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KATA PENGANTAR 

 

  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya saya dapat 

menyelesaikan Modul Praktikum Pasar Keuangan ini. Adapun tujuan dari 

pembuatan modul ini adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, 

khususnya mahasiswa Keuangan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para 

pembaca yang berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan 

menambah khasanah ilmu pengetahuan.  

  Kami menyadari bahwa penyelesaian buku initidak terlepas dari bantuan 

berbagi pihak,dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. 

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca.  

 

Medan,   Oktober  2017 
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PERTEMUAN KE 1 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefenisikan tentang Sistem Moneter dan apa saja jenis-jenis 

lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan:Setelah mengikuti praktikum, 

Mahasiswa D III Keuangan diharapkan mampu menjelaskan tentangSistem 

Moneter Internasional dan apa saja jeniss-jenis lembaga keuangan yang ada di 

Indonesia. 

3. Pokok Bahasan : Sistem Moneter 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

 

A. SISTEM MONETER 

Lembaga keuangan bank atau kita sebut saja bank merupakan lembaga 

keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan 

yang dilakukan yang memberikan jasa keuangan yang dilakukan disamping 

menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha 

menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha 

bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar 

kegiatan memberikan pinjaman deengan kegiatan menghimpun dana. 

Dalam praktiknya lembaga keuangan terdiri dari: 

- Bank Sentral 

- Bank Umum 

- dan Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang 

fungsi sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan leader of the last resort. Biasanya 

pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak 

pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia 

dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan.Tujuan Utama dari Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga 

kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank. 

Kemudian bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-

jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan 

maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank 

komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum yang devisa 

dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk 

yang lebih luas daripada bank bank yang berstatus non devisa, anatara lain dapat 

melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa 

bank ke luar negeri. 
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Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus 

melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat 

berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan bank 

lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. 

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini 

antara lain sebagai berikut. 

- Pasar Modal 

- Pasar Uang dan Valas 

- Koperasi Simpan Pinjam 

- Perum Pegadaian 

- Perusahaan Sewa Guna Usaha 

- Perusahaan Asuransi 

- Perusahaan Anjak Piutang 

- Modal Ventura 

- Dana Pensiun 

- Kartu Plastik 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu mendefenisikan tentang Sistem Moneter dan apa 

saja jenis-jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dan fungsi dari jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang 

ada di Indonesia dan Sistem Moneter Internasional. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi dan fungsi dari jenis-jenis lembaga 

keuangan, dan bagaimana sistem moneter internasional. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 

IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Definisi dan fungsi dari jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di 

Indonesia dan sistem moneter internasional. 
 
 

NO 

 

JENIS-JENIS 
LEMBAGA 

KEUANGAN 

 

 
DEFINISI/FUNGSI 

 
 

SKOR 

1. Pasar Modal   

2. Perum 

Pegadaian 

  

3. Perusahaan 

Asuransi 
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4. Modal Ventura   

5. Perusahaan Anjak 

Piutang 

  

 
2. Jelaskanlah: 

a. Sistem Moneter Internasional 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

b. Kasifikasi Sistem Moneter Internasional 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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PERTEMUAN KE 2 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswadiharapkan 

dapat mendefinisikan tentang dan apa kegunaan uang. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan:Setelah mengikuti praktikum, 

Mahasiswadiharapkan tentang dan apa kegunaan uang. 

3. Pokok Bahsan : Uang 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Uang 

b. Kriteria Uang 

c. Fungsi Uang 

d. Jenis-jenis Uang 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN UANG 

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum 

sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat 

pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. 

Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam 

melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. 

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga 

memiliki fungsi-fungsi lainnyaa seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun 

kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Kemudian uang biasanya hanya 

dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya Negara, karena bisa 

saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di Negara lain dan sebaliknya, namun 

bisa saja satu mata uang Negara tertentu berlaku di semua Negara seperti mata 

uang US Dollar. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah negara yang bersangkutan 

melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula 

dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian 

kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, dimana 

jumlahnya juah melebihi uang kartal yang beredar. Dalam hal berkaitan dengan 

uang, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini 

sesuai dengan fungsi lembaga keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan di 

masyarakat. 

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka 

banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang 

maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang 

antara lain: 

1. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang 

diinginkan secara cepat; 

2. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa; 
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3. Memperlancar proses perdagangan secara luas; 

4. Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan 

 

B. KRITERIA UANG 

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Ada jaminan 

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. 

Dengan adanya jaminan dari peerintah tertentu, maka kepercayaan untuk 

menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari 

masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang 

terkandung didalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan 

pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya 

berdasarkan kepercayaan (fiat money). 

 

2. Disukai umum 

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah 

sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. 

Oleh karena itu, fungsi uang disini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga 

sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. 

 

3. Nilai yang stabil 

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan 

fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalama 

ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya. 

 

4. Mudah disimpan 

Uang harus disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, 

namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, 

seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat 

nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal. 

 

5. Mudah dibawa 

Uang harus mudah dibawa kemana pun dengan kata lain mudah untuk 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan 

yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Uang sebaiknya 

mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hal ini 

fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin. 

 

6. Tidak mudah rusak 

 Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau 

luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari 

satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dala hal ini yang perlu 

diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin 

kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama. 
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7. Mudah dibagi 

 Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal 

yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal 

kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun. Kemudian uang tidak 

hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan 

kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang 

mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam. 

 

8. Suplai harus elastis 

 Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang beredar di 

masyarakat harusslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang 

cukup disesuaikan dengan kondisi usaaha atau kondisi perekonomian suatu 

wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat 

kurang baik demikian pula sebaliknya apabila jumlah uaang harus 

disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau 

kelebihan dengan cepat dapat diatasi sehingga tidak mengganggu aktivitas 

masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang. 

 

C. FUNGSI UANG 

Pada awalnya fungsi hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. 

Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari 

alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki banyak 

fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna 

uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting 

dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas. 

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut: 

1. Alat tukar menukar 

2. Satuan hitung 

3. Penimbun kekayaan 

4. Standar pencicilan utang. 

 

D. JENIS-JENIS UANG 

Adapun ,jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan bahan 

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua 

macam, yaitu: 

a. Uang logam 

b. Uang kertas 
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2. Berdasarkan nilai 

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakan 

nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam 

uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. Benilai penuh (full bodied money)  

b. Tidak bernilai penuh (representative full body money)  

 

3. Berdasarkan Lembaga 

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang 

menerbitkan  atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkaan 

berdasarkan lembaga terdiri dari: 

a. Uang kartal 

b. Uang giral 

 

4. Berdasarkan Kawasan 

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya 

bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan 

tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang 

berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut. 

a. Uang Lokal 

b. Uang Regional 

c. Uang Internasional 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswadiharapkan dapat mendefinisikan tentang 

dan apa kegunaan uang. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah fungsi dari masing-masing kegunaan uang secara umum serta berikan 

contohnya. 

2. Carilah di internet masing-masing fungsi dari kegunaan uang secara umum 

serta berikan contohnya. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Definisi dan fungsi dari jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di 

Indonesia dan sistem moneter internasional. 

 

 
UANG 

SEBAGAI 

 

FUNGSI 
 

CONTOH 
 

SKOR 

1. Alat 

tukar-

menukar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Penimbun 

kekayaan 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Satuan 

hitung 

 

 

 

 

 

  

 



15 

 

 

4. Standar 

pencicilan 

utang 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Jelaskan perbedaan berikut dan berikan contohnya. 

1. UANG KARTAL UANG GIRAL SKOR 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

2. UANG LOKAL UANG REGIONAL SKOR 
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PERTEMUAN KE 3 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian bank, bagaimana bank memperoleh 

keuntungan, sejarah kegiatan perbankan, tata cara izin pendirian bank serta 

badan hukum yangdimiliki bank, jenis-jenis kantor bank secara lengkap, 

menilai kesehatan suatu bank  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Mendefinisikan pengertian bank secara lengkap 

b. Menguraikan bagaimana bank memperoleh keuntungan 

c. Menjelaskan secara lengkap asal mulau dan sejarah kegiatan perbankan 

d. Menjelaskan kegiatan perbankan secara lengkap 

e. Menjelaskan tata cara izin pendirian bank serta badan hukum yang 

f. dimiliki bank 

g. Menguraikan jenis-jenis kantor bank secara lengkap 

h. Menjelaskan bagaimana menilai kesehatan suatu bank  

3. Pokok Bahasan : Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Bank 

b. Sejarah Perbankan 

c. Jenis-jenis Bank 

d. Kegiatan-kegiatn Bank 

e. Izin Pendirian dan Bentuk Hukum Bank 

f. Jenis-jenis Kantor Bank 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN BANK 

Menurut Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November  

1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dala bentuk simpanan dan menyalurkannya 

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

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” 

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

merupakan perusaahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalaam bidang keuangan. Sehingga berbicara 

mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.Aktifitas perbankan yang 

pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan 

istilah di dunia perbankaan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari 

masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan 

cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan oleh 
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masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito 

berjangka. 

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka 

oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit  

(lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima 

kredit (debitur) dala bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan 

modal. 

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. 

Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula 

bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan 

pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang 

diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta 

pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana 

(funding) dan menyalurkan dana (lending) ini merupakan kegiatan utama 

perbankan. 

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkaan prinsip 

konnvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada 

penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari 

selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank 

mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih 

besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negative 

spread. 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam 

memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank 

yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hokum Islam. 

Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhharabaah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

itiqina). Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya 

dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR syariah 

lainnya.Dewasa ini sesuai dengaan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang 

baru bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanyaa berdasarkaan prinsip 

syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. 
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B. SEJARAH PERBANKAN 

1. Asal Mula Kegiatan Perbankan 

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada 

zaman kerjaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini 

berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, 

Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan 

ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Jika kita 

telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. 

Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat 

menukarka uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin 

penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. 

Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal nama dengan pedagang valuta 

asing (money changer). 

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan 

berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini 

kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan 

peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan 

dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. 

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, maka peranan dunia perbankan 

semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara 

maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia 

perbankan semakin pesat dan modern, perbankan semakin mendominasi 

perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan 

perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. 

 

2. Sejarah Perbankan 

Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian 

dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas 

utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Seiring dengan 

perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat 

karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan 

perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa 

akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di 

Benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of 

Genoa dan Bank Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankn di 

daratan inggris baru mulai di abad ke 16. Namun karena Inggris yang begitu aktif 

mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan 

perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. 

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia 

Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memgang peranan penting di 

Hindia Belanda. Bank-bank yang ada, yaitu antara lain: 

a. De Javasche NV 
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b. De Post Paar Bank 

c. De Algemenevolks Crediet Bank 

d. Nederland Handles Maatscappij (NHM) 

e. Nationale Handles Bank (NHB) 

f. De Escompto Bank NV 

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi, China, Jepang, dan 

Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain: 

a. Bank Nasional Indonesia 

b. Bank Abuan Saudagar 

c. NV Bank Boemi 

d. The CharteredBank of India 

e. The Yokohama Species Bank 

f. The Matsui Bank 

g. The Bank of China 

h. Batavia Bank 

 

3. Sejarah Bank Pemerintah 

Seperti yang diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan 

dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun 

tidak terlepas dari pengaruh Megara yang menjajahnya, baikk untuk bank 

pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara 

singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

a. Bank Sentral 

b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor 

c. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) 

d. Bank Dagang Negara (BDN) 

e. Bank Bumi Daya (BBD) 

f. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) 

g. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

h . Bank Tabungan Negara (BTN) 

 

C. JENIS-JENIS BANK 

Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan 

bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau 

jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. 

Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada 

serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah 

yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu 

(kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga 

jual dan harga beli. 

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara 

lain: 
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1) Dilihat dari Segi Fungsinya 

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan 

menurut perbankan terdiri dari:  

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

g. Bank Pegawai 

h. Dan bank lainnya 

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

maka jenis perbankan terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

2) Dilihat dari segi kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan 

saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. 

a. Bank milik pemerintah 

b. Bank milik swasta nasional 

c. Bank milik koperasi 

d. Bank milik asing 

e. Bank milik campuran 

3) Dilihat dari Segi Status 

a. Bank Devisa 

b. Bank Non Devisa 

 

D. KEGIATAN-KEGIATAN BANK 

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum 

a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk: 

1. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

3. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

b. Menyalurkan dana ke massyarakat (Lendidng) dalam bentuk: 

1. Kredit Investasi 

2. Kredit Modal Kerja 

3. Kredit Perdagangan 
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c. Memberikan jasa-jasa lainnya (Services) seperti: 

1. Transfer (Kiriman Uang) 

2. Inkaso (Collection) 

3. Kliring (Clearing) 

4. Safe Deposit Box 

5. Bank Card 

6. Bank Notes (Valas) 

7. Bank Garansi 

8. Referensi Bank 

9. Bank Draft 

10. Letter Of Credit (L/C) 

11. Cek Wisata (Travellers  Cheque) 

12. Jual beli surat berharga 

13. Menerima setoran-setoran seperti: 

- Pembayaran pajak 

- Pembayaran telepon 

- Pembayaran air 

- Pembayaran listrik 

- Pembayaran uang kuliah 

14. Melayani pembayaran-pemmbayaran seperti: 

- Gaji/Pensiun/honoranium 

- Pembayaran dividen 

- Pembayaran kupon 

- Pembayaran bonus/hadiah 

15. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi: 

- Penjamin emisi (underwriter) 

- Penjamin (guarantor) 

- Wali amanat (trustee) 

- Perantara perdagangan efek (pialang/broker) 

- Pedagang efek (dealer) 

- Perusahaan pengelola dana (investment company) 

-  

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

a. Menghimpun dana dalam bentuk: 

1. Simpanan Tabungan 

2. Simpanan Deposito 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk: 

1. Kredit Investasi 

2. Kredit Modal Kerja 

3. Kredit Perdagangan 

c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai 

berikut: 
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- Menerima Simpanan Giro 

- Mengikuti Kliring 

- Melakukan Kegiatan Valuta Asing 

- Melakukan Kegiatan Perasuransian 

 

E. IZIN PENDIRIAN DAN BENTUK HUKUM BANK 

Pendirian suatu perusahaan dalam bentuk apa pun harusah mendapat izin dari 

instansi yang terkait terlebih dahulu, demikian pula izin untuk melakukan usaha 

perbankan. Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh 

izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan 

cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut 

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Izin pendirian bank umum dan BPR biassanya diberikan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang 

wajib dipenuhi menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-

kurangnya adalah: 

1. Susunan Organisasi dan Kepengurusan 

2. Permodalan 

3. Kepemilikan 

4. Keahlian dalam bidang Perbankan 

5. Kelayakan Rencana Kerja 

Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank diatas ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Disamping izin yang telah diajukan, maka pemohon dapat memilih 

bentuk badan hukum yang diinginkan dan yang telah ditentukan. Pemilihan 

bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya. Masing-

masing bentuk badan hukum mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan 

bank sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Bentuk badan hukum 

Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternative di bawah ini: 

- Perseroan Terbatas 

- Koperasi 

- Perseroan Daerah (PD) 

Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa: 

- Perusahaan Daerah (PD) 

- Koperasi 

- Perseroan Terbatas (PT) 

- atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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F. PENILAIAN KESEHATAN BANK 

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan 

atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, 

karena itulah yang diharapkan dan supaya dipertahankan terus kesehatannya. 

Akan tetapi, bagi bank terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapat 

pengarahan atau sangsi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-

bank. Bank Indonesia dapat saja menyarankan untuk melakukan perubahan 

manajemen, merger, konsolidasi, atau malah dilikuidasi keberadaannya jika 

memang sudah parah kondisi bank tersebut. 

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan 

analisis CAMELS. 

1. Aspek Permodalan 

2. Aspek Kualitas Aset 

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

4. Aspek Likuidtas 

5. Aspek Rentabilitas 

6. Aspek Sensitivitas  

 

G. PENGGABUNGAN USAHA BANK 

Adapun penggabungan yang dapat dipilih atau yang biasa dilakukan di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Merger 

Adapun penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap 

mempertahankan bedirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank 

lainnya tanpa melikuidasi terlebih dulu. Penggabungan tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut 

bergabung menjadi saru dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang 

akan dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama 

yang dipilih secara bersama. 

2. Konsolidasi 

Yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank 

baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 

3. Akuisisi 

Merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya 

pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi 

biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah 

kepemilikannya. 

 

Ada beberapa alasan suatu bank melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, 

yaitu antara lain sebagai berikut. 

a. Masalah kesehatan bank maksudnya apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat 

oleh Bank Indonesia untuk beberapa periode, maka sebaiknya bank tersebut 
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melakukan merger dengan bank yang sehat atau dengan melakukan konsolidasi 

dengan bank yang sama-sama tidak sehat serta dapat pula diakuisisi oleh bank 

lain yang berminat. 

b. Modal yang dimiliki relatif kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu 

sulit. Dengan adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih 

mudah untuk mengembangkan usahanya. Yang jelas setelah melakukan 

penggabungan modal bank yang baru bertambah besar. 

c. Manajemen bank yang semrawut atau kurang professional sehingga, 

perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank ini pun 

sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank 

yang lebih professional. 

d. Administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional, sebaiknya bank 

melakukan penggabungan atau pelebran sehingga diharapkan administrasinya 

menjadi baik. 

e. Ingin menguasai pasar. Tujuannya tidak diumumkan secara jelas kepada pihak 

luar biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut merger. Dengan 

adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah 

nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga untuk menghilangkan atau 

melawan pesaing yang ada. 

 

Untuk mengadakan penggabungan bank baik penggabungan secara merger, 

konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas: 

1. Inisiatif bank yang bersangkutan 

2. Permintaan Bank Indonesia 

3. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan bank. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian bank, bagaimana bank 

memperoleh keuntungan, sejarah kegiatan perbankan, tata cara izin pendirian 

bank serta badan hukum yangdimiliki bank, jenis-jenis kantor bank secara 

lengkap, menilai kesehatan suatu bank  

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah Persyaratan Umum Pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) dan penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank yang 

biasanya menggunakan analisis CAMELS 

2. Carilah di internet masing-masing Persyaratan Umum Pendirian Bank Umum 

dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penilaian untuk menentukan kondisi 

suatu bank yang biasanya menggunakan analisis CAMELS 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan Persyaratan Umum Pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ ........

....................................................................................................................................

.................................................................................................................... ................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................ 
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2. Di dalam suatu bank dilakukan penilaian untuk menentukan kondisi suatu 

bank yang biasanya menggunakan analisis CAMELS. Carilah definisi dari 

CAMELS pada tabel di bawah ini. 

 
 

NO 

 

 
CAMELS 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Capital 

Adequacy 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asset Quality  

 

 

 

 

 

 

3. Management  

 

 

 

 

 

 

4. Earning  

 

 

 

 

 

 

5. Liquidity  

 

 

 

 

 

 

6. Sensitivity to 

Market Risk 
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3. Jelaskan Perbedaan dari jenis-jenis bank berikut. 

1. BANK UMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT SKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. BANK MILIK PEMERINTAH BANK MILIK ASING SKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. BANK DEVISA BANK NON DEVISA SKOR 
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PERTEMUAN KE 4 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian sumber-sumber dana dan darimana saja asal 

sumber dana tersebut, simpanan giro dan sarana yang digunakan, simpanan 

tabungan dan sarana yang digunakan, simpanan deposito dan sarana yang 

digunakan, pihak-pihak mana saja yang menjadi sasaran target masing-masing 

sumber dana 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Mendefinisikan pengertian sumber-sumber dana dan darimana saja asal 

sumber dana tersebut 

b. Menguraikan pengertian simpanan giro dan sarana yang digunakan untuk 

menariknya 

c. Menjelaskan pengertian simpanan tabungan dan sarana yang digunakan 

untuk menariknya 

d. Menjelaskan pengertian simpanan deposito dan sarana yang digunakan 

untuk menariknya 

e. Menjelaskan pihak-pihak mana saja yang menjadi sasaran target masing-

masing sumber dana 

3. Pokok Bahasan :Sumber-sumber Dana Bank 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Sumber-sumber Dana Bank 

b. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

c. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN SUMBER-SUMBER DANA BANK 

Adapun sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

Dalam bab ini pembahasan lebih ditekankan kepada sumber dana dari 

masyarakat luas, hal ini disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan 

sumber dana yang paling penting bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini di 

samping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat, kemudian 

persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Asal bank tersebut dapat menarik 

minat para penyimpan dengan segala strategi yang dimilikinya sumber dana dari 

masyarakat ini tidak terlalu sulit 

 

B. SIMPANAN GIRO (DEMAND DEPOSIT) 

 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang 
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penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.Pengertian dapat 

ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro 

tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia 

masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang 

ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian penarikan adalah 

diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut 

berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai 

(pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan 

penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG). 

Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening 

giro adalah sebagai berikut: 

1. Cek (Cheque) 

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 di dalam KUH Dagang Pasal 178 dengan syarat, yaitu: 

- Pada surat cek harus tertulis perkataan “CEK” 

- Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang 

tertentu 

- Nama bank yang harus membayar (tertarik) 

- Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan 

- Tanda tangan penarik 

 Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek di samping persyaratan di 

atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis dek yang dikeluarkan oleh si pemberi 

cek. 

Adapun jenis cek yang dimaksud: 

a. Cek Atas Nama 

b. Cek Atas Unjuk 

c. Cek Silang  

d. Cek Kosong  

Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 

tiga kali. Maka nasabah tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebarkan ke seluruh perbankan 
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sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank mana pun. 

Namun, tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dahulu nasabah diberi 

peringatan baik lisan maupun tertulis sebelumnya. 

 

2. Bilyet Giro (BG) 

 Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang 

memeloihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukuan sejumah 

uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan 

namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindahbukuan pada 

rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si 

pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya jika dipindahbukukan ke 

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

 

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 kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. 

Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan. Apabila surat 

perintah pembayaran ditunjukan melalui proses kliring. Apabila ditujunjukkan 

pda bank yang sama maupun di lain kota, maka lewat fasilitas transfer. Surat 

perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa dimana si punya 

rekening memberi kuasa seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. 

Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan 

kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. 

Pemberian kuasa ini disebabkan si pemberi kuasa beerhalangan karena sesuatu 

hal. 

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 

hanyalah terletak pada fungsi kedua alat pembayaran tersebut. 

Perbedaan yang dimaksud ialah: 

No Keterangan Cek Bilyet Giro 

1. Identitas - Atas nama 

- Atas Unjuk 

atas nama 

2. Sifat - Tunai dan non tunai non tunai 

3. Tanggal  - Hanya ada satu 

tanggal 

ada dua tanggal 

 

C. SIMPANAN TABUNGAN (SAVING DEPOSIT) 

 Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergabtung bank masing-masing, 

mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan 

sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud ialah sebagai 

berikut: 
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1. Buku Tabungan 

Yaitu buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, 

penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. 

Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi 

saldo yang ada di buku tabungan tersebut. 

2. Slip Penarikan 

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor 

rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah 

uang. Slip penarikan ini bisanya digunakan dengan buku tabungan. 

3. Kwitansi 

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama 

dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah 

uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini dapat digunakan secara bersamaan 

dengan buku tabungan. 

4. Kartu yangg terbuat dari plastik 

Yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk 

menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank mauoun di mesin ATM. 

 

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis 

tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang 

diberikan kepada si penabung. Dengan demikian, si penabung mempunyai banyak 

pilihan. Jenis-jenis yang dimaksud adalah: 

1. Tabanas 

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti: 

- Tabanas Umum 

- Tabanas Pemuda 

- Tabanas Pelajar 

- Tabanas Pramuka 

2. Taska 

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa 

3. Tabungan lainnya 

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh 

masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI. 

 

Hal-hal lainnya yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan 

ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat 

semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang 

mereka inginkan. 

1. Bank penyelenggara 

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun 

bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

2. Persyaratan penabung 
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Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang haeus dipatuhi 

seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan dokumen 

tergantung bank yang bersangkutan. 

3. Jumlah setoran 

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran 

selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan, juga 

diserahkan kepada bank penyelenggara. 

4. Pengambilan tabungan  

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarikm yaitu tidak melebihi saldo 

minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap hari 

tergantung bank yang bersangkutan. 

5. Bunga dan insentif 

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah 

harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-

bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, 

cenderamata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar 

menabung. 

6. Penutupan tabungan 

Syarat-syarat ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah 

sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian sumber-sumber dana dan darimana saja asal sumber dana tersebut, 

simpanan giro dan sarana yang digunakan,simpanan tabungan dan sarana yang 

digunakan, simpanan deposito dan sarana yang digunakan, pihak-pihak mana saja 

yang menjadi sasaran target masing-masing sumber dana 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari jenis-jenis cek dan bilyet giro, serta sumber-sumber 

dana bank. 

2. Carilah di internet masing-masingdefinisi dari jenis-jenis cek dan bilyet 

giro, serta sumber-sumber dana bank. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan definisi dari jenis-jenis cek di bawah ini     
 
 

NO 

 

JENIS-JENIS  
CEK 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Cek atas nama   

2. Cek atas unjuk 

 

  

3. Cek silang   
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4. Cek kosong   

 

 

2. Jelaskan definisi sumber-sumber dana bank 
 
 

NO 

 

SUMBER DANA 
BANK 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Dari masyarakat 

luas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dari lembaga 

lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dari bank itu 

sendiri 
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3. Syarat-syarat pemindahbukuan untuk Bilyet Giro 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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PERTEMUAN KE 5 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendefinisikan pengertian pengalokasian dana, kredit dan pembiayaan, 

serta apa saja unsur-unsur, fungsi dan tujuan dari kredit.jaminan kredit, prinsip-

prinsip pemberian kredit, prosedur dalam pemberian kredit, kualitas kredit, 

teknik penyelesaian kredit macet 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Mendifinisikan pengertian alokasi dana dan jenis-jenis alokasi dana tersebut 

b. Menguraikan dan menjelaskan perbedaan kredit dan pembiayaan secara 

lengkap 

c. Menjelaskan pengertian kredit dan unsur-unsur yang terkandung di 

dalamnya 

d. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis jaminan kredit 

e. Menguraikan prinsip-prinsip pemberian kredit 

f. Menguraikan kualitas kredit dan teknik penyelesaian kredit macet 

3. Pokok Bahasan :Kegiatan Mengalokasikan Dana 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Pengalokasian Dana 

b. Pengertian Kredit dan Pembiayaan 

c. Unsur-unsur Kredit 

d. Tujuan dan Fungsi Kredit 

e. Jenis-jenis Kredit 

f. Jaminan Kredit 

g. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

h. Prosedur dalam Pemberian Kredit 

i. Kualitas Kredit 

j. Teknik Penyelesaian Kredit Macet  

5. Materi : 

A. PENGERTIAN PENGALOKASIAN DANA 

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih 

dikenal dengan istilah kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan 

membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Arti lain dari 

alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan 

dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat 

memperoleh keuantungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya 

pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagaii alternatif yang ada. 

 

B. 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 
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yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberia bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihal lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu  dengan imbalan atau bagi hasil. 

Dari pengertian di atas dapatlah jelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat 

berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank 

membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Yang menjadi perbedaan 

antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan 

pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah dalah terletak 

pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional 

keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil merupakan imbalan atau bagi hasil. 

 

C. UNSUR-UNSUR KREDIT 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

2. Kesepakatan 

3. Jangka Waktu 

4. Risiko 

5. Balas jasa 

 

D. TUJUAN DAN FUNGSI KREDIT 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunya tujuan tertentu. Tujuan pemberian 

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1. Mencari keuntungan 

2. Membantu usaha nasabah 

3. Membantu pemerintah 

 

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Uang meningkatkan daya guna barang 

4. Meningkatkan peredaran uang 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 
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E. JENIS-JENIS KREDIT 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain 

sebagai berikut: 

 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit Modal Kerja 

 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit Produktif.  

b. Kredit Konsumtif 

c. Kredit Perdagangan 

 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

b. Kredit jangka menengah 

c. Kredit jangka panjang 

 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

b. Kredit tanpa jaminan 

 

5. 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 

 

F. JAMINAN KREDIT 

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan jaminan 

a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan 

seperti: 

- Kendaraan bermotor 

- Mesin-mesin/peralatan 

- Barang dagangan 

- Tanaman/kebun/sawah 

- Tanah 
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- Bangunan 

- Dan lainnya 

b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-

surat yang dijadikan jaminan seperti: 

- Sertifikat saham 

- Sertifikat obligasi 

- Sertifikat tanah 

- Sertifikat deposito 

- Rekening tabungan yang dibekukan 

- Promes 

- Wesel 

c. Jaminan Orang 

jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, 

maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menaggung risikonya. 

 

2. Tanpa jaminan 

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan 

dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan unutk perusahaan yang 

memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit 

tersebut macet sangat kecil. 

 

G. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainan tetap sama. 

Begitu pula dengan ukurang-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank 

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5C dan 7P. 

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut: 

1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 

4. Colleteral 

5. Condition 

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisi 7P adalah sebagai berikut: 

1. Personality 

2. Party 

3. Purpose 

4. Prospect 

5. Payment 

6. Profitability 

7. Protection 
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H. PROSEDUR DALAM PEMBERIAN KREDIT 

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum 

antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi 

perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang 

ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.Prosedur pemberian kredit 

secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman 

oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah 

untuk konsumtif dan produktif. 

Secara umum akan dijelaskna prosedur pemberian kredit oleh badan hukum 

sebagai berikut: 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan 

dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang 

dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain 

sebagai berikut: 

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis 

bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan 

pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-

pihak pemerintah dan swasta. 

- Maksud dan tujuan 

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas 

produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. 

- Besarnya kredit dan jangka waktu 

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin 

diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit 

dan jangka waktunya dapat dilihat dari casg flow serta laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika dari analisis tidak 

sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap 

hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka kredit 

yang layak diberikan kepada si pemohon. 

- Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskna secara rinci cara-cara 

nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau 

cara lainnya. 

- Jaminan Kredit 

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap 

kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan 

maupun tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi 

sengketa, palsu, dan sebagainya. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan 

berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: 

- Akte notaris 

- TDP (Tanda Daftar  

- NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) 
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- Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir 

- Bukti diri dari pimpinan perusahaan 

- Foto kopi sertifikat jaminan 

 

 

I. KUALITAS KREDIT 

Dalam melepas kreditnya agar berkualitas pihak perbankan perlu 

memerhatikan dua unsur, yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat perolehan laba (return), artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas 

penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan 

yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. 

2. Tingat risiko (risk), artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap 

kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. 

Dalam memenuhi tingkat perolehan laba bank agar dapat dikatakan memenuhi 

kriteria ketentuan yang berlaku, perbankan harus memerhatikan empat faktor 

seperti di bawah ini agar kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut: 

1. Tingkat Return Of Assets(ROA) 

2. Return Of Equity (ROE) 

3. Timing Of Return (waktu perolehan laba) 

4. Future Prospect (prospek ke depan/di masa akan datang) 

 

Untuk menentukan berkualitas atau tidanya suatu kredit perlu diberikan 

ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Lancar (pas) 

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: 

- Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 

- Memiliki mutasi rekening yang aktif 

- Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) 

2. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) 

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum 

melampaui 90 hari 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan 

c. Jarang terjadi pelanggaran tergadap kontrak yang diperjanjikan 

d. Mutasi rekening relaktif aktif 

e. Didukung dengan pinjaman baru 

3. Kurang lancar 

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah 

melampaui 90 hari 

b. Sering terjadi cerukan 
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c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari 

4. Diragukan 

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah 

melampaui 180 hari 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapitalisasi bunga 

e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

peningkatan jaminan 

5. Macet 

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah 

melampaui 270 hari 

b. Kerugian operasionalnya ditutupi dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai 

yang wajar. 

 

J. TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT MACET 

1. Dari pihak perbankan 

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa 

yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat 

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam 

analisisnya dilakukan secara subjektif. 

2. Dari pihak nasabah 

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: 

- adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabahs sengaja untuk tidak 

bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang 

diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk 

membayar. 

- Adanya unsur tidak disengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi 

tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah, 

seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga 

kemampuan membayar kredit tidak ada. 

 

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Rescheduling 

2. Reconditioning 

3. Restructuring 

4. Kombinasi 

5. Penyitaan jaminan 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat mendefinisikanpengertian 

pengalokasian dana, kredit dan pembiayaan, serta apa saja unsur-unsur, fungsi dan 

tujuan dari kredit.jaminan kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, prosedur 

dalam pemberian kredit, kualitas kredit, teknik penyelesaian kredit macet 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari kredit macet dan analisis kredit 5C dan 7P. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi dari kredit macet dan analisis kredit 

5C dan 7P. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 

IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan definisi dari Analisis Kredit 5C. 
 
 

NO 

 

JENIS-JENIS  
CEK 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Character   

2. Capacity   

3. Capital   

4. Collateral   

5. Condition   
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2. Jelaskan definisi dari Analisis Kredit 7P 

 
 

NO 

 

JENIS-JENIS  
CEK 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Personality   

2. Party   

3. Purpose   

4. Prospect   

5. Payment   

6. Profitability   

7. Protecttion   

 

3. Apa yang dimaksud dengan Kredit Macet? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

................................................................................ 

4. Berilah tanda cek list pada kolom (ya) atau (tidak) yang sesuai untuk Cara 

Penyelamatan Kredit Macet di bawah ini: 

 

 
 

NO 

 
CARA PENYELAMATAN 

KREDIT MACET 

 

 
YA 

 
 

TIDAK 

1. Reformating   

2. Reconditioning   

3. Reenginering   

4. Rescheduling   

5. Reshaping   

6. Penyitaan Jaminan   
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PERTEMUAN KE 6 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat 

mendefinisikan dengan pasti apa yang dimaksud suku bunga dan konsep imbal 

hasil hingga jatuh tempo (yield to maturity) merupakan ukuran suku bunga 

yang paling akurat.mahasiswa diharapkan memahami pengertian kredit dan 

unsur-unsur yang terkandung di dalamnya 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Mendefinisikan pengertian bunga bank dan jenis-jenis bunga yang ada di 

bank 

b. Menguraikan dan menjelaskan tujuan penentuan bunga bagi bank 

c. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi bunga 

d. Menguraikan komoponen-komponen dan menentukan bunga kredit 

e. Menjelaskan perbedaan antara pembebanan dengan flat, sliding, dan 

floating rate dengan contoh 

3. Pokok Bahasan :Suku Bunga 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Bunga Bank 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga 

c. Komponen-komponen dalam Menentukan Bunga Kredit 

d. Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit 

5. Materi : 

 

A. BUNGA BANK 

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan 

kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bunga simpanan 

2. Bunga pinjaman 

 

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan dana 

2. Persaingan 

3. Kebijaksanaan pemerintah 

4. Target laba yang diinginkan 

5. Jangka waktu 

6. Kualitas jaminan 

7. Reputasi perusahaan 

8. Produk yang kompetitif 

9. Hubungan baik 

10. Jaminan pihak ketiga 
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C. KOMPONEN-KOMPONEN DALAM MENENTUKAN BUNGA 

KREDIT 

1. Total biaya dana (Cost of Fund) 

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana 

simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. 

Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk 

memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan 

terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula 

sebaliknya. Total biaya ini harus dikurangi dengan cara wajib atau Reserve 

Requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya 

RR yang ditetapkan pemerintah besarnya 5%. 

2. Biaya Operasi 

Dalam melakukan setiap kegiatan bank membutuhkan berbagai sarana dan 

prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan saran dan prasarana 

ini memerlukan sejumlah biaya yang hrus ditanggung bank sebagai biaya 

operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oelh bank dalam 

melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya 

admonistrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. 

3. Cadangan risiko kredit macet 

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini 

disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak 

terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh 

karenai itu, pihak bank perlu mencadangkan sebagai siakp bersiaga 

menghadapinya dengan cara membebanka sebagai sikap bersiaga 

menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu 

terhadap kredit yang disalurkan. 

4.    Laba yang diinginkan 

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang 

maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, 

mengingat penentuan besarnya laba sangat memengaruhi besarnya bunga 

kredit. Dalam hal ini, biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga 

melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat 

sektor-sektor yang dibiayainya. 

5. Pajak 

Kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan 

fasilitas kredit kepada masyarakat. 

D. JENIS-JENIS PEMBEBANAN SUKU BUNGA KREDIT 

Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Sliding rate 

2. Flat rate 

3. Floating rate 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat mendefinisikan dengan pasti apa 

yang dimaksud suku bunga dan konsep imbal hasil hingga jatuh tempo (yield to 

maturity) merupakan ukuran suku bunga yang paling akurat.mahasiswa 

diharapkan memahami pengertian kredit dan unsur-unsur yang terkandung di 

dalamnya 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari bunga simpanan dan bunga pinjaman, serta apa itu suku 

bunga kredit. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi bunga simpanan dan bunga 

pinjaman, serta apa itu suku bunga kredit. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Carilah perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman dibawah ini, 

minimal 8 perbedaan untuk masing-masing bunga. 
 

BUNGA SIMPANAN 
 

BUNGA PINJAMAN  

  

 
SKOR 
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2. Carilah definisi Metode Pembebanan Suku Bunga Kredit pada tabel di bawah 

ini. 
 
 

NO 

 
METODE 

PEMBEBANAN 
SUKU BUNGA 

KREDIT 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Sliding Rate   

2. Flat Rate   

3. Floating Rate   

 

3. Tuliskan besar bunga simpanan tabungan dan bunga pinjaman pada masing-

masing bank di tabel bawah ini 
NO NAMA BANK BESAR BUNGA 

 PINJAMAN 
BESAR BUNGA 

SIMPANAN 
SKOR 

1. BCA    

2. BNI    

3. Bank Mandiri    

4. Bank Mega    

5. Bank Rakyat Indonesia    

6. Bank Danamon    
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PERTEMUAN KE 7 

 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendefinisikanPengertian Jasa Bank Lainnya, Keuntungan Jasa-jasa 

Bank, Jenis-jenis Jasa-jasa Bank Lainnya 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian jasa-jasa bank dan jenis-jenisnya 

b. Menjelaskan mengapa jasa-jasa bank penting untuk dikelola dengan baik 

c. Menjelaskan keuntungan dari jasa-jasa bank 

d. Menguraikan pengertian jasa pengiriman uang dan kliring 

e. Menguraikan pelayanan L/C 

f. Menjelaskan jasa safe deposit box dan bank garansi 

g. Menjelaskan kartu kredit dan jenis-jenisnya 

h. Menguraikan arti dan tujuan dari jasa bank notes 

3. Pokok Bahasan :Jasa-jasa Bank lainnya 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Jasa Bank Lainnya 

b. Keuntungan Jasa-jasa Bank 

c. Jenis-jenis Jasa-jasa Bank Lainnya 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN JASA BANK LAINNYA 

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan 

pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan 

menghimpun dana menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, 

semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi 

perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang 

diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang 

menyediakan jasa yang mereka butuhkan. 

Lengkap atau tidaknya jasa bank diberikan sangat tergantung dari kemampuan 

bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada personal 

yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang 

dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnya. Di samping itu, 

kelengkapan jasa bank ini juga tergantung dari jenis bank apakah bank umum atau 

Bank Perkreditan Rakyat atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut 

apakah bank devisa atau non devisa. Jika berstatus bank devisa, maka jenis jasa 

bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan non devisa. 

Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya, apakah 

cabang penuh, cabang pembantu atau kantor pas. 
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B. KEUNTUNGAN JASA-JASA BANK 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan pokok perbankan adalah 

selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini 

dikenal dengan istilah spread based. Namun, di samping keuntungan dari 

transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. 

Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee based. 

Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari spread based 

semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh 

sebab itu, di samping mencari keuntungan utama tetap pada spread based, dewasa 

ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. 

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun 

mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini 

lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit.  

 

C. JENIS-JENIS JASA-JASA BANK LAINNYA 

1. Kiriman Ulang (Transfer) 

Keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak antara lain: 

a. Bagi nasabah akan mendapat 

- Pengiriman uang lebih cepat 

- Aman sampai tujuan 

- Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening 

- Prosedur mudah dan murah 

b. Bagi bank akan memperoleh 

- Biaya kirim 

- Biaya provisi dan komisi 

- Pelayanan kepada nasabah 

-  

2. Kliring (Clearing) 

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia ialah: 

a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

b. Agar perhitungan penyelesaian utang putang dapat dilaksanakan lebih 

mudah, aman dan efisien. 

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

a. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring 

dan menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari 

penyerahan surat-surat debet keluar dan penyerahan Nota Kredit Keluar 

(LLG). 

b. Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank 

yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debet 

masuk dan Nota Kredit Masuk (LLG). 



52 

c. Pengembalian kliring (clearing retour), yaitu pengembalian warkat-warkat 

kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali 

transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. 

Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat 

kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan: 

a. Asal cek atau BG salah 

b. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo 

c. Materai tidak ada atau tidak cukup 

d. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda 

e. Tanda tangan tidak sama lengkap 

f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani 

g. Cek atau BG sudah kadaluarsa 

h. Resi belum kembali 

i. Rekening sudah ditutup 

j. Dibatalkan penarik 

k. Rekening diblokir oleh berwajib 

l. Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna 

 

3. Inkaso (Collection) 

Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua 

bagian, yaitu: 

a. Inkaso berdokumen. 

b. Inkaso tidak berdokumen 

 

4. Safe Deposit Box 

Keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah: 

a. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank 

tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

b. Keamanan dokumen juga terjamin ini disebabkan: 

- Peralatan keamanan canggih 

- SDB terbuat dari baja tahan api 

- Terdapat dua buah anak kunci dimana SDB hanya dapat dibuka dengan 

kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah 

- Tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB 

maupun bank 

 

5. Bank Card 

Sistem kerja bank card mulai dari permohonan sampai dengan melakukan 

transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai 

pemenang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada. 

b. Bank akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke 

nasabah. 

c. Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti 

pembayarannya. 

d. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai 

perjanjian. 

e. Bank akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian 

dengan disertai suku bunga. 

f. Pemegang kartu akan memmbayar sejumlah nominal yang tertera sampai 

batas waktu yang telah ditentukan. 

 

6. Bank Notes 

Pengelompokkan bank notes yang kuat berdasarkan kategori berikut: 

a. bank notes tersebut mudah diperjualbelikan 

b. nilai tukar terkendali/stabil 

c. frekuensi penjualan sering terjadi 

d. dan pertimbangan lainnya 

Sedangkan kelompok bank notes yang lemah kebalikan dari bank notes yang 

kuat, dalam pengelompokkan ini tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam 

praktiknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank notes. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu: 

a. kondisi bank notes cacat/rusak 

b. tergolong dalam valuta lemah 

c. tidak memiliki persediaan 

d. diragukan keabsahannya 

 

7. Travellers Cheque 

Keuntungan serta manfaat penggunaan travellers cheque terutama bagi mereka 

yang suka berpergian/berwisata anatra lain sebagai berikut: 

a. Memberikan kemudahan berbelanja, karena travellers cheque dapat 

dibelanjakan atau diuangkan berbagai tempat. 

b. Mengurangi risiko kehilangan uang karena setiap travellers cheque yang 

hilang dapat diganti. 

c. Memberikan rasa percaya diri, karena si pemakai travellers cheque dilayani 

secara prima. 

d. Dapat dijadikan cenderamata ataupun hadiah buat teman, kolega atau 

nasabah. 

e. Biasanya untuk pembelian travellers cheque tidak dikenakan biaya, begitu 

pula pada saat pencairannya, namun hal ini sangat tergantung pada bank yang 

menerbitkannya. 
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8. Letter Of Credit 

Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari 

jenis L/C nya. Adapun jenis-jenis L/C antara lain sebagai berikut: 

a. Revocable L/C 

b. Irrevocable L/C 

c. Sight L/C 

d. Usance L/C. 

e. Restricted L/C 

f. Unrestricted L/C 

g. Red Clause L/C 

h. Transferable L/C 

i. Resolving L/C 

 

9. Bank Garansi dan Referensi Bank 

Didalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat, yaitu: 

- Pihak penjamin (bank) 

- Pihak terjamin (nasabah) 

- Pihak penerima jaminan (pihak ketiga) 

Disamping memiliki tujuan bank garansi juga memiliki sifat-sifar tertentu. 

Adapun sifat bank garansi adalah hanya berlaku untuk satu kali transaksi yaitu 

sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan 

klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi 

tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk 

diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi. 

Kemudian bank garansi terdiri dari berbagai jenis. Jenis ini dapat dilihat dari 

tujuannya sebagai berikut: 

a. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk 

b. Bank garansi untuk pita cukai tembakau 

c. Bank garansi untuk tender dalam negeri 

d. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan 

e. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan 

f. Bank garansi untuk tender luar negeri 

g. Bank garansi untuk perdagangan 

h. Bank garansi untuk penyerahan barang 

 

10. Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal 

Didalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung 

setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal antara lain; 

- Penjamin emisi (underwriter) 

- Penjamin (guarantor) 

- Wali amanat (trustee) 
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- Perantara perdagangan efek/pialang (broker) 

- Pedagang efek (dealer) 

- Perusahaan pengelola dana (investment company) 

 

11. Menerima Setoran-setoran 

Jasa yang diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan 

setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa 

diterima oleh bank lain antara lain: 

- Pembayaran listrik 

- Pembayaran telepon 

- Pembayaran pajak 

- Pembayaran uang kuliah 

- Pembayaran rekening air 

- Setoran ONH 

 

12. Melakukan Pembayaran 

- gaji 

- pensiun 

- bonus 

- hadiah 

- deviden 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat 

mendefinisikanPengertian Jasa Bank Lainnya, Keuntungan Jasa-jasa Bank, Jenis-

jenis Jasa-jasa Bank Lainnya 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari jasa-jasa bank serta apa saja jenisnya. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi dari jasa-jasa bank serta apa saja 

jenisnya. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 
 
 

NO 

 
 

JENIS-JENIS BANK 
LAINNYA 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Kirimin Ulang 

(Transfer) 

  

2. Kliring   

3. Inkaso   
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4. Safe Deposit Box   

5. Bank Card   

6. Bank Notes   

7. Travellers Cheque   

8. Letter Of Credit 

 

  

9. Bank Garansi   

10. Memberikan jasa-jasa 

di Pasar Modal 

  

 

1. Jelaskan pengertian dari jenis-jenis letter of credit (L/C) berikut ini: 
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NO 

 
L/C 

 

 
DEFINISI 

 
 

SKOR 

1. Revocable L/C   

2. Irrevocable L/C   

3. Sight L/C   

4. Usance L/C   

5. Restricted L/C   

6. Unrestricted L/C   

7. Red Clause L/C   
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8. Transterable L/C   

9. Resolving L/C   
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PERTEMUAN KE 8 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

memahami tentang tugas-tugas Bank Indonesiadan bagaimana hubungannya 

baik dengan pemerintah maupun dunia internasional. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian Bank Indonesia 

b. Menguraikan tujuan Bank Indonesia secara lengkap 

c. Menjelaskan tujuan dari menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

d. Menjelaskan dari mengatur dan menjaga kelancaran dari sistem moneter 

e. Menjelaskan pengertian hubungan baik dengan pemerintah maupun 

internasional 

3. Pokok Bahasan :Tugas-tugsas Bank Indonesia 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Tujuan Bank Indonesia  

b. Tugas-tugas Bank Indonesia 

c. Hubungan dengan Pemerintah 

d. Hubungan demhan dunia Internasional 

5. Materi : 

Tugas-tugas Bank Indonesia 

Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan 

paling penting adalah Bank Sentral (Central Bank). Bank Sentral di setiap negara 

hanya ada satu dan mempunyai cabang lainnya di tap provinsi. Fungsi utama 

Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan 

keuangan di suatu negara secara luas, baik di dalam maupun ke luar negeri. Di 

Indonesia Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). 

Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan salah satu 

bank milik pemerintah Belanda. De Javasche Bank N.V didirikan pada zaman 

penjajahan Belanda, tepatnya pada 10 Oktober 1827 dalam rangka membantu 

pemerintah Belanda untuk mengurus keuangannya di Hindia Belanda pada waktu 

itu. Kemudian De Javasche Bank N.V dinasionalisasi pemerintah Republik 

Indonesia pada 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 

menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. 

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, Bank 

Indonesia bersama bank-bank lainnya seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan, 

Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Negara dilebut ke dalam Bank 

Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia dari 

BNI unit I, BRI unit II, BRI unit III BRI unit IV dan BRI unit V. Bank Negara 

Indonesia unit I kemudian berfungsi sebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan 

Bank Umum dan dijadikan Bank Sentral di Indonesia dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1968. Selanjutnya status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

dikukuhkan lagi di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999. 
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Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering juga disebut bank to 

bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan 

keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu 

membutuhkan dana dan dana ini diperoleh sektor lembaga keuangan termasuk 

bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, 

mengoordinasi, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. 

Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar 

disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai 

dengan tujuan pembangunan. Kemudian di samping mengurus dana perbankan, 

Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara 

keseluruhannya. 

Peranan lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang terutama 

uang kartal (kertas dan logam) dimana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal 

untuk menyalurkan uang kartal. Kemudian mengendalikan jumlah uang yang 

beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. 

Disamping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai 

pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia 

internasional oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri. 

A. TUJUAN BANK INDONESIA 

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 

Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan 

rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang 

ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah 

satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh 

karena itu, tugas Bank Indonesia untuk mencapai dana memelihara kestabilan 

sangatlah penting. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh 

Bank Indonesia adalah: 

1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau 

tercermin dan perkembangan laju inflasi. 

2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur 

dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang negara lain. 

Agar kestabilan nilai dapat  tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia 

memiliki tugas antara lain: 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

B. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA 

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank 

Indonesia berwenang: 
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a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju 

inflasi yang ditetapkannya. 

b. melakukan pengendalian moneter dengan memerhatikan yang termasuk, 

tetapi tidak terbatas pada: 

- operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas 

- penetapan tingkat diskonto 

- penetapan cadangan wajib minuman 

- pengaturan kredit atau pembiayaan 

c. memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling 

lama sembilan puluh hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan 

pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. 

d. melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang 

telah ditetapkan. 

e. mengelola cadangan devisa 

f. menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan 

yang dapat bersifat makro dan mikro. 

 

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank 

Indonesia wewenang: 

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan 

jasa sistem pembayaran 

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 

laporan kegiatan 

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran 

d. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun 

asing 

e. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang 

digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang 

sah 

f. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan 

memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian 

dengan nilai yang sama. 

 

C. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH 

1. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 

2. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah 

3. Untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima 

pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan 

kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri. 
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4. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau 

mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas 

masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas 

Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. 

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain 

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. 

6. Dalam hal pemerintaj menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah 

wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan 

pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultsi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

7. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang 

diterbitkan negara. 

8. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. 

 

D. HUBUNGAN DENGAN DUNIA INTERNASIONAL 

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional, maka Bank 

Indonesia: 

1. Dapat melakukan kerja sama dengan: 

a. Bank Sentral negara lain 

b. Organisasi dan Lembaga Internasional 

2. Dalam hal diisyaratkan bahwa anggota Internasional dan lembaga 

multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk 

dan atas nama Republik Indonesia sebagai anggota.    
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI  
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan memahami tentang tugas-

tugas Bank Indonesiadan bagaimana hubungannya baik dengan pemerintah 

maupun dunia internasional. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari jasa-jasa bank serta apa saja jenisnya. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi dari jasa-jasa bank serta apa saja 

jenisnya. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Uraikan secara lengkap bagaimana hubungan Bank Indonesia dengan 

pemerintah dan dunia internasional. Kemudian berikan contoh kerjasama yang 

dilakukan pada masing-masing hubungan yang ada. 
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH    HUBUNGAN DENGAN  

DUNIA INTERNASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKOR 
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2. Carilah kebijakan Bank Indonesia pada masing-masing kebijakan di tabel 

bawah ini. 

 

KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
UANG RUPIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKOR 
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PERTEMUAN KE 9 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendifinisikan sejarah singkat, produk bank syariah, penilaian kesehatan 

bank syariah  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian Bank Syariah 

b. Menjelaskan sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia dan dunia 

c. Menjelaskan dan menguraikan produk Bank Syariah 

d. Menjelaskan kesehatan Bank Syariah 

3. Pokok Bahasan : Bank Syariah 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Sejarah singkat 

b. Produk Bank Syariah 

c. Penilaian Kesehatan Bank Syariah  

5. Materi : 

BANK SYARIAH 

A. SEJARAH SINGKAT 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara 

menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang 

menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam penentuan harga, 

baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan 

harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan 

kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung 

maupun rugi. 

Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah 

Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 

1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di 

pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 2975 

dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1975 berdiri 

Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di 

Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic for 

Investment and Development Bank. Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic 

Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan 

berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1995 lahir pula 

Bank Bumi Putera Muamalah. 

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu 

baru awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

muslim terbesar didunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia 

dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. 

Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai 
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dilakukan pada awal tahun 1980. BankSyariah pertama di Indonesia merupakan 

hasil kerja tim perbankan MUI dengan terbentuknya PT Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 

1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah 

memiliki puluhan cabang yang tersebar di kota besar Indonesia. 

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia 

khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir 

Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian 

berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang 

sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Bank-bank Syariah lain 

yang direncanakan akan menbuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank 

Bukopin.  

 

B. PRODUK BANK SYARIAH 

Sama seperti halnya dengan bank konvesional, Bank Syariah juga menawarkan 

nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank 

konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun 

harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, 

termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-

jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 

1. Al-wadi’ah (Simpanan) 

Al-wadi’ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip Al-

wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan 

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si 

penitip mengkhendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya 

tangan amanah. Si penyimpan tidak bertangung jawab atas segala kehilangan dan 

kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau 

kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. 

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu 

saja, oleh si penyimpan uang titipan tesebut (Bank Syariah) digunakan untuk 

kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dulu 

meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang 

menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, 

prinsip yad-al amanah (tangan amanah) menjadi yad- adh dhamanah (tangan 

penaggung), mengacu pada prinsip yad adh-dhamanah bank sebagai penerima 

dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan 

deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan 

kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini penyimpan bertanggung jawab 

atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. 

Konsekuensi dan diteapkannya prinsip yad adh-dhammanah pihak bank akan 

menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila 

mengalami kerugan juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada 
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pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh 

fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak 

dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau 

bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun 

persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. 

Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau 

bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah 

yang memiliki dana tata cara yang telah ditetapkan. 

 

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil 

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita dikenal dengan istilah kredit 

atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita 

kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank 

diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah 

bunga, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam 

Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat 

akad utama, yaitu: 

- Al- musyarakah 

- Al- mudharabah 

- Al- muza’arah 

- Al- musaqah 

 

a. Al-musyarakah 

Al-musyarakah merupakan akad kerja saama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan A;l-musyarakah 

diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank 

sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan 

dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu 

mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan 

untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura. 

 

b. Al- mudharabah 

Al-mudharabah merupaka akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak 

pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. 

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila 

rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian 

si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola 

yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya mudharabah terbagi dalam dua jenis, 

yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyah. Pengertian 

mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama anatara pihak pertama dan pihak 
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lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi 

usaha dana daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyah merupakan 

kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu 

spesifikasi usaha dan daerah bisnis.Dalam dunia perbankan al-Mudharabah 

biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, 

pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari 

simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana 

juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan 

nasabah untuk usaha tertentu. 

 

c. Al- muza’arah 

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

lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap 

untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. 

Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang 

platation atas dasar bagi hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan 

lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan 

waktu. Keuntungan yang diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah 

disepakati. 

 

d. Al- Musaqah 

Pengertian al-musaqah adalah bagian dari al-muzarah, yaitu penggarap hanya 

bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana 

dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen 

pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dengan penggarap. 

 

3. Bai’al- Murabahah 

Bai’al- Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih 

dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang 

diinginkanya. 

 

4. Bai’as-Salam 

Bai’as-Salamadalah pembelian yang diserahkan kemudian hari, sedangkan 

pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui 

terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus 

dalam bentuk uang. 

 

5. Bai’Al- Istihna 

Bai’Al- Istihnaadalah bentuk khusus dari akad Bai’as-Salam, oleh karena itu 

ketentuan dalam Bai’Al- Istihnamengikuti ketentuan dan aturan Bai’as-Salam. 
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Pengertian Bai’Al- Istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan 

produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau 

sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat 

dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. 

 

6. Al- Ijarah (Leasing) 

Al- Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan 

leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. 

 

7. Al-Wakalah (Amanat) 

Wakalah atau Wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian 

mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai 

dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. 

 

8. Al- Kafalah (Garansi) 

Pengertian Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada 

pihak orang ketuiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu 

pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal 

pembiayaan dengan jaminan seseorang. 

 

9. Al- Hawalah 

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban 

utang dari satu pihak kepada lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal 

dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. 

10. Ar- Rahn 

AR- Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti 

jaminan utang atau gadai. 

 

C. PENILAIAN KESEHATAN BANK SYARIAH 

Penilaian kesehatan bank, disamping untuk bank konvensional, juga dilakukan 

untuk Bank Syariah baik untuk bank umum syariah maupun bank perkreditan 

rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi 

penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan 

kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. 

Tujuannya adalah agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai 

konsidi saat ini dan mendatang. 
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Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara 

triwulanan, yang meliputi faktor-faktor antara lain: 

1. Permodalan (capital) 

2. Kualitas Aset (Asset quality) 

3. Rentabilitas (Earning) 

4. Likuiditas (Liquidity) 

5. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) 

6. Dan manajemen (management) 

 

Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor finansial 

(permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensivitas terhadap risiko 

pasar) dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur 

judgement. Khusus untuk tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

berdasarkan prinsip syariah (BPRS), Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru 

yang mulai berlaku 4 Desember 2007, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

Nomor 9/17/PBI/2017 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur penilaian tingkat 

kesehatan BPRS mencakup penilaian di antaranya: 

1. Faktor permodalan (capital) 

2. Faktor kualitas aset (asset quality) 

3. Faktor rentabilitas (earning) 

4. Dan faktor likuiditas (liquidity) atau faktor keuangan dilakukan secara 

kuantitatif dan kualitatif 

5. Penilaian atas komponen dari faktor manajemen (management) yang 

dilakukan secara kualilatif. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : .................................................................... ...... NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mendifinisikan sejarah 

singkat, produk bank syariah, penilaian kesehatan bank syariah  

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari bunga dan bagi hasil, serta keuntungan dari produknya. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi dari bunga dan bagi hasil, serta 

keuntungan dari produknya. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Carilah perbedaan antara bunga dan bagi hasil pada tabel di bawah ini: 
NO KETERANGAN BUNGA BAGI HASIL 

1 Penentuan 

Keuntungan 

 

 

 

 

 

2 Besarnya 

persentase 

 

 

 

 

 

3 Pembayaran  

 

 

 

 

4 Jumlah 

pembayaran 

 

 

 

 

 

5 Eksistensi  

 

 

 

 

 
SKOR 
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2. Carilah definisi dari penilaian kesehatan Bank Syariah berikut ini: 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Permodalan   

2. Kualitas Aset   

3. Rentabilitas   

4. Likuiditas   

5. Sensitivitas 

terhadap risiko 

pasar 

  

6. Manajemen   
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3. Carilah keuntungan dari masing-masing produk bank syariah berikut ini. 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Al-Musyarakah   

2. Al-Mudharabah   

3. Al-Muza’arah   

4. Al-Musaqah   

5. Al-Wadi’ah   

6. Bai’al-Murabahah   

7. Bai’al Istihna   

8. Bai’As-salam   
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9. Al-Ijarah   

10. Al-Wakalah   

11. Al-Kafalah   

12. Al-Hawalah   

13. Ar-Rahn   
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PERTEMUAN KE 10 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, para 

pemain di pasar modal, lembaga yang terlibat di pasar modal, prosedur emisi 

dan pasar perdana  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian Pasar Modal 

b. Menguraikan instrumen Pasar Modal 

c. Menelaskan pengertian Sahan dan Obligasi 

d. Menjelaskan para pemain di Pasar Modal 

e. Menjelaskan lembaga-lembaga yang terlibat di Pasar Modal 

f. Menguraikan Prosedur Emisi 

3. Pokok Bahasan :Pasar Modal 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Pasar Modal 

b. Instrumen Pasar Modal 

c. Para Pemain di Pasar Modal 

d. Lembaga yang terlibat di Pasar Modal 

e. Prosedur Emisi 

f. Pasar Perdana  

5. Materi: 

 

PASAR MODAL 

A. PENGERTIAN PASAR MODAL 

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya 

para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh 

modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan 

modal (emitem), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar 

modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di 

perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan 

nama bursa efek dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek, yaitu bursa 

efek Jakarta, dan bursa efek Surabaya. Dalam transaksi di pasar modal investor 

dapat langsung meneliti dan menganalisis keuntungan masing-masing perusahaan 

yang menawarkan modal. Begitu mereka anggap menguntungkan dapat langsung 

membeli dan menjualnya kembali pada saatharga naik dalam pasar yang sama. 

Jadi dalam hal ini investor dapat pula menjadi penjual kepada para investor 

lainnya. 

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila 

diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu, bagi 

emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, 

baik yang bersifat kepemilikan jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan 
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dengan yang bersifat utang. Modal yang bersifat kepemilikan jangka waktunya 

sampai perusahaan dibubarkan. Namun, bagi pemilik saham dapat pula 

menjualkannya kepada pihak lain, apabila membutuhkan dana atau sudah tidak 

ingin lagi menjadi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan bagi modal yang bersifat utang, jangka waktunya relatif terbatas, 

dalam waktu tertentu dan dapat pula dialihkan kepemilik lain jika memang sudah 

tidak dibutuhkan lagi sebagaimana halnya modal yang bersifat kepemilikan. 

 

B. INSTRUMEN PASAR MODAL 

Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang 

diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan 

kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang 

diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan 

kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan 

diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan 

dalam bentuk obligasi. 

Adapun masing-masing jenis isntrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Saham (Stocks) 

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik 

merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka 

semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang 

diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden 

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal 

sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT).  

Kemudian jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain 

sebagai berikut: 

a. Dari segi cara peralihan 

- Saham atas unjuk (bearer stocks) 

- Saham atas nama (registered stocks) 

 

b. Dari segi hak tagih 

- Saham biasa (common stocks) 

- Saham preferen (prefered stocks) 

 

2. Obligasi (Bonds) 

Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang 

hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam 

bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak 

terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya perusahaan yang 
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mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang 

obligasi sebesar obligasi yang terlihat dalam neraca, obligasi dimasukkan dalam 

modal asing atau utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah 

sampai waktunya. 

Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan dari 

emiten, Jenis-jenis obligasi, seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai segi 

berikut ini: 

a. Ditinjau dari segi peralihan. 

- Obligasi atas unjuk (bearer bonds) 

- Obligasi atas nama (registered bonds) 

 

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

- Obligasi dengan jaminan (secured bonds) 

- Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) 

 

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

- Obligasi dengan bunga tetap 

- Obligasi dengan bunga tidak tetap 

- Obligasi tanpa bunga 

 

d. Ditinjau dari segi penerbit. 

- Obligasi oleh pemerintah 

- Obligasi oleh swasta 

 

e. Ditinjau dari segi jatuh tempo. 

- Obligasi jangka pendek 

- Obligasi jangka menengah 

- Obligasi jangka panjang 

 

C. PARA PEMAIN DI PASAR MODAL 

Dalam melaksanakan transaksi jual dan beli baik saham maupun obligasi di 

pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya pembeli dan penjual, 

maka tidak akan mungkin terjadi transaksi seperti dalam definisi pasar yang lalu. 

Penjual dan pembeli di pasar modal kita sebit para pemain dalam transaksi di 

pasar modal. Para pemain terdiri dari para pemain utama dan lembaga penunjang 

pasar modal atau perusahaan penunjang yang mendukung kelancaran operasi 

pasar modal.Adapun para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga 

penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama 

sebagai berikut: 

1. Emiten 

Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan 

emisi di bursa efek disebut emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua 
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macam instrumen pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau utang. Jika 

bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham dan jika dipilih adalah instrumen 

utang, maka yang dipilih adalah obligasi. Dalam melakukan emisi, para emiten 

memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum 

pemegang saham (RUPS) termasuk jenis surat-surat berharga yang akan 

diterbitkan. 

Tujuan emiten untuk memperoleh modal juga sudah dituangkan dalam RUPS. 

Tujuan melakukan emiten antara lain: 

a. Untuk perluasan usaha 

b. Untuk memperbaiki struktur modal 

c. Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham 

 

2. Investor 

Pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan 

modalnya di perusahaan yang melakukan emisi, pemodal ini disebut juga investor. 

Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para invetor biasanya 

melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu. Penelitian iniu mencakup 

bonafiditas perusahaan prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Sama seperti 

halnya emiten dalam menjual surat-surat berharga para investor juga memiliki 

berbagai tujuan dan bisanya investor yang berkeliaran di pasar modal terdiri dari 

berbagai golongan dengan tujuan yang berbeda pula. 

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain sebagai berikut: 

a. Memperoleh deviden 

b. Kepemilikan perusahaan 

c. Berdagang 

 

3. Lembaga Penunjang 

Fungsi lemabaga penunjang adalah turut mendukung beroperasinya pasar 

modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan 

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. 

Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam 

mekasnisme pasar modal adalah sebagai berikut: 

a. Penjamin emisi (underwriter) 

Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai 

batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. 

Penjamin emisi ini terbagi ke dalam beberapa jenis berikut ini: 

- Full Commitment 

- Best Effort Commercial 

- Standy Commitment 

- All or None Commitment 

Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya penjamin emisi dapat di bagi ke 

dalam: 

- Penjamin emisi utama (lead underwriter) 
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- Penjamin pelaksana emisi (managing underwriter) 

- Penjamin peserta emisi (co underwriter) 

b. Perantara perdaganga efek (broker/pialang) 

Lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang mereka ini bertugas menjadi 

perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dan 

si pembeli (invetor) 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh investor oleh broker antara lain 

meliputi: 

- Memberikan informasi tentang emiten 

- Melakukan penjualan efek kepada investor 

c. Perdagangan efek (dealer) 

Dealer atau pedagang efek dalam pasar modal berfungsi sebagai: 

- Pedagang dalam jual beli efek 

- Sebagai perantara jual beli efek 

Adapun lembaga-lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek di pasar 

modal antara lain: 

- Perantara perdagangan efek 

- Perbankan 

- Lembaga keuangan non bank 

- Bak hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 

d. Penanggung (guarantor) 

Merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si 

penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa 

penanggubg. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan 

dan kepercayaan atas risiko yang mungkin timbul dari emiten.  

e. Wali amanat (trustee) 

Pemberi amanat adalah investor. Jadi wali amanat mewakili pihak investor 

dalam hal obligasi. Kegiatan wali amanat biasanya meliputi: 

- Menilai kekayaan emiten 

- Menganalisis kemampuan emiten 

- Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten 

- Memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan 

emiten 

- Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi 

- Bertindak sebagai agen pembayaran 

f. Perusahaan surat berharga (securities company) 

Merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-

surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga 

biasanya meliputi antara lain: 

- Sebagai pedagang efek 

- Penjamin emisi 

- Perantara perdagangan efek 
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- Pengelola dana 

g. Perusahaan pengelola dana (investment company) 

Perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan 

menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua 

unit dalam mengelola dananya yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan 

dana. 

h. Kantor administrasi efek 

Merupakan kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka 

memperlancar administrasinya. 

- Membantu emiten dalam rangka emisi 

- Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para 

investor 

- Membantu menyusun daftar pemegang saham 

- Mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham 

- Membuat laporan-laporan yang diperlukan 

 

D. LEMBAGA YANG TERLIBAT DI PASAR MODAL 

Lembaga terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintah dan 

lembaga swasta: 

1. Lembaga-lembaga pemerintah 

Merupakan lembaga-lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan dan 

diperbantukan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di 

pasar modal, mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan efeknya. 

Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan di pasar modal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPERAM) 

BAPEPAM merupakan lembaga pengatur pasar modal, yang bertugas dan 

melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugas BAPEPAM sebagai pengatur 

pasar modal antara lain: 

- Membina pasar modal 

- Mengatur pasar modal 

- Mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal 

b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik 

Penanaman Modal Asing (PMA) haruslah memperoleh izin dari BKPM 

terlebih dulu. Izin akan diberikan BKPM setelah memenuhi berbagai 

persyaratan yang ditetapkan bagi perusahaan yang hendak melakukan go 

public. Izin penanaman modal harus dikeluarkan oleh BKPM yang memuat 

antara lain: 

- Komposisi dan jumlah dana investasi 

- Besarnya modal dasar perusahaan 

- Batas waktu penyetoran modal 
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- Komposisi pemegang saham 

c. Departemen Teknis 

Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap 

bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. 

Sebagai contoh untuk usaha pertambangan, maka izin usahanya haruslah 

dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun izin usaha 

yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. 

Adapun izin usaha yang dikeluarkan oleh Departemen untuk bidang usahanya 

adalah sebagai berikut. 

- Izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan 

melalui Bank Indonesia. 

- Izin usaha bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan. 

- Izin usaha bidang perdagangan dari Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan. 

- Izin usaha bidang perkebunan, dan peternakan dari Departemen 

Pertanian. 

- Izin usaha bidang Industri dari Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan. 

- Izin usaha bidang pariwisata dari Departemen Pos dan Telekomunikasi. 

d. Departemen Kehakiman 

Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sebelum didirikan, maka 

anggaran dasar perusahaan terlebih dulu harus disahkan oleh oleh Departemen 

Kehakiman. Anggaran dasar ini sebelumnya di depan notaris, kemudian 

didaftarkan di pengadilan negeri setempat untuk kemudian disahkan oleh 

Departemen Kehakiman dan beritakan dalam lembaran berita negara. 

Adapun tugas Departemen Kehakiman adalah: 

- Jumlah modal dan kompisisinya 

- Jumlah modal yang telah disetor 

- Susuan dewan yang telah disetor 

- Jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing 

- Pelaksanaan RUPS 

2. Lembaga-lembaga Swasta 

Di samping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta 

yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar 

modal. Lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar 

modal antara lain: 

a. Notaris 

Rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal terlebih dulu 

dibicarakan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dalam RUPS haruslah dicatat dan agar pencatatannya sah, maka diperlukannya 

jasa notaris untuk pengesahan acara RUPS. Catatan-catatan yang perlu 

disahkan oleh notaris antara lain: 
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- Membuat berita acara RUPS 

- Menyusun setiap keputusan dalam RUPS 

- Meneliti keabsahannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS 

seperti keabsahannya persiapan RUPS, keabsahan para pemegang saham 

- Meneliti perubahan anggaran 

b. Konsultan hukum 

Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang 

keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan. Tugas para konsultasi 

hukum adalah meneliti secara sungguh-sungguh atas dokumen-dokumen yang 

dipersyaratkan. Hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan dari 

konsultan hukum haruslah meliputi: 

- Akte pendirian dan anggaran perusahaan beserta perubahan-perubahannya 

jika ada. 

- Penyertaan modal oleh pemegang saham sebelum go public. 

- Penilaian izin usaha. 

- Status kepemilikan dari aktiva perusahaan. 

- Perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga jika ada. 

- Kemungkinan ada gugatan atau tuntunan. 

c. Penilai (appraiser) 

Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti, tanah, mesin-mesin, 

gedung, mobil dan aktiva lainnya diperlukan jasa penilai yang profesional. 

Penilai akan menilai berapa nilai yang wajar sekarang ini dan setelah dilakukan 

revaluasi, sehingga seluruh nilai aktiva dapat diketahui secara jelas dan benar. 

d. Konsultan efek 

Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan 

manajemen emiten. Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang: 

- Jenis dana yang diperlukan 

- Pemilihan sumber dana yang diinginkan 

- Struktur permodalan yang tepat 

 

E. PROSEDUR EMISI 

Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di 

pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang 

telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratkan emisi sampai ke 

tangan investor. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham 

dan obligasi di pasar saham (primer) sampai di pasar sekunder. Prosedur dan 

persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah 

ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. 

Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut. 
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1. Tahapan emisi 

a. Tahapan emisi 

Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka 

tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal 

adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam 

RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham akan dibicarakan antara 

lain: 

- Tujuan mencari modal di pasar modal 

- Jenis modal yang diinginkan 

- Jumlah modal yang dibutuhkan 

- Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi 

 

b. Menyampaikan letter of intent 

Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat. 

Kemudian diajukan ke BAPEPAM sebagai wujud hendak menerbitkan 

efek di pasar modal.  

Penyampaian letter of intent meliputi: 

- pernyataan untuk emisi 

- jenis efek 

- nominal efek 

- waktu emisi 

- tujuan dan penggunaan dana emisi 

- data-data mengenai perusahaan 

- nama dan alamat yang menjadi relasi, notaris, akuntan dan penasihat 

hukum 

 

c. Penyampaian pernyataan pendaftaran 

Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah 

penyampaian pernyataan pendaftaran. Penyampaian pendaftaran memuat 

informasi-informasi antara lain: 

- data tentang manajemen dan komisaris 

- data tentang sturktur modal 

- kegiatan usaha emiten 

- rencana emisi 

- penjamin pelaksana emisi 

 

d. Evaluasi oleh BAPEPAM 

Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, 

maka oleh BAPEPAM akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-

dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh BAPEPAM meliputi 

kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan 

lengkap antara lain meliputi: 
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- pernyataan pendaftaran 

- anggaran dasar perusahaan 

- laporan keuangan 

- jenis surat yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat, 

penanggung dan perjanjian lainnya 

- surat pendapat dari segi hukum 

- laporan dari perusahaan penilai 

- jadwal waktu emisi dari penjamin emisi 

- laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penajmin emisi 

- surat pernyataan dari akuntan 

- surat pernyataan dari manajemen 

- draft prospektus 

 

e. Dengar pendapat terbuka 

Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak 

melakukan emisi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat 

terbuka. Debat terbuka diikuti oleh: 

-BAPEPAM 

-perusahaan yang bersangkutan 

-serta lembaga-lembaga terkait lainnya 

 

2. Persyaratan emisi 

Izin registrasi dan listing diberikan oleh BAPEPAM setelah memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi di 

BAPEPAM, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin 

registrasi dikeluarkan. 

 

F. PASAR PERDANA (Primary Market) 

Setelah memenuhi persyaratan untuk emisi, maka ketua BAPEPAM 

mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai 

dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana (primary market). 

1. Pengumuman dan pendistribusian prospektus 

2. Masa Penawaran 

3. Masa Penjatahan 

4. Masa Pengembalian 

5. Penyerahan Efek 

6. Pencatatan efek di bursa 

7. Pasar sekunder (secondary market) 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : .................................................................... ...... NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, para pemain di pasar modal, 

lembaga yang terlibat di pasar modal, prosedur emisi dan pasar perdana. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah macam-macam dari obligasi dan lembaga penunjang mekanisme pasar 

modal. 

2. Carilah di internet macam-macam dari obligasi dan lembanga penunjang 

mekanisme pasar modal. 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Carilah definisi dari obligasi di bawah ini: 

a. Ditinjau dari segi peralihan 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Obligasi atas unjuk   

2. Obligasi atas nama   

 

b. Ditinjau dari segi jaminan yang dibelikan (hak klaim) 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Obligasi dengan 

jaminan 

  

2. Obligasi tanpa 

jaminan 
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c. Ditinjau dari segi cara penetapan pembayan bunga pokok 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Obligasi dengan 

bunga tetap 

  

2. Obligasi dengan 

bunga tidak tetap 

  

d. Ditinjau dari segi penerbit 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Obligasi oleh 

pemerintah 

  

2. Obligasi oleh swasta   

e. Ditinjau dari segi cara jatuh tempo 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Obligasi jangka 

pendek 

  

2. Obligasi  jangka 

menengah 

  

3. jangka panjang   
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2. Buatlah definisi dari lembaga penunjang yang memegang peranan penting di 

dalam mekanisme pasar modal. 

 

3.Buatlah definisi dari pemberian izin emisi divawah ini. 

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1.  

Full Commitment 

 

  

2. Best Effort Commercial 

 

  

3. Standy Commitment 

 

  

4. All or None Commitment 

 

  

NO KETERANGAN DEFINISI SKOR 

1. Pengumuman dan 

pendistribusian 

prospektus 

 

  

2. Masa Penawaran 

 

  

3. Masa Penjatahan 

 

  

4. Masa Pengembalian   
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5. Penyerahan Efek 

 

  

6. Pencatatan efek di bursa 

 

  

7. Pasar sekunder 

(secondary market) 
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PERTEMUAN KE 11 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian pasar uang, tujuan pasar uang, instrumen 

pasar uang, pasar valuta asing, tujuan melakukan transaksi valas, jenis-jenis 

transaksi valas, margin trading, interaksi antara pasar valas dan pasar uang. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian Pasar Uang dan Pasar Valas 

b. Menguraikan tujuan dari Pasar Uang 

c. Menjelaskan instrumen Pasar Uang 

d. Menguraikan para pemain di Pasar Modal 

e. Menjelaskan pengertian Pasar Valas 

f. Menguraikan tujuan Pasar Valas 

3. Pokok Bahasan :Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Pasar Uang 

b. Tujuan Pasar Uang 

c. Instrumen Pasar Uang 

d. Pengertian Pasar Valuta Asing 

e. Tujuan Melakukan Transaksi Valas 

f. Jenis-jenis Transaksi Valas 

g. Margin Trading 

h. Interaksi antara Pasar Valas dan Pasar Uang 

5. Materi: 

 

A. PENGERTIAN PASAR UANG 

Antara pasar uang  dan pasar modal terdapat perbedaan yang cukup jelas. 

Misalnya jika dilihat dari jangka waktunya instrumen yang dperjualbelikan, 

tempat penjualannya serta tujuan daripada penjual dan pembeli dari kedua pasar 

tersebut. Perbedaan pertama adalah dari instrumen yang diperjualbelikan yaitu 

jika di dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga 

jangka panjang seperti saham atau obligasi. Sedangkan di pasar uang adalah surat 

berharga jangkapendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. 

Perbedaan lainnya dilihat dari tujuan para penjual atau pihak yang 

mengeluarkan surat-surat berharga tersebut. Dalam pasar uang tujuannnya adalah 

untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal 

kerja, sedangkan di dalam pasar modal lebih ditekakan kepada tujuan investasi 

atau untukekspansi perusahaan. Bagi investor dengan membeli surat-surat 

berharga di pasar uang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan semata di 

dalam pasar modal di samping keuntungan juga untuk penguasaan perusahaan. 
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B. TUJUAN PASAR UANG 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah sebagai berikut: 

1. Pihak yang membutuhkan dana 

2. Pihak yang menanamkan dana 

 

Tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang yaitu: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang, seperti membayar utang 

yang segera jatuh tempo 

2. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, 

upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya 

3. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang 

kas 

4. Sedang mengalami kalah kliring, hal ini terjadi di lembaga kliring dan harus 

segera dibayar. 

 

Tujuan bagi pihak yang bermaksud menamkan dananya di pasar modal adalah: 

1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertemtu 

2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan 

keuangan 

3. Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu 

yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu 

 

C. INSTRUMEN PASAR UANG 

Adapun jenis-jenis intrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain: 

1. Interbank Call Money 

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

3. Sertifikat Deposito 

4. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) 

5. Banker’s Acceptance 

6. Commercial Paper 

7. Treasury Bills 

8. Repurchase Agreement 

9. Foreign Exchange Market 

 

D. PENGERTIAN PASAR VALUTA ASING 

Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market) merupakan pasar dimana 

transaksi valuta asing dilakukan baik antarnegara maupun dalam suatu negara. 

Transaksi dapat dilakukan oelh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan 

dengan berbagai tujuan. Penjualan valas oleh bank devisa dilakukan oleh para 

dealer-dealer bank yang bersangkutan. Dealer merupakan petugas bank yang 

melakukan transaksi valas dan dalam melakukan pekerjaannya dilengkapi dengan 

berbagai alat atau sarana informasi yang canggih. 
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Dalam perdagangan pasar valas internasioal hanya mata uang yang tergolong 

“convertible currencies” yang sering diperdagangkan, sedangkan yang tidak 

termasuk dalam golongan tersebut jarang diperdagangkan. Yang menentukan 

golongan convertible currencies adalah salah atunya volume perdagangan suatu 

negara baik secara kualitas maupun kuantitas di samping faktor lainnya. Golongan 

yang kedua adalah jenis mata uang yang tergolong diperjualbelikan. Biasanya 

mata uang yang tergolong lemah berasal dari negara-negara berkembang seperti 

Rupe India, Peso Filipina, termasuk mata uang kita Rupiah. 

 

E. TUJUAN MELAKUKAN TRANSAKSI VALAS 

Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas, baik yang dilakukan 

oleh perusahaan/nadan maupun individu, yaitu: 

1. Untuk transaksi pembayaran 

2. Mempertahankan daya beli 

3. Pengiriman uang ke luar negeri 

4. Mencari keuntungan 

5. Pemagangan risiko 

6. Kemudahan berbelanja 

 

F. JENIS-JENIS TRANSAKSI VALAS 

Ada tiga macam jenis transaksi yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Transaksi tunai (spot transaction) 

2. Transaksi tunggak (forward transaction) 

3. Transaksi barter (swap transaction) 

 

G.  MARGIN TRADING 

Secara umum margin trading yang dilakukan oleh bank haruslah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Dilakukan berdasarkan: 

a. Kebijakan direksi bank 

b. Suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya 

2. Margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada 

3. Ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank 

4. Untuk kepentingan nasabah margin trading ditetapkan setinggi-tingginya 10 

kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank 

5. Jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan  

kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah 

memperoleh persetujuan dari BI. 

6. Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan 

mingguan dan bulanan. 
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H. INTERAKSI ANTARA PASAR VALAS DAN PASAR UANG 

Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya 

jika kita hendak menginvestasi uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu 

mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valas, demikian pula 

sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling 

menguntungkan di pasar uang atau valas. Interaksi antara pasar uang dan valas ini 

menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada di dalam jumlah besar atau 

kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : .................................................................... ...... NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, para pemain di pasar modal, 

lembaga yang terlibat di pasar modal, prosedur emisi dan pasar perdana. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari instrumen pasar uang, resiko investasi, 

2. Carilah di internet definisi dari instrumen pasar uang, resiko investasi, 

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Carilah definisi dariinstrumen pasar uang pada tabel di bawah ini: 
NO INSTRUMEN 

PASAR UANG 

DEFINISI SKOR 

1. Interbank Call 

Money 

 

  

2. Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) 

 

 

  

3. Sertifikat Deposito 

 

  

4. Surat Berharga 

Pasar Uang 

(SPBU) 
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5. Banker’s 

Acceptance 

 

  

6. Commercial Paper 

 

  

7. Treasury Bills 

 

  

8. Repurchase 

Agreement 

 

  

9 Foreign Exchange 

Market 
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2. Carilah macam-macam resiko yang dapat terjadi dalam investasi di pasar 

uang, dan tuliskan definisi dari resiko-resiko tersebut 

NO RESIKO DEFINISI SKOR 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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PERTEMUAN KE 12 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian usaha gadai, asal mula pegadaian, 

keuntungan usaha gadai, besarnya jumlah pinjaman, barang jaminan, prosedur 

pinjaman, kegiatan usaha pegadaian lainnya. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian usaha gadai 

b. Menguraikan sejarah pegadaian di Indonesia 

c. Menjelaskan kegiatan usaha gadai 

d. Menjelaskan pinjaman yang diberikan oleh usaha pegadaian 

e. Menjelaskan jaminan yang diberikan oleh nasabah 

f. Menguraikan prosedur pinjaman di usaha gadai 

3. Pokok Bahasan :Pegadaian 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Usaha Gadai 

b. Asal Mula Pegadaian 

c. Keuntungan Usaha Gadai 

d. Besarnya Jumlah Pinjaman 

e. Barang Jaminan 

f. Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN USAHA GADAI 

Untuk mengatasi kesulitas kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan 

barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya 

ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat 

ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan 

menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan 

dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan 

“Usaha Gadai” 

 

B. ASAL MULA PEGADAIAN 

Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih 

usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan 

Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU. No 19 Prp. 1960. Perkembangan 

selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahub 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) 

Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas 

hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian. 
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C. KEUNTUNGAN USAHA GADAI 

Keuntungan perusahaan pegadaian ialah: 

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu 

juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit 

2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk 

memenuhinya 

3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk 

apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. 

 

D. BESARNYA JUMLAH PINJAMAN 

Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-baramg 

berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman 

yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya 

pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang 

menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Kepada 

nasabah yang memperoleh pinjaman kan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) 

per bulan yang besarnya oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman, yaitu A, B, 

C dan D. Sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga 

pasar. 

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan 

perlu ditaksir lebih dulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijaminkan pihak 

pegadaian memiliki ahli-ahli taksir, misalnya jika yang dijaminkan adalahs ebuah 

televisi merek “x” keluaran tahun “z”, maka si ahli taksir dengan cepat menaksir 

berapa nilai riil televisi tersebut. Yang jelas nilai taksiran pasti lebih rendah dari 

nilai pasar, hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran 

pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan 

nasabah dibawah harga pasar. Di samping itu, pihak pegadaian juga mempunyai 

timbangan serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau 

gram emas. Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menentukan pinjaman 

yang dapat diberikan. 

 

E. BARANG JAMINAN 

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan 

oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: 

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan, seperti emas, perak, intan, 

berlian, mutiara, platina, jam 

2. Barang-barang berupa kendaraan seperti, mobil, sepeda motor, sepeda 

biasa 

3. Barang-barang elektronik seperti, televisi, radio, komputer, kulkas, kamera 

4. Mesin-mesin seperti, mesin jahit dan mesinssss kapal motor 

5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti, barang tekstil dan barang-

barang pecah belah yang bernilai  
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F. KEGIATAN USAHA PEGADAIAN LAINNYA 

Usaha lain yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut. 

1. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa 

nilai riil barang-barang berharga miliknya. 

2. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan 

barang-barang berharganya.Jasa penitipan ini diberikan untuk 

memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran, 

atau kecurian. 

3. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai 

penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong 

gaji si peminjam secara bulanan. 

4. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerjasama dengan pihak ketiga, 

misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya 

dengan sistem Build, Operate and Transfer (BOT). 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : .......................................................................... NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian usaha gadai, asal mula pegadaian, keuntungan usaha gadai, besarnya 

jumlah pinjaman, barang jaminan, prosedur pinjaman, kegiatan usaha pegadaian 

lainnya. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah proses atau prosedur peminjaman uang di Perum Pegadaian,  

2. Carilah di internet proses atau prosedur peminjaman uang di Perum Pegadaian ,  

3. Buatlah ke dalam tabel yang tersedia. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Carilah proses atau prosedur peminjaman uang di Perum Pegadaian  dan 

tuliskan pada tabel di bawah ini. 

 
NO 

 
PROSES/PROSEDUR PEMINJAMAN UANG DI PERUM PEGADAIAN 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
SKOR 
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2. Jelaskan sangsi apa saja yang dikenakan Perum Pegadaian kepada para 

nasabah jika tidak sanggup membayar kembali pinjamannya. 

.......................................................................................................................
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.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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Daftar Pustaka: 


