunga bersih     = Rp        5.100.000 

3. Contoh perhitungan bunga deposito on call 

Tn. Pramudya memiliki uang sejumlah Rp 70.000.000 ingin 

menerbitkan deposito on call mulai hari ini tanggal 7 Maret 2019. 



 

Bunga yang telah dinegoisasi adalah 3% PM dan diambil pada saat 

pencairan. Pada tanggal 27 Maret  2019 dia  mencairkan deposito on 

callnya. 

Pertanyaan : 

Berapa jumlah bunga yang Tn. Pramudya terima pada saat pencairan 

jika dikenakan pajak sebesar 15%. 

Jawab : 

Bunga = 3% x Rp70.000.000 x 20 hari  = Rp1.400.000 

            30 hari 

Pajak 15% x Rp1.400.000   = Rp   210.000- 

         Rp  1.190 .000 

2.3 Rangkuman Materi 

            Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya 

untuk melakukan kegiatan operasionalnya.. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama 

bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana 

digunakan untuk perluasan usaha maka diperoleh dari modal sendiri. Akan tetapi 

yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber 

dana yang tersedia dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, 

tabungan dan deposito  

2.4 Penugasan Bab 2   

1. Tujuan Tugas :  Mahasiswa mampu menganalisis syarat kelengkapan cek dan 

bilyet giro dan menghitung bunga simpanan tabungan ,giro dan deposito 

2. Uraian Tugas    : 

a. Obyek Garapan :  Menganalisis dan menghitung cek dan bilyet giro 

yang telah ditetapkan baik  tunai maupun pindah buku   

b. Yang harus dikerjakan: soal yang diberikan dosen pengampu 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

individual dikumpulkan pada saat perkuliahan  

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Mahasiswa 

mengerjakan pada buku tugasnya dan ditulis tangan  

SOAL LATIHAN 

1. Jelaskan perbedaan serta keuntungannya masing- masing dari jenis deposito 

yang anda ketahui ! 



 

2. Tn Rido bermaksud menyimpan uang dalam Deposito On Call (DOC) senilai Rp 

70.000.000 pada  hari ini tgl 5 Juli 2019 dengan bunga 2% PM (per month) jika 

DOC tersebut dicairkan tanggal 23 Juli 2019 . 

     Pertanyaanya : Hitung berapa bunga yang diperoleh Tn Rido ? 

3.  Ira ingin menerbitkan deposito berjangka senilai Rp 16 juta rupiah  untuk jangka 

waktu 2 tahun. Pembayaran dibebankan ke rekening tabunganya .Bunga 17 % 

PA (per anuitas) dan diambil setiap bulan tunai ,pajak dikenakan 15 %   .Hitung 

bunga deposito yang dia terima setelah dipotong pajak ? 

4. Paula  membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal per lembarnya @ 

Rp.2.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan pembayaran secara tunai . Bunga 12 

% dan diambil di muka tunai dan dikenakan pajak sebesar 15 % 

Setelah jatuh tempo seluruh sertifikat deposito dicairkan  

Pertanyaanya : HITUNG berapa jumlah bunga yang Paula terima dari pencairan 

sertifikat depositonya 

5. Ibrahim memiliki uang sejumlah Rp.78.000.000,- bermaksud menyimpan uang 

pada deposito on call pada Bank Permata mulai hari ini Tgl 2 Oktober 2019. 

Bunga yang dinegoisasi adalah 7 % PM, yang diambil pada saat pencairan pada 

tanggal 14 Oktober 2019. Berapa jumlah bunga bersih yang diterima Ibrahim 

pada saat pencairan deposito on call jatuh tempo jika terdapat pajak 15 %? 

6. Mr Jimin adalah nasabah Bank BCA Kantor Cabang Rungkut Surabaya, pada 

tanggal 17 Juli 2019  mengeluarkan Bilyet giro no seri 789123 sebesar 30  juta 

rupiah untuk pembayaran franchise Geprek Bensu kepada Tuan Ruben, tetapi 

Tuan Ruben  berpesan agar pembayaran bilyet giro tersebut dimasukkan ke 

rekening istrinya yang bernama Sarwendah  pada bank Permata   dengan nomor 

278 777 889 cabang Solo pada tanggal 2 Agustus 2019. Berdasarkan keterangan 

tersebut, saudara diminta membuat giro yang dilengkapi dengan syarat yang 

berlaku. 

     Kriteria Penilaian Tugas individu  

a. Ketepatan analisis dan kebenaran jawaban    :  60% 

b. Ketepatan waktu pengumpulan                  :  40% 

 

 



 

BAB 3  

KEGIATAN MENGALOKASIKAN DANA 

 

3.1      Pengertian Pengalokasian Dana 

Alokasi dana merupakan kegiatan menjual kembali dana yang dihimpun 

dalam bentuk simpanan. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk 

pinjaman atau dengan istilah kredit. 

Penentuan bunga sumber dana akan berpengaruh terhadap bunga alokasi dana 

yang akan dibebankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah 

alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit bagi bank 

berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah. 

 

3.2       Pengertian Kredit dan Pembiayaan 

Menurut Undang- undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga 

       Sedangkan manajemen Perkreditan Bank pada dasarnya merupakan suatu 

proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit,alokasi dana yang dapat 

dijadikan kredit dengan perencanaan,pengorganisasian,pemberian administrasi dan 

pengamanan kredit. (Sinunungan,dikutip oleh Drs .H.Malayu S.P 

Hasibuan,2002:210) 

 

3.3     Unsur- unsur Kredit 

1.      Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan 

akan benar- benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. 

2.      Kesepakatan 

       Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing- masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing- masing. 

3.      Jangka waktu 

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 



 

 

4.      Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak 

tertagihnya kredit yang diberikan. Semakin panjang suatu kredit maka semakin 

besar risikonya begitupun sebaliknya. 

5.      Balas jasa 

Balas jasa adalah keuntungan atau pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang 

kita kenal dengan istilah bunga. 

 

3.4     Tujuan dan Fungsi Kredit 

Adapun tujuan penyaluran  kredit yaitu : 

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit 

2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada 

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank 

4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat 

5. Memperlancar  lalu lintas pembayaran 

6. Menambah modal kerja perusahaan 

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun fungsi pemberian kredit yaitu diantaranya : 

1.      Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian  

2.      Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

3.      Memperlancar arus barang dan arus uang 

4.      Meningkatkan income perkapita masyarakat  

5.      Meningkatkan daya guna (utility) barang  

6.      Meningkatkan kegairahan berusaha 

 

3.5      Jenis- jenis Kredit 

1.     Dari Segi Tujuan atau Kegunaan 

a.       Kredit investasi 

Digunakan untuk keperluan perluasan usaha dan investasi produktif  

b.      Kredit modal kerja 

Digunakan untuk menambah modal usaha debitur   

c.      Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi pribadi maupun kebutuhan bersama  

keluarganya seperti rumah atau mobil 

2.      Dari Segi Jangka Waktu 



 

a.      Kredit jangka pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun dan biasanya 

digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b.       Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk 

investasi. 

c.       Kredit jangka panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya 

digunakan untuk investasi jangka panjang. 

3.      Dari Segi Jaminan 

a.       Kredit agunan orang ialah  

Kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur 

bersangkutan. 

b.       Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek dan surat 

berharga        

4.      Dilihat dari segi sektor usaha 

a.       Kredit pertanian 

b.      Kredit peternakan 

c.       Kredit industri 

d.      Kredit pertambangan 

e.       Kredit pendidikan 

f.       Kredit profesi 

g.      Kredit perumahan 

h.      Kredit ekspor impor 

 

3.6      Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

        Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapat nasabah yang 

benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 

Adapun penjelasan untuk analisis 5C Kredit adalah sebagai berikut: 

1.      Character 

Watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat 

dipercaya. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara 

mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank lain tentang perilaku 

,kejujuran dan ketaatan memenuhi pembayaran transaksi. 

2.      Capacity 

Meliputi  kemampuannya dalam bidang bisnis , kemampuan dalam memimpin 

perusahaanya dan mengembalikan kredit sesuai perjanjian. 

 



 

3.      Capital 

Hal ini dapat dilihat dari analisis rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, 

pasar, aktivitas dan profitabilitas. Capital juga harus dilihat dari mana saja 

modal yang ada sekarang ini. 

4.      Collateral 

 Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga 

harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi kredit macet maka agunan ini 

yang digunakan untuk membayar kredit  

5.      Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi pada umumnya 

apakah memiliki prospek yang baik dimasa datang 

Kemudian penilain kredit menggunakan metode analisis 7 P meliputi : 

1.      Personality 

Personality juga mencakup kepribadian sikap, emosi, tingkah laku dan 

tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.Hal  ini akan berkaitan 

dengan itikad baik untuk membayar angsuran kredit 

2.      Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah golongan-golongan tertentu berdasarkan 

modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke 

golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3.      Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, hal ini akan 

menjadi pertimbangan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak 

4.      Prospect 

Analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan usaha calon 

debitur agar pengembalian kredit lancar 

5.      Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.  

6.      Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.. 

      7.      Protection 

Menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan 

dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

 

 

 

 



 

3.7      Prosedur Pemberian Kredit 

Pemberian kredit secara umum dibedakan antara pinjaman perseorangan dan 

pinjaman oleh suatu badan hukum dan dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif 

atau produktif. Secara umum pemberian kredit kepada badan hukum antara lain: 

1.      Pengajuan berkas-berkas 

Dalam pengajuan kredit, pemohon harus menuangkan ke dalam proposal yang  

berisi sebagai berikut: 

a.    Latar belakang perusahaan seperti daftar riwayat hidup singkat perusahaan, 

jenis bidang usaha, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, latar belakang 

organisasi perusahaan perkembangan dan relasi perusahaan dengan pihak 

pemerintah dan swasta. 

b.   Maksud dan tujuan 

c.    Besarnya kredit dan jangka waktu 

d.   Cara pemohon mengembalikan kreditnya 

e.    Jaminan kredit. Jaminan berguna untuk menutupi resiko terhadap kredit 

macet. Selanjutnya proposal ini dilampiri berkas-berkas yang telah 

dipersyaratkan seperti: 

-          Akte notaries 

-          TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

-          NPWP 

-          Laporan Keuangan tiga tahun terakhir 

-          Bukti diri dari pimpinan perusahaan 

-          Fotokopi sertifikat jaminan 

2.      Penyelidikan berkas pinjaman 

3.      Wawancara I 

Penyidikan kepada calon peminjam, untuk meyakinkan berkas-berkas sudah 

sesuai dengan persyaratan pihak bank. Wawancara ini juga bertujuan untuk 

mengetahui tujuan dan kebutuhan nasabah sebenarnya. 

4.      On The Spot 

Merupakan kegiatan meninjau secara langsung ke lapangan terhadap objek 

yang dijadikan jaminan, hasil on the spot di crosscheck dengan hasil 

wawancara I. 

5.      Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan setelah 

dilakukan on the spot.  

 

 

 



 

6.      Keputusan kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, 

biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: 

 jumlah uang yang diterima 

 jangka waktu kredit 

 dan biaya-biaya yang harus dibayar. 

7.      Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya. 

       Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum 

kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, 

mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang 

dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: 

 antara bank dengan debitur secara langsung atau 

 dengan melalui notaris. 

8.       Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan 

dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 

9.      Penyaluran/penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. 

 

3.8    Kualitas Kredit 

                   Seperti yang tercatat pada Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005, 

ada lima kolektibilitas kredit yang jadi ukuran bank untuk menyetujui atau menolak 

pengajuan pinjaman. Kualitas kredit dilihat dari kemampuan bayar si debitur yang 

meliputi : 

 Kualitas 1 status Lancar, ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias 

kredit lancar (performing loan). 

 Kualitas 2 status Dalam Perhatian Khusus (DPK), ini berarti debitur menunggak 

pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari. 

 Kualitas 3 status Kredit Kurang Lancar, ini berarti debitur menunggak 

pembayaran angsuran atau utang dari 91-120 hari. 

 Kualitas 4 status Diragukan, ini berarti debitur menunggak pembayaran 

angsuran atau utang dari 121-180 hari. 

 Kualitas 5 status Macet, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran 

atau utang lebih dari 180 hari. 

Dari daftar kualitas kredit di atas, ada kualitas kredit yang 

disebut performing loan dan non-performing loan. Kualitas 1 udah jelas 

https://lifepal.co.id/media/ini-4-akibat-yang-timbul-kalau-bayar-utang-ke-bank-gak-lancar/


 

disebut performing loan, sedangkan kualitas 2 meski agak bermasalah masih 

masuk performing loan. 

Sementara kualitas 3 hingga 4 disebut non-performing loan. Batas non-performing 

loan (NPL) yang berlaku maksimal 5 persen. 

 

3.9 Teknik Penyelesaian Kredit Macet  

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 

Februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelematan kredit macet, 

yaitu : 

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan 

perubahan terhadap beberapa syarat perjanjiak kredit yang berkenaan dengan 

jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang 

(grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. 

2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu : melakukan perubahan atas sebagian 

atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal 

angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 

3. Restructuring (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan 

syarat- syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau 

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity 

perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau 

reconditioning  

4.  Penyelesaian melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

Biasanya kredit yang telah macet dan telah diupayakan 

penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka 

bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN. Untuk tidak terlalu 

merugikan pihak bank maka hukum perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 memberikan peluang 

kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab 

jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka bank dapat menjual 

agunan itu secara perlahan menurut harga yang berlaku dipasaran. 

 

3.10 RANGKUMAN MATERI  

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih 

dikenal dengan kredit. Alokasi dana adalah menjual kembali atau menyalurkan 

kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan 

kepada nasabah agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. 

Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber-



 

sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena 

itu faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana memegang peran yang sangat 

penting di dunia perbankan 

 

3.11 PENUGASAN 

1.  Tujuan Tugas  : mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis alokasi 

dana bank di bidang kredit  

2. Uraian Tugas    : 

a.  Obyek Garapan : materi pada bab 5 buku Kasmir tentang Kegiatan 

mengalokasikan dana 

b. Batasan-batasan :pengertian alokasi dana, pengertian kredit dan 

pembiayaan, unsur-unsur, tujuan fungsi,j enis-jenis,jaminan,prinsip -

prinsip pemberian,aspek penilaian,prosedur pemberian,kualitas dan 

teknik penyelesaian kredit macet 

c.  Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara  

individu dengan menjawab soal  

      

 SOAL LATIHAN  

1. Uraikan tujuan pemberian kredit serta fungsi-fungsi kredit yang anda ketahui  

2. Kemudahan pengajuan KTA memang membuat banyak orang tertarik untuk 

mendapatkan manfaatnya. Namun masalah akan muncul jika nasabah yang 

bersangkutan meninggal dunia. Lalu bagaimana status hutangnya? Apa yang 

harus dilakukan oleh ahli waris? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4  

SUKU BUNGA 

 

 
4.1 Pengertian Bunga Bank 

Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas 

peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode 

tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah 

pinjaman. 

 Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bunga Simpanan 

Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada 

nasabahnya.Sebagai contoh jasa giro,bunga tabungan,dan bunga deposito. 

2. Bunga Pinjaman 

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus 

dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit. 

 

4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga 

Seperti yang di jelaskan di atas bahwa untuk menentukan besar kecilnya 

suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik 

bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi di samping pengaruh 

faktor-faktor lainnya. 

           Faktor-faktor yang mempengaruhi kecil besarnya penetapan suku bunga 

adalah sebagai berikut : 

1.  Kebutuhan dana.  

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, 

maka yang   dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan 

meningkatkan suku bunga simpanan. 

2 Persaingan. 

Dalam memperebutkan bunga simpanan, maka disamping faktor promosi, yang 

paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. 

 



 

3. Kebijaksanaan pemerintah.  

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh 

melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Target laba yang diinginkan.  

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

5. Jangka waktu. 

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini 

disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula 

sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih 

rendah. 

6. Kualitas jaminan.  

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang 

dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifitikat deposito 

berbeda dengan jaminan sertifitikat tanah. 

7. Reputasi perusahaan.  

Perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang 

relatif lebih kecil dan sebaliknya. 

8. Produk yang kompetitif.  

Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative lebih 

rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. 

9. Hubungan baik.  

Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank 

sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa, 

ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap 

bank. 

10. Jaminan pihak ketiga. 

 

4.3 Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit 

Metode pembebanan bunga ialah sebagai berikut : 

1. Sliding rate 

Sliding rate adalah perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan 

mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga 



 

jumlah suku bunga yang dibayarkan debitur semakin menurun akibatnya 

angsuran yang dibayarkanpun menurun jumlahnya. Pembebanan bunga setiap 

bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar 

nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan 

tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan  sama. Cicilan nasabah (pokok 

pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis 

sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif. 

2. Flat rate 

 Perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah 

angsuran (cicilan) setiap periodepun tetap sama sampai pinjaman itu lunas. Jenis 

flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian 

rumah, pembelian  atau kredit komsumtif lainnya. 

3. Floating rate 

Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar 

uang dan berpengaruh terhadap cicilannya setiap bunga. 

4.4 Contoh Soal dan Penyelesaiannya 

 Pak Hendro  mendapat persetujuan  kredit dari bank Berlian senilai Rp 

12.000.000,-. Jangka waktu kredit adalah 6 bulan . Bunga dibebankan sebesar 12% 

setahun. Hitunglah  dengan menggunakan metode flat rate dan sliding rate jumlah 

angsuran setiap bulan berikut tabel perhitungannya secara lengkap. 

1. Jawaban Pembebanan Bunga dengan Flat Rate 

Jika pembebanan bunga dengan metode flat rate, maka setiap bulan bunga 

yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti 

jumlah angsurannya pun sama setiap bulannya. 

a. Mengitung pokok pinjaman  per bulan sebagai berikut. 

 Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan adalah : 

                      =       Jumlah pinjaman  

                                Jangka Waktu 

           

                      =       Rp12.000.000  

                                  6 bulan  

  

        =       Rp 2.000.000 

        Jadi pokok pinjamannya adalah Rp 2.000.000,- setiap bulan 

 



 

b. Selanjutnya menghitung bunga (BG) per bulan adalah: 

Bunga x Jumlah    Pinjaman 

BG    =       x 1   

     12 bulan 

 

  12% x Rp 12.000.000 

BG    =     x 1 = Rp 120.000 

   12 bulan 

 

 Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah : 

     Pokok pinjaman   Rp2.000.000,- 

     Bunga    Rp    120.000,- 

     Jumlah angsuran   Rp 2.120.000,- 

   

 Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 6 bulan dan jika kita 

uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

 

Bulan Sisa Pinjaman Pokok Pinjaman Bunga Angsuran 

1 10.000 2.000. 120 2.120 

2              8.000 2.000. 120 2.120 

3    6.000 2.000. 120 2.120 

4              4.000 2.000. 120 2.120 

5              2.000 2.000. 120 2.120 

6 0 2.000. 120 2.120 

Jumlah          60.000    720     12.720 

        Tabel 4.1 Perhitungan Kredit dengan Flat Rate ( dalam Ribuan ) 

2.  Pembebanan Bunga dengan Metode Sliding Rate 

. 

 

 

 

Pokok Pinjaman Setiap bulan adalah sama yaitu : 

  𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑗 =
Rp 12.000.000

6 bulan
= Rp 2.000.000/Bulan 

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 =
% bunga 1 tahun x ( sisa pinjaman )

6 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

a. Angsuran bulan ke-1 adalah 

- Pokok pinjaman     = Rp2.000.000 

- 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 =
12% x Rp 12.000.000

12 Bulan
     = Rp   120.000 

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

        Jumlah angsuran 1  = Rp2.120.000 

 

 

Perhitungan jumlah bunga yang dibayar didasarkan kepada jumlah sisa pinjamannya. 

Oleh karena itu jumlah      bunga yang dibayar setiap bulan semakin mengecil , 
sedangkan pembayaran pokok pinjaman tetap. Pada akhirnya jika bunga yang di bayar 

mengecil dari bulan ke bulan , maka otomatis jumlah angsuran setiap bulan pun semakin 

turun 



 

b. Angsuran bulan ke-2 adalah 

- Pokok pinjaman  = Rp2.000.000 

𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 =
12% x Rp 10.000.000

12 bulan
  = Rp   100.000 

   ---------

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

Jumlah angsuran 2  = Rp2.100.000 

 

Catatan : 

Jumlah Rp 10.000.000 berasal dari jumlah pinjaman Rp12.000.000 

dikurangi Pokok pinjaman bln pertama Rp 2.000.000 

c. Angsuran bulan ke-3 adalah 

- Pokok pinjaman = Rp2.000.000 

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 =
12% x Rp 8.000.000

12 bulan 
 = Rp     80.000 

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

Jumlah angsuran 3 = Rp2.080.000 

 

d. Angsuran bulan ke 4 adalah 

- Pokok pinjaman = Rp2.000.000 

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 =
12% x Rp 6.000.000

12 bulan
 = Rp     60.000 

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

Jumlah Angsuran 4  = Rp2.060.000 

 

e. Demikian pula seterusnya untuk bunga bulan ke 5, ke 6 sampai bulan 12 

perhitungan bunganya tetap dihitung dari sisa pinjamannya. 

Bulan Sisa Pinjaman Pokok Pinjaman Bunga Angsuran 

1 10.000 2.000 120. 2.120. 

2       8.000 2.000. 100. 2.100. 

3       6.000 2.000.  80. 2.080. 

4       4.000 2.000.  60. 2.060. 

5       2.000 2.000. 40. 2.040. 

6 0 2.000. 20. 2.020. 

Jumlah         60.000 420. 12.420. 

Tabel 4.2  Perhitungan Kredit Dengan Sliding Rate ( dalam Ribuan) 

Jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode di atas adalah sebagai 

berikut : 

- Dengan metode flat rate adalah Rp      720.000 

- Dengan metode sliding rate adalah Rp      420.000 

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

- 

                         Selisih Rp      300.000 

 

 



 

4.5 RANGKUMAN MATERI 

Dalam dunia perbankan, keuntungan terbesar yang mereka dapatkan adalah 

dari hasil pembayaran bunga atas pinjaman kredit yang Bank kucurkan. Sehingga 

setiap Bank berlomba-lomba menarik debitur agar tertarik untuk meminjam dana 

di Bank mereka. Jadi bunga itu dapat dikatakan kompensasi yang diberikan dari 

sang peminjam uang kepada pemberi pinjaman atas ketersediaannya meminjamkan 

uang.  Suku bunga kredit merupakan sumber pendapatan bagi bank. Oleh sebab itu, 

bank akan menagihkan suku bunga kredit lebih tinggi daripada suku bunga 

pinjaman. Dengan margin perbedaan suku bunga pinjaman dan suku bunga 

simpanan tersebut maka bank dapat memperoleh keuntungan dan mempertahankan 

operasionalnya sehari-hari. Berdasarkan perhitungannya ada tiga jenis suku bunga 

kredit yang tersedia di sistem perbankan Indonesia yaitu sliding rate,flat rate dan 

floating rate 

4.6 PENUGASAN  

Uraian Tugas : 

a. Obyek Garapan :  melakukan perhitungan kredit yang  terdiri saldo dan 

pokok pinjaman,bunga dan jumlah angsuran dengan metode flate rate dan 

sliding rate    

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : soal yang diberikan dosen 

pengampu 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara individual 

dikumpulkan pada saat perkuliahan 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: Mahasiswa mengerjakan 

pada buku tugasnya dan ditulis tangan  

     SOAL LATIHAN  

Tn Alan memperoleh fasilitas kredit dari Bank MEGA sebesar 54 Juta rupiah 

untuk jangka waktu 6 bulan. Bunga yang dibebankan sebesar 12% pertahun. 

Saudara diminta membuat perhitungan beserta tabel yang berisi sisa 

pinjaman,pokok pinjaman,bunga dan jumlah angsuran menggunakan metode 

flat dan slidding rate. 

       

 



 

Bab 5 JASA-JASA BANK LAINNYA 

 

 
Pengertian Jasa Bank Lainnya 

 
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan penyalur dana 

ke masyarakat, selain itu bank juga mempunyai jasa-jasa lain yang bisa digunakan 

oleh masyarakat untuk mendukung dan memperlancar penghimpunan dan 

penyaluran kembali ke masyarakat. Dengan demikian akan memudahkan 

masyarakat dalam melakukan transaksi dalam kegiatan sehari-hariannya, semakin 

lengkap jasa-jasa yang ditawarkan maka semakin baik bank tersebut, dalam artian 

masyarakat tidak perlu melakukan transaksi di bank lain untuk melakukan transaksi 

perbankan. Tetapi hal ini juga dibutuhkan kesiapan terhadap bank yang 

bersangkutan, karna semakin lengkap jasa-jasa yang ditawarkan maka semakin 

besar pula biaya perbankan dalam penyedianan jasa tersebut, seperti peralatan, 

modal, dan personil yang mampu dalam menjalankan fasilitas tersebut. selain itu 

juga diperhatikan apakah bank tersebut termasuk kedalam kategori bank umum, 

ataukah Bank Pengkreditan Rakyat atau dapat pula dilihat dari status bank tersebut 

apakah bank devisa, atau non devisa. 

 

Keuntungan Jasa-jasa Bank 

 
Seperti yang sudah dijelasakan sebelumnya, bank merupakan badan usaha 

penghimpun dan penyalur dana sehingga bank juga akan mencari keuntungan dari 

jasa-jasa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat, adapun keuntungan jasa-

jasa bank antara lain: 

1. Spread based merupakan keuntungan yang didapatkan perbangkan dari 

selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman masyarakat. Spread based 

termasuk keuntungan pokok dari perbankkan pada umumnya. 

2. Fee based, selain mencari keuntungan dari Spread based bank juga bisa 

mendapatkan keuntugan dari transaksi jasa-jasa lainnya, hal ini untuk 

menambahkan keuntungan-keuntungan bank itu sendiri, walaupun 

keuntungan relatif kecil tetapi resiko yang di hadapi juga kecil daripada 



 

resiko kredit. Selain itu jasa-jasa tersebut juga sangat di butuhkan oleh 

perbankan untuk memperlancar transaksi yang dilakukan masyarakat dalam 

hal simpan pinjam. Adapun jasa-jasa tersebut antara lain: 

a. Biaya administrasi 

b. Biaya kirim 

c. Biaya tagih 

d. Biaya provisi dan komisi 

e. Biaya sewa  

f. Biaya iuran  

g. Biaya lainnya 

 

Jenis-jenis Jasa-jasa Bank Lainnya 

Bank dikatakan lengkap jika fasilitas-fasilitas yang ditawarkan bermacam-

macam, berikut ini adalah jasa-jasa yang dikatakan lengkap dari sebuah perbangkan 

di Indonesia. 

Kiriman Uang (Transfer) 

Kirim uang merupakan jasa yang ditawarkan bank untuk membantu 

masyarakat mengirimkan uang di dalam kota maupun luar kota, bahkan bisa juga 

jika berbeda negara sekalipun, pengiriman uang ini bisa antara bank yang sama 

maupun bank yang berbeda. Sehingga akan ada perbedaan biaya jika pengiriman 

dilakukan kepada bank yang berbeda, selain itu untuk pengiriman beda negara bisa 

dilakukan melalui bank devisa dan biaya tergantung dari kebijakan masing-masing 

perbangkan. 

 Keuntungan masing-masing pihak yang menggunakan jasa kirim uang: 

a. Bagi nasabah 

- Pengiriman uang cepat dan mudah 

- Biaya pengiriman relatif terjangkau 

- Pengiriman aman dan nyaman 

- Pengiriman bisa menggunakan smartphone 

b. Bagi Bank 

- Pelayanan kepada masyarakat 

- Biaya jasa pengiriman 



 

Kliring  

Kliring merupakan penagihan warkat atau penyelesaian utang piutang antar 

bank yang berasal dari dalam kota, dan penyedia jasa kliring ini adalah bank-bank 

yang sudah di tunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyediakan jasa tersebut 

sehingga tidak sembarangan bank bisa menyediakan jasa tersebut jika tidak 

ditunjuk oleh Bank Indonesia. 

Warkat-warkat yang bisa di kliringkan adalah warkat yang berasal dari 

dalam kota seperti: 

a. Cek  

b. Wesel Bank 

c. Nota Kredit 

d. Lalu Lintas Giral 

e. Wesel Bank 

f. Dll 

Tujuan di adakan kliring oleh Bank Indonesia adalah untuk memperlancar 

lalu lintas pembayaran giral, serta mempermudah pembayaran utang piutang 

sehingga akan berjalan dengan efektif dan efisien 

Perhitungan kliring dilakukan setiap hari oleh bank-bank, hal ini untuk 

mengetahui apakah bank terebut menang ataupun kalah kliring, bank akan dianggap 

menang kliring apabilah penagihan lebih besar dibandingkan pembayaran kliring 

tersebut ini merupakan prestasi suatu bank apabilah penarikan lebih besar, hal ini 

berarti pembinaan nasabahnya lebih baik dibandingkan bank yang kalah kliring. 

Bank dianggap kalah kliring apabilah penarikan lebih kecil dibandingkan 

pembayaran kliring itu sendiri sehingga bank harus menutup kekalahan kliring 

tersebut. Apabilah bank tersebut tidak mampu menutup maka bank bersangkutan 

bisa meminta bantuan terhadap bank lain dengan cara melakukan pinjaman call 

money yang biasanya pinjaman tersebut waktunya sangat singkat. 

Call money diberikan pada bank yang tidak dapat menutupi saldo mereka 

dikarnakan penarikan lebih kecil dibandingkan pembayaran warkat yang ada. 

Penagihan Call money dilakukan saat bank yang memberikan pinjaman 

menagihnya sesuai kesepakatan yang sudah di buat. Sehingga apabilah pada waktu 

penagihan bank masih belum bisa membayar maka Call money akan menjadi 



 

pinjaman biasa dan ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan bank yang 

memberikan pinjaman Call money tersebut. 

 

Inkaso (Collection) 

Inkaso hampir sama dengan kliring yaitu jasa bank untuk penagihan warkat 

yang berada di luar kota maupun luar negeri, bedanya dengan kliring, penagihan 

yang ada di dalam kota jika inkaso penagihan yang berada di luar kota maupun luar 

negeri. Sebagai contoh jika kita mendapatkan cek di kota banyuwangi maka kita 

dapat mencairkan di kota lain ini biasanya disebut inkaso dalam negeri, begitu juga 

kita mendapat cek dari bank luar negeri, dan kita cairkan di dalam negeri maka 

proses penarikan melalui inkaso luar negeri. 

Adapun warkat-warkat yang dapat di inkasokan antara lain: 

- Cek  

- Money Order 

- Wesel 

- Deviden 

- Bilyer Giro 

- Kuitansi 

- Dll  

Proses penyelesaian inkaso oleh bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Inkaso berdokumen,  

b. Inkaso tidak berdokumen 

 

Safe Deposit Box 

Safe deposit box adalah jasa yang diberikan bank untuk menyimpan 

dokumen-dokumen penting maupun barang-barang berharga lainnya. Jadi bank 

akan menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut supaya aman, 

Safe deposit box biasanya berbentuk kotak dengan ukuran tertentu yang disewakan 

ke nasabah untuk menyimpan barang milik nasabah tersebut. Dan selanjutnya 

nasabah yang menggunakan jasa Safe deposit box akan diberikan kunci akses 

brangkas tersebut. Barang yang bisa disimpan juga beragam, mulai dari sertifikat, 



 

saham, obligasi, ijasa, paspor, emas, mutiara, berlian, dan sebagainya. Adapun 

barang yang tidak diperbolehkan untuk di simpan di Safe deposit box adalah bahan-

bahan peledak, narkotika, dan lain sebagainya yang melanggar hukum. 

Keuntungan bagi nasabah yang menggunakan Safe deposit box adalah: 

a. Terjaminnya kerahasian dari barang yang di simpan selama barang yang di 

simpan tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh bank yang yang 

memberikan jasa Safe deposit box tersebut 

b. Keamanan barang terjamin karna: 

- Tempat penyimpanan dilengkapi peralantan yang canggih dan keamana 

yang baik 

- Safe deposit box terbuat dari baja yang kuat dan tahan api 

- Pembukaan brangkas tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, 

karna ada dua kunci untuk membuka brangkas tersebut yang semuanya 

dipegang nasabah dan perbankan, sehingga jika membuka brangkas 

tersebut harus dilakukan oleh perbankkan dan nasabah yang 

bersangkutan 

 

Bank Card 

      Bank card merupakan kartu plastik 

yang dikeluarkan oleh perbankkan untuk 

melakukan transaksi sehari-hari, Bank card 

bisanya juga disebut dengan kartu kredit atau 

juga uang plastik. Kartu kredit inilah yang 

bisanya digunakan oleh nasabah untuk 

melakukan transaksi berupa pembayaran-

pembayaran kegiatan nasabah setiap hari, 

seperti pembayaran belanja di mini market dan supermarket, restoran, hotel, dan 

lain-lain, selain itu bank card juga dapat digunakan untuk penarikan uang di 

berbagai tempat misalnya ATM, minimarket, dll. 

 

 

 



 

 

Bank Notes  

Bank notes merupakan jasa jual beli valuta asing atau uang kertas negara 

lain yang dikeluarkan oleh bank di negara tersebut dan merupakan alat pembayaran 

yang sah di negara tersebut. Sedangkan yang disebut transaksi bank note adalah 

suatu transaksi jual beli valuta asing sesuai dengan nilai tukar saat ini. Dalam 

transaksi bank notes bank akan mengelompokkan bank notes menjadi dua, yaitu 

bank notes kuat dan lemah. Dimana suatu bank pasti akan mengutamakan bank 

notes yang kuat karna pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya bank notes 

nilainya stabil, banyak dicari, mudah untuk dijual belikan kembali, dan sebagainya 

sesuai pertimbangan yang ada. Sedangkan pengelompokan bank notes yang lemah 

biasanya dikarenakan kebalikan dari bank notes yang kuat, yaitu nilai tidak stabil, 

sukar untuk diperjual belikan kembali, kondisi cacat (rusak, ada coretan, lusuh), 

termasuk valuta lemah, dan sebagainya.  

 

 

Gambar 5.1 contoh bank notes 

Kurs jual adalah kurs yang dipakai apabila bank menjual suatu mata uang asing atau 

apabila kita ingin menukar rupiah yang kita miliki dengan valuta asing .Dengan kata lain, 

bank berposisi sebagai penjual dan Anda sebagai pembeli 

Kurs beli adalah kurs yang dipakai apabila  bank sebagai pembeli atau apabila  Anda 

sebagai pemegang mata uang asing   menukarkan valuta asing yang anda punyai dengan  

rupiah.  

Valuta adalah mata uang 

Kurs adalah nilai valuta asing  

Konversi adalah penyesuaian  

 

 



 

Contoh tabel kurs yang berlaku 

 Mata uang dan symbol  Kurs jual  Kurs beli  

1 Australia Dollar (AUD) 10.745 10.632 

2 Canada Dollar (CAD) 11.477 11.359 

3 Eropa Dollar  (Eur) 17.497 17.319 

4 Japan Yen      (JPY) 13.387 13.250 

5 Saudi Riyal      (SAR) 3995   3.954 

6 Singapore Dollar(SGD) 10.914 10.799 

7 Amerika Dollar (USD) 14.983 14.833 

Tabel 5.1 kurs yang berlaku 

Contoh soal : 

1. Naruto ingin berlibur ke Florida,dia mempunyai dana 9200 yen(JPY).Harga tiket 

pesawat 800 EUR dan biaya makan dan hotel 3000 EUR .Berapa yen (JPY) sisa uang 

yang dimiliki Naruto? 

JAWAB : 

     Dana Naruto 9200 JPY x Rp 13.250 (kurs beli)   =                   Rp 121.900.000 

     Tiket Pesawat 800 EUR x Rp 17.497( kurs jual)  =                   Rp 13.997.600 

     Biaya makan dan hotel 3000 EUR x Rp17.497 (kurs jual) =     Rp 52.491.000 + 

                                                                                                         Rp    66.488.600 

                                                                                                         Rp    55.411.400 

     Jadi sisa uang yang dimiliki Naruto adalah Rp  55.411.400 : Rp 13.250 (kurs beli) = 

4182 JPY 

                                                                           

2. Berapa US Dollar yang diperoleh dari penukaran Rp 40.000.000 dengan kurs jual 

USD dan kurs beli  USD? 

JAWAB : 

a. kurs jual Rp 40.000.000 : Rp 14.983 = 2669,69 USD 

b. kurs beli Rp 40.000.000 : Rp 14.833 = 2696,69 USD 

                

3. David ingin membuka restaurant di Arab dengan biaya 200.000 SAR(Saudi Arabia). 

Berapa SAR yang harus dia siapkan jika punya tabungan 40.000 EUR ? 

JAWAB : 

Biaya yang diperlukan 200.000 SAR x Rp.3995 (kurs jual)  =          Rp. 799.000.000 

     Tabungan David  40.000 Eur x Rp.17.319  (kurs beli)           =          Rp  692.760.000  -     

                                                                                                                  Rp  106.240.000 

Jadi jumlah SAR yang harus David siapkan adalah Rp 106.240.000 : Rp  3995 (kurs jual 

SAR) 

                                                                                      = 26.593,25 SAR 



 

 

Travellers Cheque 

Travellers cheque atau cek wisata merupakan cek yang digunakan oleh 

seseorang saat berpergian atau biasanya sering digunakan oleh turis untuk 

melakukan perjalanan wisata ke negara lain. Travellers cheque dapat di pergunakan 

di berbagai tempat terutama pada tempat-tempat yang sudah di tunjuk atau sudah 

mengadakan perjanjian khusus dengan bank yang bersangkutan yang mengeluarkan 

travellers cheque.  

Travellers cheque sangatlah membantu bagi para wisatawan dalam 

melakukan perjalanan ke negara lain, hal ini dikarnakan terlalu beresikonya seotang 

turis atau wisatawan membawa uang tunai yang cukup besar sehingga ini yang 

melatarbelakangi perbankan untuk memberikan jasa travellers cheque. Dengan 

adanya Travellers cheque akan mengurangi resiko kehilangan uang saat melakukan 

perjalanan di berbagai tempat dan mempermudah melakukan transaksi di berbagai 

pembelian di berbagai tempat. 

Terdapat dua jenis travellers cheque yaitu atas unjuk dan atas nama, dimana 

keduanya mempunyai perbedaan pada penarikannya. Seperti pada travellers cheque 

atas unjuk ini penarikannya bisa dilakukan selama mereka memiliki cek tersebut 

sehingga bisa siapapun selama ada cek tersebut. Sedangkan untuk travellers cheque 

atas nama hanya bisa ditarik oleh orang yang bersangkutan sesuai nama yang 

terterah pada cek tersebut biasanya mereka yang menarik harus menunjukkan 

identitas asli mereka untuk bukti apakah benar nama yang terterah sama dengan 

kartu identitasnya.  

Memiliki Travellers cheque sangatlah menguntungkan bagi mereka yang 

ingin berpergian, hal ini dikarnakan mudahnya penggunaan Travellers cheque 

tersebut, selain itu keamanan yang saat baik dengan menggunakan travellers 

cheque beda dengan uang tunai, jika hilang atau dicuri maka akan sangat sulit untuk 

dilacak sedangkan pada travellers cheque jika hilang atau dicuri maka pemilik biasa 

mengajukan laporan kehilangan pada bank atau agen yang besangkutan untuk 

menggantinya sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah ada, selain itu travellers 

cheque juga dapadiwariskan kepada orang lain yang diberikan wewenang karna 

biasanya tidak adanya batas waktu untuk travellers cheque ini. 



 

 

Letter of Credit (L/C) 

Ekspor dan impor merupakan kegiatan jual beli yang termasuk dalam 

perdagangan internasional, oleh karnanya terkadang dalam masalah transaksi 

pembayarannya terdapat kesulitan untuk melakukannya. Jasa bank yang berikutnya 

adalah yang dikeluarkan oleh suatu perbankkan untuk memudahkan transaksi 

ekspor dan impor adalah Latter of Credit. Latter of Credit sendiri merupakan surat 

kredit yang dikeluarkan oleh bank kepada importir dan importir untuk 

menyelesaikan transaksi pembayaran atas ekspor dan impor yang sedang mereka 

lakukan. Selain untuk transaksi pembayaran ekspor impor Latter of Credit juga bisa 

digunakan untuk transaksi pembayaran pengiriman barang antar pulau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 5.2 alur dari Latter Of Credit 

 

Adapun jenis Latter of Credit yang bisa dipilih dalam menyelesaikan 

transaksi antara lain: 

a. Revocable Latter of Credit 

b. Irrevocable Latter of Credit 

c. Sight Latter of Credit 

d. Usance Latter of Credit 

e. Restricted Latter of Credit 

f. Unrestricted Latter of Credit 

g. Red clause Latter of Credit 



 

h. Transferable Latter of Credit 

i. Revolving Latter of Credit 

j. Dan lain-lain 

 

Bank Garansi dan Referensi Bank 

Bank garansi merupakan jasa yang diberikan oleh perbankan untuk 

memberikan jaminan terhadap perseorangan, perusahaan ataupun lembaga dalam 

bentuk surat sertifikat jaminan. Pemberian jaminan tersebut diberikan untuk 

memberi jaminan terhadap pihak penerima jaminan atas hak-hak yang mereka 

dapatkan dari pihak yang dijamin. Sehingga bank akan bertanggung jawab atas 

kewajiban-kewajiban tersebut seandainya yang dijamin tidak dapat memenuhi 

kewajibannya di kemudian harinya sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal.  

Adapun tujuan dari bank garansi antra lain adalah: 

a. Bank garansi memberikan rasa aman kepada pemegang jaminan bahwa 

mereka tidak akan dirugikan dikemudian hari jika proyek yang mereka 

inginkan tidak terlaksana karna akan mendapatkan ganti rugi dari bank yang 

menjamin sebelumnya 

b. Bank garansi akan menimbulkan rasa percaya antara pemberi jaminan, 

penjamin, dan yang menerima jaminan karna tidak ada yang saling 

dirugikan di kemudian hari. Dan kepercayaan ini akan diikat dalam sebuah 

perjanjian yang dibuat untuk kenyamanan bersama 

c. Bagi pikah bank dengan memberikan jasa bank garansi mereka akan 

mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah 

karna menggunakan jasa bank garansi tersebut, dan bank tidak akan merugi 

apabilah yang dijamin lalai menjalankan kewajibannya karna mereka yang 

di jamin menaruh jaminannya di bank yang bersangkutan. 

Biaya-biaya yang akan diperoleh oleh bank dari transaksi-transaksi jasa 

bank garansi ini adalah salah satu keuntungan yang akan diperoleh bank atas jasa 

yang sudah diberikan sebagai penjamin tersebut. Biaya ini sebagai kompensasi 

untuk perbankkan sebagi resiko yang akan di hadapi oleh perbankan di kemudian 

hari, biaya-biaya tersebut bisa berupa: 

 



 

a.  Biaya provisi  

Biaya provisi merupakan biaya yang harus dibayarkan atas balas jasa terjamin 

karna sudah menggunakan jasa bank garansi tersebut. Besarnya provisi 

ditentukan bedasarkan penggunaan bank garansi dan ditetapkan 

berdasarkan presentase. Pemerinta melalui bank Indonesia menerapkan 

besarnya provisi bank garansi secara umum tanpa membedakan  tujuan 

penggunaan bank garansi. 

Dalam perhitunga bank garansi tersebut bisa menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

BP = (n/12) x PP x BG 

 

BP  = biaya Provisi 

n  = jangka waktu bank garansi (bulan)  

PP = presentase provisi 

BG = nilai bank garansi 

 

Contoh: 

Perusahan A ingin menggunakan jasa bank garansi kepada bank C yang 

besarannya adalah Rp.700.000.000 dengan jangka waktu yang sudah 

ditentukan selama 6bulan, provisi ditetapkan oleh bank sebesar 1%. 

Berapakah biaya provisi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan A atas jasa 

bank garansi tersebut? 

Jawab: 

BP = (6/12) x 1% x 700.000.000 

BP = 3.500.000 

 

Jadi besaran yang harus dikeluarkan oleh pemohon bank garansi adalah sebesar 

Rp.3.500.00 

b. Biaya administrasi 

Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memenuhi administrasi 

yang ada, dan besarnya ditentukan oleh bank yang bersangkutan. 



 

c. Bea materai 

Bea materai adalah biaya materai yang akan ditempelkan di surat 

perjanjian bank garansi yang akan ditandatangani oleh bank dan pihak 

terjamin sesuai kesepakatan sebelumnya. 

 

Memberikan Jasa di Pasar Modal 

Perbankkan juga memberikan jasa-jasa lain yang terkait dengan pasar 

modal, dalam hal ini peran perbangkan adalah untuk memperlancar transaksi pasar 

modal di bursa efek. Adapun jasa-jasa yang ditawarkan oleh perbangkan dalam 

memperlancar transaksi di bursa efek antara lain: 

a. Perusahaan pengelolah dana  

b. Penjamin emisi 

c. Wali amanat 

d. Pedagang efek 

e. Pialang 

 

Menerima Setoran-setoran 

Jasa selanjutnya yang ditawarkan oleh perbankan adalah menerima setoran-

setoran, jasa ini sering digunakan oleh nasabah untuk mempermudah menerimah 

setoran-setoran yang akan di bayarkan, hal ini untuk mempermudah nasabah dalam 

menerima setoran tersebut dan juga keamanan yang terjaga. Adapun setoran-

setoran yang diterima oleh perbankan atara lain: 

a. Pembayaran perkuliahan  

b. Pembayaran pajak 

c. Pembayaran listrik 

d. Pembayaran telepon 

e. Pembayaran rekening air 

f. Pembayaran ONH 

 

 

 

 



 

Melakukan Pembayaran 

Selain menerima jasa penerimaan setoran, perbankan juga memberikan 

fasilitas jasa berupa pembayaran-pembayaran. Adapun pembayaran yang diberikan 

oleh perbankkan meliputi: 

a. Gaji 

b. Pensiun 

c. Bonus 

d. Hadiah 

e. Deviden 

f. Dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bab 6 Tugas-tugas Bank Indonesia 

 

 
  Bank sentral merupakan 

instasi yang mempunyai peranan 

dalam kebijakan moneter di suatu 

negara. Sehingga bank sentral 

bertugas untuk menjaga kestabilan 

perekonomian dengan menekan 

tingkat inflasi yang ada di suatu negara. Bank sentral harus mampu menjaga nilai 

uang dan harga-harga tetap stabil agar tidak terjadi inflasi yang sangat tinggi, hal 

ini akan merugikan suatu negara jika tingkat inflasi di suatu negara sangat tinggi. 

Peredaran uang di suatu negara juga harus diawasi oleh bank sentral agar peredaran 

uang dimasyarakat tidak terlalu banyak sehingga mengakibatkan sifat masyarakat 

yang konsumtim yang mengakibatkan barang-barang kebutuhan semakin langkan 

dan membuat kenaikan barang-barang yang tidak bisa dikontrol yang 

mengakibatkan inflasi. Bank sentral di Indonesia sendiri fungsinya dijalankan oleh 

Bank Indonesia. 

 Bank Indonesia berawal dari De Javasche Bank yang didirikan oleh Belanda 

pada 24 Januari 1828, De Javasche Bank didirikan oleh pemerinta Belanda pada 

awalnya untuk membantu Belanda dalam mengurus keuangannya pada waktu itu. 

setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia 

dan berada di bawah kewenangan pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 6 

Desember 1951 dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1951. Pada awal periode 

kemeredekaan, bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun dalam 

perkembangannya, usaha tersebut dihentikan. Apalagi semenjak krisis moneter 

yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia diberikan 

independensi untuk fokus pada tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. 

 Bank Indoneseia mempunyai peranan yang saat besar bagi Indonesia selain 

http://www.bi.go.id/id/Default.aspx


 

menjaga kestabilan nilai mata uang rupia Bank Indonesia juga menjadi pemegang 

amanat menjaga kas negara, penghimpunan dana oleh masyarakat akan dikelolah 

oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral hal ini untuk dapat disalurkan ke 

masyarakat kembali secara efektif. Dalam sebuah pembangunan disuatu negara 

dalam sektor apapun untuk percepatan pertumbuhan juga akan diawasi, diatur, dan 

dikordinator oleh Bank Indonesia agar berjalan sesuai dengan harapan dan 

tujuannya. 

 Bank Indonesia juga mempunyai wewenang tunggal dalam menyalurkan 

uang kartal yang beredar dimasyarakat dan menjaga kstabilan uang yang beredar 

agar tidak terjadinya inflasi sehingga nilai rupia akan tetap stabil. Selain itu juga 

tugas Bank Indonesia juga untuk mengatur dan mengawasi perbankan secara 

keseluruhan. Hubungan internasional juga akan  memang dibutuhkan oleh negara. 

Tujuan Bank Indonesia 

Bank Indonesia mempunyai tujuan Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 

Tahun 1999 Bab III pasal 7 adalah Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rupiah 

sebagai mata uang yang sah di negara indonesia perlu dipelihara untuk 

menyetabilkan nilainya, sebab dampak yang akan timbul sangatlah besar dan akan 

merugikan masyarakat jika nilai rupiah tidaklah stabil, akan terjadi inflasi yang 

akan memberatkan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kestabilan ini bisa 

dilihat dari nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang ada, jika harga-harga 

mengalami kenaikan tanpa bisa terkendali hal ini menimbulkan inflasi yang akan 

mengancam perekonomian Indonesia, sehingga perlu dimemberikan kebijakan-

kebijakan yang bisa menstabilkan nilai rupia tersebut. Selain itu juga kstabilan 

terhadap nilai mata uang negara lain juga perlu dilakukan untuk memperlancar alur 

ekspor impor yang ada di Indonesia. Inilah tujuan bank Indonesia di bentuk di 

Indonesia menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 Bab III pasal 7. 

Tugas-tugas Bank Indonesia 

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia mempunyai 

tugas-tugas yang sangat penting untuk memajukan perkembangan ekonomi di 

Indonesia, terdapat tiga pilar utama tugas bank Indonesia dalam memelihara 

kestabilan nilai rupiah sebagai berikut: 

 

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


 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

Dalam menstabilkan nilai rupiah tugas Bank Indonesia adalah menetapkan 

kebijakan moneter dengan memperhatikan tingkat inflasi yang sedang 

terjadi. Agar nilai rupiah tidak semakin menurut terhadap barang dan jasa 

yang ada. 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,  

Bank Indonesia disini juga mempunyai tugas mengatur dan menjaga 

kelancaran sistim pembayaran dengan memberikan perizinan bagi 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Hal ini untuk menjaga konsumen 

dalam menggunakan jasa keuangan ini, jasa keuangan wajib menyerahkan 

laporannya untuk melihat kinerja dari jasa keuangan tersebut, ini bertujuan 

untuk menghadirkan rasa aman dan efektif bagi masyarakat. Dengan 

menyerahkan laporan maka Bank Indonesia dapat memantau kinerja dari 

penyelenggara jasa keuangan tersebut. 

3. Menjaga dan mengawasi bank 

Bank Indonesia mempunyai wewenang dalam menjaga dan mengawasi 

bank dengan menetapkan peraturan bagi bank-bank yang ada. Bank 

Indonesia dapat memberikan izin dan mencabut izin jika bank yang ada 

tidak memenuhi peraturan-peraturan yang di buat sesuai perudang-

undangan yang berlaku saat ini.  

Hubungan dengan Pemerintah 

Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah sesuai yang tertuang pada 

Undang-Undang adalah bertindak sebagai pemegang kas negara, Bank Indonesia 

akan mengelolah kas negara sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya 

dengan tujuan pembangunan dan lain sebagainya, selain itu atas nama pemerintah 

Bank Indonesia juga dapat menerimah pinjaman luar negeri jika itu memang 

diperlukan, dan membayarkan kewajiban-kewajiban kepada negara lain.  Bank 

Indonesia juga mempunyai tugas dalam memberikan pendapat terkait rancangan 

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


 

anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Dalam hal penerbitan surat-surat 

utang negara, pemerintah wajib untuk berkordinasi dengan Bank Indonesia agar 

keputusan yang diambil tidak merugikan banyak pihak, Hal-hal tersebut adalah 

sebagian hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. 

Hubungan dengan Dunia Internasional 

Selain Bank Indonesia berhubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia 

juga mempunyai hubungan dengan dunia Internasional, salah satunya adalah dapat 

melaksanakan kerjasama dengan bank sentral dari negara lain, maupun organisasi 

atau lembaga internasional. Hal ini untuk memperlancar hubungan antara negara 

dengan dunia internasional dalam hal ekonomi, moneter, dan perbankan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab 7 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 
 

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

Sebagai kita ketahui Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada tahun 

1998, hal ini mengakibatkan porak porandanya perekonomian Indonesia saat itu hal 

ini melatarbelakangi pemerintah 

untuk mencari solusi dalam 

menangani hal tersebut agar tidak 

terulang kembali pada masa yang 

akan datang. Lalu munculah 

gagasan untuk membentuk suatu 

lembaga yang mampu menatasi 

masalah tersebut. Sehingga pemerintah diamanatkan untuk membuat suatu lembaga 

yang independen selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010, tapi pada 

kenyataannya meskipun gagasan ini di utarakan sejak jauh hari otoritas jasa 

keuangan (OJK) baru disahkan   Pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa 

Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya pemerintah mengsahkan dan 

membuat undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK) yaitu Undang-

undang nomor 21 tahun 2011.  

Otoritas Jasa Keuangan sendiri dapat di artikan sebagai sebuah lembaga 

pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, 

perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan sendiri 

termasuk lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011. Selain itu terbentuknya OJK tersebut untuk membantu Bank Indonesia dalam 

melakukan pengawasan di sektor perbankkan sehingga Bank Indonesia bisa lebih 

fokus dalam pengelolaan moneter dan menjaga kstabilan nilai rupiah. 

 

 



 

Peran Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya pasti mempunyai cita-

cita yang ingin di capai kemudian hari, cita-cita otoritas jasa keuangan ini tertuang 

pada visi yang ingin dicapai, untuk mencapai visi maka perlu dibentuknya misi agar 

visi yang diinginkan bisa terpenuhi kemudian hari. Adapun visi dari otoritas jasa 

keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang 

terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu 

mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang 

berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 

Selanjutnya misi yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan antaralain: 

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

 

Sedangkan untuk tujuan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah sebagai 

berikut: 

1. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara 

teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil, dan 

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan termasuk lembaga yang independen 

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang. Berikut adalah fungsi,tugas, dan wewenang dari Otoritas Jasa 

Keuangan: 

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan harus 

menjunjung integritas setinggi-tingginya agar apa yang akan dikerjakan 



 

bersifat adil, objektif dalam menyingkapi permasalahan agar terciptanya 

kejujuran dan komitmen yang baik di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Selain 

itu sifat profesional juga harus ditekankan pada setiap penerima tanggung 

jawab di dalam Otoritas Jasa Keuangan untuk mencapai kinerja yang baik 

dalam pelaksanaannya. Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu 

bersinergi dengan setiap pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal untuk produktifitas yang lebih baik dan mempunyai sifat inklusif, 

dan visioner dalam menjalankan tugasnya. 

 

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, adapun jasa keuangan yang 

diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: 

a. Perbankan, 

b. Pasar Modal, 

c. Asuransi, 

d. Dana Pensiun, 

e. Lembaga Pembiayaan, 

f. Pegadaian, 

g. Lembaga Penjaminan, 

h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 

i. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan,  

j. Penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, kesejahteraan. 

 

3. Dalam mengemban tugas yang sudah diamanahkan Otoritas Jasa Keuangan 

mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Tugas pengaturan 

Menetapkan peraturan terkait sektor jasa keuangan sesuai undang-

undang yang berlaku. Mulai dari peraturan mengenai pengawasan, 

pelaksanaan tugas, struktur organisasi, tatacara pengolahan, sanksi dan 

sebagainya. 



 

b. Tugas pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai tugas pengawasan di sektor 

keuangan, hal ini untuk melindungi hak-hak konsumen. Pengawasan 

tersebut dilakukan untuk mengawasi setiap kinerja yang dilakukan oleh 

lembaga jasa keuangan agar tidak merugikan konsumen yang 

bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi yang 

tegas jika lembaga keuangan yang bersangkutan berpotensi merugikan 

masyarakat, hal ini untuk memberikan perlindungan dan rasa aman 

terhadap masyarakat dalam investasi dan dan transaksi yang berkaitan 

dengan jasa keuangan.  

Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pengatur sektor jasa 

keuangan di bentuk bedasarkan 3 landasan utama, yaitu landasan filosofi, yuridis, 

dan sosiologi. 

1. Landasan Filosofi 

Pada landasan yang pertama yaitu filosofi, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan 

dapat mewujudkan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan, 

menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor 

perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh 

rakyat indonesia. 

2. Landasan Yuridis 

a. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia 

b. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2008  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia menjadi undang-Undang. 

3. Landasan Sosiologi 

a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang 

teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem 

keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar 

subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. 



 

b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di 

berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas 

transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem 

keuangan. 

c. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang 

meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan 

konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. 

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan 

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit 

kerja dalam sebuah organisasi. Susunan ini menunjukana hubungan antara tiap 

posisi yang dikerjakan, struktur organisasi menggambarkan dengan jelas tugas dan 

tanggung jawab yang diemban setiap pelaku kegiatan dan batasan-batasan dalam 

menjalankan kegiatan tersebut, dengan demikian akan memudahkan setiap orang 

dalam menjalankan tugasnya. Dalam sebuah lembaga, organisasi, maupun 

perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi yang dibuat untuk menjalankan 

aktifitas organisasi tersebut, Begitu juga pada  Otoritas Jasa Keuangan. Berikut 

struktur organisasi yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan, terdiri dari: 

Gambar 7.1 struktur organisasi pada Otoritas Jasa Keuangan 



 

1. Dewan Komisioner OJK 

2. Pelaksana Kegiatan Operasional 

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: 

1. Ketua merangkap anggota; 

2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; 

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 Lainnya merangkap anggota; 

6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 

7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 

8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan 

Gubernur Bank Indonesia; dan 

9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat 

setingkat Eselon I Kementerian Keuangan. 

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas: 

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I; 

2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis 

II; 

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan 

Sektor Perbankan; 

4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan 

Sektor Pasar Modal; 

5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang 

Pengawasan Sektor IKNB; 

6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen 

Risiko; dan 

7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen 

memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen 



 

 

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat 

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu amanat yang 

diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai yang diatur dalam perundangan. 

Sehingga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peranan penting dalam mengatur, 

mengawasi industri jasa keuangan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi 

masyarakat Indonesia. Sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan 

lembaga jasa keuangan jika teridentifikasi merugikan konsumen. Otoritas Jasa 

Keuangan akan mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang dialami 

konsumen selama ini jika jasa keuangan tersebut tidak memperbaiki kesalahannya 

yang menimbulkan kerugian tersebut. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan 

peringatan terlebih dahulu untuk jasa keuangan yang besangkutan agar dapat 

memperbaiki kesalahan sebelum menggugat ke pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan 

juga akan menginformasikan ke masyarakat apabilah suatu lembaga keuangan 

tersebut berpotensi akan merugikan konsumen agar konsumen tidak dirugikan. 

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan kerugian masyarakat 

dalam menggunakan jasa keuangan tersebut bisa diminimalisasi, sehingga Otoritas 

Jasa Keuangan mempunyai peranan penting dalam memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada konsumen dalam menggunakan jasa keuangan yang ada. Selain itu 

masyarakat juga diminta berhati-hati dalam melakukan investasi dan penggunaan 

jasa keuangan dengan selektif memilih investasi serta jasa keuangan yang 

terpercaya, agar kerugian yang kemungkinan akan terjadi bisa diminimalkan. 

Anggaran dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas 

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan aktifitasnya akan 

membutuhkan dana seperti pada umumnya lembaga-lembaga yang ada, karna tanpa 

dana maka suatu kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik. Sumber dana Otoritas 

Jasa Keuangan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 

pungutan atas lembaga keuangan yang diawasi. Dana tersebut akan digunakan 

sebagai oprasional lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengatur 



 

dan pengawas disektor keuangan.  Tanpa ada dukungan dana maka akan mustahil 

suatu lembaga akan menghasilkan kinerja yang baik, begitu juga pada Otoritas Jasa 

Keuangan membutuhkan dana yang besarannya disesuaikan dengan tugas dan 

wewenang yang diamanatkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2 akuntabilitas dari Otoritas Jasa Keuangan 

Pemerintah mengalokasikan dana untuk Otoritas Jasa Keuangan yang 

berasal dari APBN, dana ini nantinya digunakan untuk operasional Otoritas Jasa 

Keuangan dalam melaksanakan tugasnya mengawasi lembaga keuangan, pasar 

modal dan lembaga keuangan non bank. Dengan dana yang sudah ada maka tidak 

semata-mata Otoritas Jasa Keuangan bisa menggunakan begitu saja dengan sesuka 

hati. Dana yang besar akan menimbulkan tanggung jawab yang besar pula sehingga 

anggaran yang akan digunakan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari 

DPR. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana pun harus dibuatkan laporan 

sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut bisa diketahui oleh DPR 

dan Presiden. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga harus membuat laporan 

keuangan tahunan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan diaudit 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk pembuktian tidak ada dana yang 

diselewengkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. 

 

 



 

Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai lembaga yang 

independen dalam 

menjalankan kegiatanan 

mempunyai wewenang yang 

sudah di amanatkan dan 

tertungan dalam Undang-

Undang adapun tugas dan 

wewenang Otoritas Jasa 

Keuangan yang ada di Indonesia. 

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 

terhadap:  

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan . 

2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 

3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor 

perbankan tersebut Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang: 

a. pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga bank yang 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.  

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 

1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal 

minimum, batas maksimum pemberian 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 

5) Standar akuntansi bank 

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 

1) Manajemen risiko 

2) Tata kelola bank 

3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang 

4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan 

5) Pemeriksaan bank 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:  

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 

2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 

6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada 

Lembaga Jasa Keuangan; 

8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:  

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; 

2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 



 

3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, 

dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau 

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 

tertentu; 

5. melakukan penunjukan pengelola statuter; 

6. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 

8. memberikan dan/atau mencabut:  

a. izin usaha; 

b. izin orang perseorangan; 

c. efektifnya pernyataan pendaftaran; 

d. surat tanda terdaftar; 

e. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

f. pengesahan; 

g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. 

 

 Kode Etik  Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggu jawabnya 

sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan juga mempunyai batasan-

batasan dalam menjalankan kegiatannya, hal ini diatur dalam kode etik  Otoritas 

Jasa Keuangan. Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan adalah norma dan azas mengenai 

kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 

Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam 

pelaksanaan tugas. Maka semua anggota yang bekerja di dalamnya harus mengikuti 

aturan-aturan dalam kode etik tersebut karna akan diawasi oleh komite etika yang 

ada agar semua kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan 



 

tidak menyimpang dari apa yang sudah diamanahkan pada Otoritas Jasa Keuangan.  

Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi 

kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan 

terhadap Kode Etik. Nilai Dasar Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan ini dicerminkan 

dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi Otoritas Jasa 

Keuangan yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Sinergi, 

dan Kesetaraan. 
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