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Kata Pengantar
Buku ini merupakan buku yang disusun untuk membantu siswa dalam
mendalami pengetahuan tentang literasi keuangan (Financial
Literacy). Pemahaman literasi keuangan akan sangat bermanfaat bagi
siswa dalam mengatur keuangan mereka. Pemahaman literasi
keuangan dalam buku ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai
pendamping belajar materi Ekonomi di sekolah.
Buku ini disusun dengan bahasa yang komunikatif (mudah dimengerti
dan  mudah dipahami), inovatif, dan kreatif. Penyusunan bahasa yang
komunikatif akan memberikan nuansa bahwa siswa diikutsertakan
dalam pembelajaran. Inovasi penulis dalam buku ini adalah di dalam
penyajian konten dan gaya bahasa dimana penyajiannya mengikuti
perkembangan zaman. Kreatif, merupakan kreasi penulis dalam
menampilkan tamplate, gambar-gambar pendukung dalam membantu
memperjelas pembahasan, maupun pemberian ilustrasi-ilustrasi
menarik yang bisa menumbuhkan minat siswa untuk membaca buku
ini.
Buku ini berisi empat sub pokok bahasan, antara lain pengetahuan
tentang informasi keuangan, Asuransi, pasar modal dan Perbankan.
Melalui keempat materi ini diharapkan dapat menjadi penguat siswa
dalam belajar Ekonomi dan pengelolaan keuangan. Materi yang
disajikan dalam masing-masing sub pokok bahasan berbasis pada
kehidupan siswa sehari-hari. sehingga siswa bisa lebih mudah
mencerna isi materi yang dipelajari.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam tersusunnya buku ini. Saran dan kritik yang
membangun akan kami terima guna penyempurnaan buku ini.

Penulis
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Bab 1

Informasi

Keuangan

Deskripsi
Salah satu pertimbangan seseorang untuk

melakukan keputusan menginvestasikan
dananya, menabung atau membeli saham, sangat

tegantung pada kondisi perekonomian secara
umum dan informasi keuangan yang disediakan

oleh perusahaan. Sehingga pemahaman terhadap
informasi keuangan dari berbagai sumber

menjadi penting dalam pertimbangan
pengambilan keputusan.

Informasi kondisi perekonomian meliputi tingkat
suku bunga, laju inflasi, dan pertumbuhan

ekonomi, sedangkan infomasi terkait dengan
perusahaan meliputi likuiditas, solvabilitas,

rentabilitas dan Return on investment (ROI).

Untuk menyampaikan bahasan ini dapat dilakukan dengan simulasi
ataupun studi kasus yang menggambarkan bagaimana seseorang
harus mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai

faktor yang mempengaruhi.
Diharapkan setelah membahas topik ini peserta didik mampu
memperoleh dan memanfaatkan informasi keuangan dalam

pengambilan keputusan ekonomi.
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MATERI

Tingkat Suku Bunga

apa itu Bunga?
Bunga adalah balas jasa yang

diberikan atas penggunaan dana
pihak lain.

Siapa yang mengatur? Bank
Indonesia (BI) sebagai otoritas
moneter moneter di Indonesia

memiliki kewajiban untuk meng-
atur tingkat bunga bank yang

berlaku. Sebagai acuan BI rate yang
sekarang menggunakan 7-days repo

rate. BI rate secara Periodic akan
selalu disesuaikan dengan kondisi

perekonomian saat itu. Bank Umum
yang mem-berikan pelayanan

kepada masyarakat dalam
menetapkan bunga harus mengacu

kepada BI rate yang telah
ditetapkan.

Bagaimana jika ada Bank Umum
yang menetapkan suku bunga
melebihi BI rate? maka simpanan
masyarakat di bank tersebut tidak
dijamin oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS).
Secara umum tingkat suku bunga
dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu tingkat suku bunga nominal
dan riil. Bunga nominal adalah
tingkat suku bunga yang dite-
tapkan bank umum, sedangkan
suku bunga riil adalah suku bunga
nominal dikurangi dengan laju
inflasi. Misalnya bunga bank 6%
dan laju inflasi 2% maka tingkat
suku bunga riil adalah 4%.

Kemanfaatan stabilitas suku bunga, jika bunga terlalu tinggi maka
masyarakat banyak menabung dana di bank dan tidak berkeinginan untuk
berinvestasi. Disisi perusahaan dan pengusaha tidak ingin meminjam dana
bank karena akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi. Namun, jika suku
bunga terlalu rendah masyarakat akan menarik tabungannya di bank. Jika
dana yang ditarik tidak dibelanjakan secara produktif atau kegiatan investasi,
maka pembelanjaan yang konsumtif akan memicu naiknya laju inflasi.
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Laju Inflasi

Apa itu Inflasi?
Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum.

Siapa yang Mengukur?
Badan Pusat Statistik yang melakukan survey dibe-
berapa daerah untuk beberapa barang yang dijadi-
kan pengukur. Pengukuran inflasi selalu dilakukan
pada setiap bulan.

Siapa yang mengendalikan inflasi?

Yang mengendalikan inflasi adalah
Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN),
terdiri dari Menteri Koordinator Per-
ekonomian, Gubernur BI dan bebe-
rapa kementrian terkait. Tim Pengen-
dali Inflasi selalu berkoordinasi dalam
menjaga stabilitas inflasi untuk
menjamin terjadinya pertumbuhan
ekonomi.

BI sebagai salah satu dari TPIN berkewajiban mengendalikan inflasi
agar tetap terjaga pada angka yang ditargetkan. Untuk menjaga itu BI
menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF). Instrumen BI untuk
menjaga inflasi dapat melalui tingkat bunga, pasar terbuka maupun
kebijakan moneter lainnya.
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Kemanfaatan menjaga laju inflasi, jika inflasi tinggi maka akan
menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang menjadi mahal
akibatnya banyak barang tidak laku, sehingga perusahaan dapat rugi dan
masyarakat kurang dapat memenuhi kebutuhannya. Namun jika inflasi
terlalu rendah, juga kurang baik terhadap pertumbuhan industri sehingga
penyerapan tenaga kerja juga rendah. Hal ini dapat berdampak pada
pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Apa itu Pertumbuhan Ekonomi?

Pertumbuhan ekonomi adalah
peningkatan aktivitas ekonomi
masyarakat yang menyebabkan
berkembangnya produksi barang
dan jasa atau meningkatnya pen-

dapatan. Secara sederhana per-
tumbuhan ekonomi dapat dilihat
dari persentase perkembangan
pendapatan nasional.
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Siapa yang mengukur pertumbuhan ekonomi?
yang mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Badan Pusat Statisktik (BPS).

Siapa yang mengendalikan pertumbuhan ekonomi?
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah dan BI.
Pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal melalui berbagai
kementrian yang menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan BI melalui berbagai kebijakan moneter juga turut menjaga
pertumbuhan ekonomi. Kemanfaatan pertumbuhan ekonomi adalah untuk
memprediksi perkembangan aktivitas ekonomi di masa depan.

Likuiditas

Apa itu likuiditas?
likuiditas adalah kemampuan
perusahaan untuk membayar semua
kewajiban jangka pendek.

Bagaimana menghitung likuiditas?

= × 100%
Kriteria likuiditas > 100%

berarti likuid, artinya perusahaan
mampu membayar utang jangka
pendek. Jika perusahaan tidak likuid
berarti perusahaan ke-sulitan untuk
membayar hutang jangka pendek.

Kemanfaatan likuiditas bagi
investor atau penyimpan dana untuk
melihat kemampuan per-usahaan
dalam membayar sim-panannya jika
sewaktu-waktu diambil
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Solvabilitas

Apa itu solvabilitas?

solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua
utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Bagaimana menghitung solvabilitas

= × 100%
Kriteria Solvabilitas > 100%
berarti solvable, artinya per-
usahaan mampu membayar
seluruh kewajibannya jangka
pendek maupun jangka Panjang.
Jika solvabilitas kurang dari 100%
perusahaan tidak solvable,

berarti tidak mampu membayar
seluruh hutang hutangnya.
Kemanfaatan rasio solvabilitas
bagi investor atau pemilik dana
adalah untuk melihat kemam-
puan finansial perusahaan secara
keseluruhan dalam memenuhi
semua kewajibannya.
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Rentabilitas

Apa itu rentabilitas?
Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Bagaimana menghitung rentabilitas.= × 100%
Kriteria rentabilitas dibandingkan
dengan tingkat suku bunga bank, jika
rentabilitas lebih tinggi dari bunga
bank berarti kemampuan perusa-
haan dalam menghasilkan laba baik.

Kemanfaatan rentabilitas bagi inves-
tor dan pemilik dana adalah untuk
melihat kinerja perusahaan dalam
menghsilkan laba.

Return on Investment
(ROI)

Apa itu ROI?
ROI adalah kemampuan perusahaan
untuk memperoleh hasil dari
investasi yang ditanamkan. ROI
hampir sama dengan rentabilitas,
jika rentabilitas sering digunakan

untuk mengukur kinerja perusahaan
secara mnyeluruh, namun ROI lebih
sering digunakan untuk mengukur
kinerja perusahaan pada investasi
(usaha) tertentu.
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Bagaimana menghitung ROI ?

= − × 100%
Misalnya perusahaan mengem-bangkan usaha perumahan dengan
investasi awal Rp100 M, pada akhir tahun setelah usaha perumahan
selesai dikembangkan, total penjualan keseluruhan sebesar Rp140 M,
maka = 140 − 100100 × 100% = 40%
Kriteria ROI harus positif, jika terjadi
negatif maka investasi berpotensi
mengalami kerugian.

Kemanfaatan ROI  bagi investor
adalah untuk mengetahui kinerja
perusahaan dalam memberikan
hasil dana yang diinvestasikan.

Sumber Informasi Keuangan

Sumber informasi keuangan
merupakan gambaran
perekonomian secara umum dan
di dalamnya diperoleh berbagai
data ekonomi secara rasional

yaitu:
1. Bank Indonesia
2. Kementerian Perekonomian

dan Keuangan
3. BPS
4. Bank Umum
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Informasi keuangan yang ber-
sifat khusus, terkait pada ke-
mampuan perusahaan/ Lem-
baga dalam membayar kewa-
jiban atau menghasilkan laba
dapat diperoleh dari prospectus
perusahaan atau pada laporan
keuangan

perusahaan. Laporan keuangan
berupa:
1. Neraca
2. Laporan laba/rugi
3. Laporan Perubahan

Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan

Keuangan

***



F i n a n c i a l  L i t e r a c y |10

EVALUASI

1. Informasi yang relevan untuk melihat kecenderungan
kenaikan harga adalah ….
A. bunga nominal
B. bunga riil
C. laju inflasi
D. pertumbuhan ekonomi
E. laju deflasi

2. Keputusan yang tepat bagi investor jika tingkat bunga bank
lebih tinggi dari ROI, adalah ….
A. menyimpan uangnya di rumah
B. menyimpan uangnya di bank
C. membelajakan uangnya untuk investasi
D. membelajakan uangnya untuk konsumsi
E. membelajakan uangnya untuk Tabungan

3. Keputusan yang tepat bagi investor yang ingin menyimpan
dananya dalam jangka pendek, selain tingkat suku bunga bank
yang dipilih, adalah ….
A. likuiditas
B. solvabilitas
C. rentabilitas
D. ROI
E. Rehabilitas

4. Makna yang tepat bagi penabung jika dihadapkan kondisi
tingkat suku bunga bank 6%, laju inflasi 4%, secara riil nilai
tabugannya adalah meningkat ….
A. 10%
B. 6%
C. 4%
D. 2%
E. 7%
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5. Perhatikan laporan keuangan berikut
CV CERIA
Neraca
Per 31 Desember 2018

AKTIVA HUTANG
1. KAS Rp5.000.000,- 1. HUTANG JK

PENDEK
Rp8.000.000,-

2. BANK Rp10.000.000,- 2. HUTANG JK
PANJANG

Rp10.000.000,-

JUMLAH AKTIVA
LANCAR

Rp15.000.000,- JUMLAH
HUTANG

Rp18.000.000,-

3. INVENTARIS Rp20.000.000,- MODAL Rp10.000.000,-
LABA Rp7.000.000,-

TOTAL AKTIVA Rp35.000.000,- TOTAL PASIVA Rp35.000.000,-

Mengacu pada Neraca CV Ceria maka pernyataan yang benar
adalah ….
A. CV Ceria tidak mampu membayar hutangnya jangka

pendek
B. CV Ceria mampu membayar hutangnya jangka pendek
C. CV Ceria tidak memiliki likwiditas
D. Likuiditas  CV Ceria rendah
E. CV Ceria mampu membayar hutangnya jangka panjang

6. Mengacu pada Neraca CV Ceria, maka solvabilitas yang
dimiliki sebesar ….
A. 194,4%
B. 205,8%
C. 305%
D. 900%
E. 800%
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7. Mengacu pada Neraca CV Ceria, maka rentabilitas yang
dimiliki sebesar….
A. 70%
B. 46,67%
C. 35%
D. 20%
E. 10%

8. Untuk melihat bagaimana prediksi kondisi daya beli
konsumen pada masa yang akan datang maka informasi yang
relevan adalah….
A. Pendapatan Nasional
B. Tingkat suku bunga
C. Laju inflasi
D. Pertumbuhan ekonomi
E. Perkembangan ekonomi

9. Untuk melihat prospek perkembangan aktivitas ekonomi
masyarakat maka informasi yang relevan adalah ….
A. laju inflasi
B. pertumbuhan ekonomi
C. tingkat suku bunga
D. pendapatan nasional
E. pendapatan perkapita

10. Pada awal tahun 2019 pak Amin membeli sebidang tanah
seharga Rp50.000.000,-. Pada akhir tahun tanah tersebut dijual
seharga Rp60.000.000,- laju inflasi pada tahun tersebut 4%,
maka ROI dari usaha jual beli tanah pak Amin sebesar ….
A. 4%
B. 9,09%
C. 16,67%
D. 20%
E. 9,02%
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Bab 2

Pasar Modal

DESKRIPSI
Jenis pasar yang ada disekitar kita tentunya

sangat beragam. Selain pasar output yang kita
kenal, masih ada jenis pasar input dalam

kehidupan kita. Salah satunya yaitu pasar
modal. Keberadaan pasar modal tentunya

memberikan manfaat bagi perusahaan yang
membutuhkan dana yang diperoleh dari

investor. Manfaat ini juga berimplikasi pada
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga

kerja. Konsep pasar modal meliputi konsep
pasar modal, peranan pasar modal dengan

tepat, manfaat pasar modal, jenis – jenis
lembaga penunjang yang ada di pasar modal,

produk yang ada di pasar modal, profil investor
di pasar modal, langkah – langkah menjadi

seorang investor di pasar modal, dan
mekanisme transaksi di pasar modal.

Pada kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan simulasi
dan diskusi berpikir kritis yang menggambarkan bagaimana

transaksi di pasar perdana dan sekunder terjadi.
Setelah membahas topik ini peserta didik diharapkan dapat

memperoleh informasi tentang pasar modal dan mampu
memanfaatkan produk pasar modal dalam keputusan ekonomi.
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MATERI

Konsep Pasar Modal

Pernahkah kalian mendengar istilah pasar modal?
Jika pernah, tentu kalian juga tahu dengan istilah Bursa Efek Indonesia (BEI)
di Jakarta?

Jika kita mendengar kata
pasar modal, tentunya selalu

mengkaitkan dengan kegiatan yang
beresiko tinggi karena bisa untung

besar dan juga bisa rugi sampai
menghabiskan harta. Bukti fisik

yang belum jelas bagi produk pasar
modal semakin meningkatkan

persepsi masyarakat akan resiko
pada salah satu lembaga jasa

keuangan ini. Hal tersebut tentunya
tidak dibarengi dengan literasi

keuangan yang baik dalam Pasar
Modal karena sebenarnya jika kita

mau mempelajari lebih lanjut
tentang produk pasar modal kita
akan menemukan banyak variasi
produk pasar modal yang sesuai

untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Menurut OJK, Pasar Modal
sendiri merupakan pasar tempat
bagi perusahaan dan pemerintah
untuk mendapatkan permodalan
(pendanaan) selain bank. Sumber
pendanaan ini akan bermanfaat
bagi pemerintah dan perusahaan
untuk melakukan peningkatan
modal kerja, pengembangan dan
perluasan usaha, pembangunan
infrastruktur sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
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Secara sederhana, Pasar
modal yang sering disebut
sebagai bursa efek adalah
pasar tempat bertemunya
permintaan dan penawaran
dana-dana jangka panjang
dalam bentuk penjualan dan
pembelian akan surat-surat
berharga.

Lebih lanjut definisi Pasar Modal sendiri merupakan pasar
tempat bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan
permodalan, (pendanaan) selain bank. Sumber pendanaan ini
akan bermanfaat bagi pemerintah dan perusahaan untuk
melakukan peningkatan modal kerja, pengembangan dan
perluasan usaha, pembangunan infrastruktur sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No.8 tahun 1955,
pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu merupakan Kegiatan
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan
UUPM tersebut, pengertian pasar modal lebih mengacu pada kegiatan
yang terjadi dipasar modal. Dimana, pasar modal berkaitan dengan
kegiatan:
1. Penawaran umum dan perdagangan efek.

Penawaran umum atau sering juga disebut sebagai go publik
adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya dipasar
perdana untuk dijual kepada masyarakat oleh emiten
berdasarkan UUPM. Sedangkan perdagangan efek adalah
kegiatan jual beli efek yang terjadai dipasar sekunder.
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2. Perusahan publik dengan efek yang diterbitkannya.
Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah
dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan
memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 Milyar.
Selama perusahaan memiliki kriteria tersebut, maka selama itu
juga perusahaan itu wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dibidang pasar modal yang mengatur perusahaan publk.

3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.
Lembaga tersebut diantaranya akunatan, konsultan hukum,
penilai, dan notaris. Pasar modal telah menetapkan sangsi
atas berbagai pelanggaran dipasar modal bagi pihak-pihak
yang terlibat dalam perdagangan dipasar modal termasuk
lembaga-lembaga profesi yang berkaitan dengan efek
tersebut.

Karakteristik dari pasar modal
Dari berbagai pengertian pasar modal tersebut, maka terdapat

berbagai karakteristik dari pasar modal, yaitu:
1) Sebagai jembatan perdagangan

antara dua pihak, yaitu pihak
yang mengeluarkan dana (inve-
stor/ Leender), dan pihak yang
membutuhkan dana (Emiten/
borrower).

2) Komoditas yang diperdagang-
kan adalah komoditas modal.

3) Menyediakan sumber pem-
biayaan (jangka panajng) bagi

dunia usaha sekaligus memung-
kinkan alokasi dana secara
optimal.

4) Pasar yang menggunakan sis-
tem terorganisir dengan mela-
lui jasa para komissioner, un-
derwriter dan pialang.

5) Alternative investasi yang mem-
berikan potensi keuntungan
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Peranan Pasar Modal
Selama dasawarsa terakhir,

pasar modal mulai menunjukan peran-
an penting dalam mobilitas dana untuk
menunjang  pembangunan nasional.
Akses dana dari pasar modal telah
mengundang banyak perusahaan skala
nasional untuk menyerap dana masya-
rakat tersebut dengan tujuan beragam.

Secara umum, peran pasar modal adalah sebagai berikut:

1) Pasar modal dipandang se-
bagai sarana penambah mo-
dal bagi badan usaha.

2) Pasar modal dipandang se-
bagai sarana pemerataan
pendapatan.

3) Pasar modal dipandang se-
bagai saran peningkatan
kepastian produksi.

4) Pasar modal dipandang
sebagai sarana penciptaan
kesempatan kerja

5) Pasar modal dipandang se-
bagai peningkatan penda-
patan negara.

6) Pasar modal dipandang se-
bagai indikator perekonomian
negara.

Secara spesifik. peranan pasar modal selain itu adalah:

1. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi.

Pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan
yaitu pihak yang sedang memiliki kelebihan dana (Investor) dan pihak yang
memerlukan dana (Issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang
memiliki kelebihan dana dapat meng-investasikan dana mereka agar
memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak issuer dapat memanfaatkan
dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu dana dari
operasi perusahaan.

2. Pasar modal memiliki fungsi keuangan.
Dalam hal ini perusahaan menyediakan dana yang diperlukan oleh

para investor dan issuer tanpa harus adanya keterlibatan secara
langsung pihak–pihak tersebut dalam kepemilikan aktiva riil yang diper-
lukan untuk investasi tersebut.
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Manfaat Pasar Modal

Manfaat pasar modal
juga dapat dikategorikan
berda-sarkan pihak–pihak
dalam pasar modal seperti:

1. Bagi Investor
a. Nilai investasi berkembang

mengikuti pertumbuhan
ekonomi. peningkatan ter-
sebut terlihat pada bertam-
bahnya harga yang menca-
pai capital gain.

b. Bagi mereka yang
mempunyai atau
memegang saham dan
bunga tetap atau bunga
yang mengambang bagi

pemegang obligasi akan
mendapat deviden.

c. Mempunyai hak suara dalam
rapat RUPS bagi pemegang
saham, mempunyai hak
suara dalam RUPS jika
diadakan bagi pemegang
saham.

d. Dengan mudah mendapat
mengganti Instrumen
yang mengurangi resiko

2. Bagi Lembaga
a. Menuju kearah profess-sional di dalam memberikan

pelayanan sesuai dengan bidang tugas masing-
masing.

b. Sebagai pembentuk harga dalam bursa parallel.

c. Semakin memberi variasi pada jenis lembaga
penunjang

d. Likuiditas efek semakin tinggi.
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3. Bagi pemerintah
a. Mendorong jalur pembangunan
b. mendorong investasi
c. Penciptaan lapangan kerja
d. Memperkecil Debt Service Ratio (DSR)
e. Mengurangi biaya anggaran dari BUMN

Jenis–jenis lembaga penunjang

Ada beberapa lembaga
pendukung pasar modal di
Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. BAPEPAM LK (Badan Penga-
was Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan)

Lembaga ini dibentuk
untuk mengawasi kegiatan
pasar modal yang ada di Indo-
nesia. Bapepam adalah sing-
katan dari Badan Pengawas
Pasar Modal.

b. Bursa efek
Bursa efek merupakan

institusi yang melakukan ke-
giatan perdagangan surat-surat
berharga. Di Indonesia bursa

efek ini disebut Bursa Efek
Indonesia (BEI).

c. Akuntan publik
Akuntan publik berperan

dalam memeriksa laporan ke-
uangan perusahaan yang akan
menerbitkan surat berharga
atau perusahaan yang sudah
terdaftar di bursa efek dan
memberikan pendapat terha-
dap laporan keuangan.
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d. Underwriter
merupakan perusahaan yang
akan menerbitkan saham atau
obligasi.

e. Wali amanat
Wali amanat mewakili

kepentingan pembeli obligasi.
Wali amanat menilai kepan-
tasan penerbitan obligasi di-
hubungkan dengan kemam-
puan pengembalian dan pem-
bayaran bunganya.

f. Notaris
Penerbitan saham, obligasi dan
surat berharga lainnya me-
rupakan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham
(RUPS). Keputusan RUPS ini
harus di sahkan oleh akta

notaris agar mempunyai ke-
kuatan hukum sekaligus men-
dukung keabsahan penye-
lenggaraan RUPS.

g. Konsultan hukum
Berdasarkan UU pasar modal
no. 8 tahun 195, konsultan hu-
kum dalah ahli hukum yang
member pendapat hukup
kepada pihak lain dan ter-daftar
di Bapepam.

h. Lembaga clearing
Perpindahan surat-surat ber-
harga tidak mungkin dilaku-
kan setiap kali terjadi tran-saksi.
Oleh karena itu, diper-lukan
lembaga clearing se-bagai
institusi yang berwe-nang
untuk menyimpan dan
mengatur arus perpindahan
surat-surat berharga ter-sebut.
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Produk yang ada di Pasar Modal

Menurut OJK, pasar modal memiliki produk antara lain
sebagai berikut.

A. Obligasi (bonds)

Obligasi disebut juga sebagai surat pernyataan utang. Obligasi
berfungsi sebagai tanda bukti atas pengakuan utang suatu perusahaan
terhadap pemberi modal dengan jumlah tertentu. Dalam investasi
obligasi penghasilan yang akan diterima investor akan tetap stabil dan
sesuai dengan yang ditetapkan di awal tanpa terpengaruh dari untung
rugi suatu perusahaan.

Komponen utama dari instrumen obligasi adalah:
1. Penerbit (Issuer):

Pihak yang menerbitkan
obligasi.

2. Kupon (Coupon):
Besaran bunga yang diberikan
kepada pemegang obligasi.

3. Jatuh tempo (Time to Maturity):
Jangka waktu pokok obligasi
akan dilunasi.

4. Pokok (Maturity / Nominal
Value):
Nilai nominal yang akan
dilunasi pada jatuh tempo.

5.Harga (Price):
Harga obligasi, berlaku apabila
obligasi ditransaksikan
sebelum jatuh tempo.

Gambar 2 Contoh Obligasi
(sumber: https://www.aanwijzing.com/2017/12/.html)
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Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda sesuai
karakteristiknya antara lain.
a) Dilihat dari sistem pembayaran Kupon:

1) Obligasi Tanpa Kupon (Zero Coupon Bonds):
- tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik.
- bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh

tempo.

2) Obligasi Kupon Tetap (Fixed Coupon Bonds):
- tingkat kupon bunga telah ditetapkan sebelum masa

penawaran di pasar perdana
- bunga dibayarkan secara periodik.

3) Obligasi Kupon Variabel (Variable Coupon Bonds):
- obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan

sebelum jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu acuan
(benchmark) tertentu seperti tingkat suku bunga
perbankan.

b) Dilihat dari sisi penerbit.
1) Obligasi Korporasi

(Corporate Bond):
obligasi yang diterbitkan
oleh perusahaan, baik yang
berbentuk badan usaha mi-
lik negara (BUMN), atau ba-
dan usaha swasta.

2) Obligasi Pemerintah
(Government Bond):
obligasi yang diterbitkan oleh
pemerintah pusat. Sa-lah satu
contoh obligasi ini adalah
Obligasi Ritel Indo-nesia (ORI)
dan Sukuk Ritel.

c) Dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah Syariah:
1) Sukuk (Obligasi Syariah)

Mudharabah merupakan
obligasi syariah menggu-
nakan akad bagi hasil
sehingga pendapatan yang
diperoleh investor atas ob-
ligasi tersebut diperoleh
setelah mengetahui penda-
patan emiten.

2) Sukuk (Obligasi Syariah)
Ijarah merupakan obligasi
Syariah menggunakan akad
sewa, sehingga kupon (fee
ijarah) bersifat tetap, dan bisa
diketahui/ diperhitungkan
sejak awal obligasi diterbit-
kan.
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Keuntungan obligasi (Yield.)
Ada 3 macam Yield yang diperoleh investor dari berinvestasi obligasi
antara lain:
a) Current Yield

merupakan Keuntungan
yang diperoleh dari pemy
bayaran kupon

b) Yield to Maturity
merupakan Keuntungan

jika memegang obligasi
hingga jatuh tempo

c) Capital Gain Yield
merupakan Keuntungan
yang diperoleh dari selisih
harga beli dengan harga
jual.

Selain memiliki keuntungan tentunya produk pasar modal ini
juga memiliki resiko. Memahami risiko investasi sama pentingnya
seperti memahami potensi keuntungan yang bisa kita peroleh dengan
berinvestasi. Risiko Investasi Obligasi antara lain:
a) Risiko Gagal Bayar.

Karena obligasi merupakan
janji untuk membayar, maka
risiko paling besar adalah si
penerbit tidak dapat meme-
nuhi kewajibannya.

b) Risiko Likuiditas.
Karena obligasi dapat diper-
jualbelikan antara satu in-
vestor dengan investor lain,
maka ada kemungkinan ke-
tika seorang investor ingin
menjual suatu obligasi, tidak
ada yang bersedia membeli
atau ada yang bersedia de-
ngan harga yang sangat
rendah. Risiko ini disebut
risiko likuiditas.

c) Risiko Perubahan Inflasi dan
Suku Bunga.
Harga obligasi amat di-
tentukan oleh perubahan
inflasi dan suku bunga. Jika
inflasi dan suku bunga naik,
maka harga obligasi akan
turun dan sebaliknya jika
inflasi dan suku bunga
turun, maka harga obligasi
akan naik. Bagi investor yang
ingin berinvestasi di obligasi
dengan tujuan diperdagang-
kan, maka inflasi dan suku
bunga merupakan faktor pe-
nting yang harus diper-
hatikan.
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B. Saham

Saham merupakan
tanda penyertaan modal

seseorang atau pihak (badan
usaha) dalam suatu perusahaan

atau perseroan terbatas.
Dengan menyertakan

modal tersebut, maka hak
seorang investor saham antara

lain:

1. Memiliki klaim atas
pendapatan perusahaan;

2. Memiliki klaim atas aset
perusahaan, Berhak hadir dan;

3. Memberikan suara dalam
Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).

Komponen Saham
Saham memiliki komponen utama antara lain sebagai berikut:

1. Penerbit (Issuer): Perusahaan yang menerbitkan saham
2. Dividen (Dividend): Bagian keuntungan perusahaan yang

diberikan kepada pemegang saham
3. Harga (Price): Harga transaksi saham terakhir yang

dilaporkan melalui Bursa Efek Indonesia

Gambar. Salah satu Contoh Saham
(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Saham)
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Jenis-jenis saham

Saham itu dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Saham Biasa (Common
stock):

Mewakili kepemilikan di suatu
perusahaan

2. Saham Preferen (Prefered
Stock):

Memiliki hak tambahan diban-
dingkan saham biasa, biasa
berupa hak untuk memper-oleh
dividen preferen meskipun per-
usahaan tidak dalam kondisi bisa
membagikan divi-den.

3. Saham Treasury (Treasury
Stock):
Merupakan saham biasa yang
dibeli kembali dan disimpan oleh
perusahaan

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor
dengan membeli atau memiliki saham, yaitu:

1. Dividen
“adalah pembagian keuntungan oleh perusahaan dan
berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan”.
Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen
tunai atau dividen saham.

2. Capital Gain
“merupakan selisih antara harga beli dan harga jual”.
Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan
saham di pasar sekunder misalnya investor membeli saham
GATOTKACA dengan harga per saham Rp 25.000 kemudian
menjualnya dengan harga Rp 35.000 per saham yang berarti
pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp
10.000 untuk setiap saham yang djualnya.
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Keuntungan Investor & Resiko dalam Investasi
Keuntungan dalam investasi saham disebut dengan Yield

atau Return, terdiri dari:
1. Dividend Yield / Dividend Return:

Keuntungan yang diperoleh dari penerimaan dividen
2. Capital Gain Yield / Capital Gain Return:

Keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga
3. Total Return:

Keuntungan dari dividen dan kenaikan harga

Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara
lain:

1. Capital Loss
“kebalikan dari Capital Gain, yaitu investor menjual saham lebih
rendah dari harga beli”.

Misalnya saham PT. Handayani yang di beli dengan harga Rp
32.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus
mengalami penurunan hingga mencapai Rp 20.000,- per saham.
Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor
menjual pada harga tersebut sehingga mengalami kerugian
sebesar Rp 12.000,- per saham.

Pergerakan harga saham juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor
eksternal seperti kondisi ekonomi makro seperti tingkat suku bunga,
inflasi, nilai tukar, seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

2. Risiko Likuidasi
“Perusahaan yang sahamnya dinyatakan bangkrut oleh Peng-
adilan”.

Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat
prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat
dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).

Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan
tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh
pemegang saham.
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3. Risiko Likuiditas
“Risiko likuiditas terjadi apabila transaksi suatu saham sangat
jarang sehingga sulit diperjualbelikan”

Untuk melihat apakah suatu saham masuk kategori likuid atau
tidak, maka investor dapat menggunakan beberapa acuan indeks
yang tersedia misalnya LQ 45 dan Kompas 100.

 LQ 45 Kumpulan 45 saham yang transaksinya paling likuid
di bursa saham.

 Kompas 100 Kumpulan 100 saham yang dianggap memiliki
kinerja fundamental baik dan memiliki transaksi yang
likuid berdasarkan penilaian Kompas.

C. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah
satu alternatif investasi bagi
investor, khususnya investor

yang tidak memiliki banyak
waktu, keahlian dan

pengetahuan yang memadai
untuk berinvestasi namun

tertarik untuk berinvestasi di
pasar modal.

Reksa Dana dirancang sebagai
“sarana untuk menghimpun
dana dari masyarakat yang
memiliki modal, kemudian
himpunan dari modal tersebut
dipercayakan kepada pihak
yang dianggap lebih
berkompeten yaitu Manajer
Investasi untuk dikelola”.
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Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi
dalam Reksa Dana, antara lain :
1) sarana diversifikasi dalam Investasi Pasar Modal.

Peraturan membatasi investasi pada suatu perusahaan maksimal 10%
sehingga suatu reksa dana minimal akan memiliki investasi pada minimal
10 perusahaan.

2) Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar
modal.

3) Efisiensi waktu.
Reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga
pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya

Secara umum, reksa dana dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan
portofolio investasinya:
1) Reksa Dana jenis ini melakukan investasi 100% dari Reksa Dana Pasar

Uang (Money Market Funds).
- Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo

kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga
likuiditas dan pemeliharaan modal.

- cocok untuk investor yang bertipe sangat konservatif dan jangka
waktu investasinya kurang dari 1 tahun.

2) Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Funds).
- melakukan investasi sekurang-kurangnya 79% dari Nilai Aktiva

Bersihnya dalam bentuk Efek bersifat Utang.
- Reksa Dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa

Dana Pasar Uang.
- Tujuan reksadana ini adalah untuk menghasilkan tingkat

pengembalian yang stabil.
- Reksa Dana ini cocok untuk investor bertipe konsep konservatif dan

jangka waktu investasinya antara 1 – 3 tahun.

3) Reksa Dana Campuran (Balanced Fund).
Reksa Dana jenis ini melakukan investasi dalam Efek bersifat Ekuitas,
Utang, dan pasar uang dengan ketentuan maksimum 80% pada masing-
masing efek. Jenis ini cocok untuk investor dengan profil risiko moderat
dan jangka waktu investasinya antara 3 – 5 tahun.
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4) Reksa Dana Saham (Equity Funds).
Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari
aktivanya dalam bentuk Efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya
dilakukan pada saham, karakteristiknya adalah High Risk High Return.
Reksa Dana ini cocok untuk investor dengan profil yang agresif dan
jangka waktu investasinya di atas 5 tahun.

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor
dengan berinvestasi pada reksa dana, yaitu:
a) Dividen.

“Pembagian keuntungan yang diberikan Manajer Investasi kepada
pemegang unit penyertaan reksa dana”

- dividen ini berasal dari kupon atau bunga bank yang diperoleh
reksa dana dalam pengelolaan investasi

- Pembagian deviden akan menyebabkan penurunan pada Nilai
Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada reksadana. Sehingga,
Manajer Investasi biasanya lebih memilih melakukan reinvestasi
kembali dari pendapatan tersebut untuk memaksimalkan kinerja
reksa dana.

b) Capital Gain.
“Merupakan selisih antara harga beli dan harga jual”

- Apabila hasil pengelolaan Manajer Investasi baik, maka kinerja
reksa dana akan membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya
Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana, begitu
sebaliknya.

- Keuntungan dalam investasi reksa dana disebut dengan return,
yang terdiri dari:
 Dividend Return – Keuntungan yang diperoleh dari

penerimaan dividen
 Capital Gain Return – Keuntungan yang diperoleh dari

kenaikan harga
 Total Return – Keuntungan yang diperoleh dari dividen dan

kenaikan harga
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Apa saja Resiko investasi Reksadana ?
Resiko Investasi Reksdana misalnya:
1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik.

perubahan Undang-Undang, kebjakan dan peraturan
pemerintah dapat mempengaruhi harga suatu efek.

2) Risiko Wanprestasi / Kredit.
Risiko ini timbul jika penerbit Efek Utang dan instrumen Pasar Uang
tidak mampu memenuhi kewajibannya (Default).

3) Risiko Likuiditas.
Risiko ini timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera
menyediakan fasilitas untuk melunasi penjualan unit penyertaan
oleh investor dalam H+7 hari kerja.

4) Risiko Capital Gain,.
Risiko ini merupakan kerugian yang diperoleh dari selisih harga di
mana harga beli lebih tinggi daripada harga jual.

5) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
Risiko ini disebabkan turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan
surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana.

6) Risiko Pembubaran dan Likuidasi.
- pembubaran dan likuidasi dilakukan Karena tidak dapat

mencapai target dana kelolaan minimal yang ditetapkan
dalam kurun waktu tertentu

- pemegang unit penyertaan akan mendapat hasil likuidasi
sesuai dengan kepemilikannya.
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Bagaimana menjadi seorang Investor
di Pasar Modal?

Untuk menjadi seorang investor
tahapan yang harus dilakukan yaitu:
1. Lakukan Financial Check up

untuk mengetahui apakah kita
sehat secara keuangan atau tidak

2. Membuat tujuan keuangan yang
jelas dan terencana

3. Berkonsultasi dengan profesional seperti perencana keuangan atau
penasehat investasi apabila tidak mampu melakukan langkah 1 dan 2
sendiri

4. Melengkapi persyaratan dokumen seperti KTP, NPWP dan Buku
Tabungan (jika tidak melalui bank)

5. Mendatangi Agen Penjual produk pasar modal. Bisa di Sekuritas,
Manajer Investasi atau Bank Agen Penjual

6. Mengecek legalitas produk, pengelola dan agen penjual melalui OJK di
website : www.ojk.go.id, call center : (kode area) 500 655, email :
konsumen.ojk.go.id

7. Mendiskusikan antara tujuan keuangan yang ingin kita capai dengan
penawaran dari perusahaan

8. Mengisi kuesioner profil risiko

9. Mendengarkan rekomendasi dari agen penjual terkait produk yang
tepat sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko

10. Melakukan penyetoran dana sesuai dengan instruksi / petunjuk dari
agen penjual

11. Menyerahkan bukti setoran dana berikut fomulir pembukaan rekening
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12. Meminta fasilitas untuk melakukan pemantauan investasi. Umumnya
tersedia secara online.

- Lakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun untuk
melihat apakah hasil investasi berkembang sesuai yang kita
harapkan atau tidak.

Mekanisme transaksi di Pasar Modal

Kegiatan perdagangan efek (jual beli saham) dipasar modal yang dilakukan
oleh Pembeli (investor) dan penjual saham (emiten) melalui penawaran
umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut
akan diperjualbelikan kembali antara investor melalui bursa efek (pasar
sekunder)”.
“Pasar perdana merupakan penawaran efek yang dilakukan secara langsung
oleh emiten kepada investor tanpa melalui bursa efek.
Sedangkan pasar sekunder merupakan jual beli efek (saham) antara investor

melalui bursa efek”

Berikut ini mekanisme perdagangan efek dipasar perdana dan pasar
sekunder.
1) Mekanisme di Pasar Perdana

perusahaan yang akan melakukan penawaran publik (go public) di Indonesia,
perlu melakukan hal berikut yaitu

a. perusahaan (emiten) dengan bantuan professional dan lembaga
pendukung (underwriter) melakukan penawaran efek kepada
investor. Emiten menyiapkan berbagai dokumentasi dan syarat

Emiten Investor
Penjamin Emisi (underwriter)

Agen Penjual

= Penawaran Efek
= Dana dari Investor

Keterangan:

IPO (initial Public Offering) atau
Penawaran umum
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(prospektus) sebelum melakukan penawaran (go publik). Prospektus
merupakan seluruh informasi penting (rincian dan fakta material)
yang berkaitan dengan kegiatan penawaran

b. Setelah semua dokumen lengkap, maka emiten akan menyerahkan
pernyataan pendaftaran kepada badan pengawas pasar modal
(BAPEPAM).

c. Setelah itu Emiten menunggu pernyataan Efektif dari Bapepam,
maksimal 30 hari dari pendaftaran.  Setelah itu baru kemudian dapat
melakukan penawaran publik dipasar perdana.

2) Pasar Sekunder
Transaksi di pasar sekunder dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu Lelang

(auction market) dan Negosiasi (negotiated market) atau (over-the-counter
market /OTC). Aktivitas jual dan beli saham dilantai bursa dilakukan
perusahaan pialang melalui orang yang ditunjuk sebagai Wakil Perantara
Perdagangan Efek (WPPE). Berikut ini alur transaksi di pasar sekunder.

WPPE
(Pialang)

WPPE
(Pialang)

Sistem Tawar
Menawar (Lelang

& Negosiasi)
melalui “JATS”

Pialang
Beli

BEI (Bursa Efek Indonesia)

KPEI & KSEI
(Proses

Penyelesaian
Transaksi)

INVESTOR
Beli Pialang

Jual
INVESTOR

Jual

Pialang
Beli

Pialang
Jual

Investor
Beli

Investor
Jual

Dana
(RP)

Saham
/ Efek

Saham
/ Efek

Dana
(RP)
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EVALUASI
1. Wewenang OJK dalam rangka pengaturan dan pengawasan

sektor jasa keuangan adalah sebagai berikut:
1) menetapkan peraturan dan tata carapengenaan sanksi sesuai

dengan ketentuan OJK
2) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
3) memberikan dan /atau mencabut izin usaha
4) memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan

dan/ atau pihak tertentu
5) melaksanakan penunjukkan pengelola statute

wewenang OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan
ditunjukkan pada nomor…
A. 3, 4 dan 5
B. 2, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 1, 2 dan 4
E. 1, 2 dan 3

2. Albert membeli saham di perusahaan Y. Albert membeli 5 lembar
saham, per lembarnya senilai Rp 50.000,00. Akan tetapi, pada
tahun berikutnya dia mengalihkannya kepada Jony. Dalam
pengalihannya sangat mudah, karena dalam saham tersebut tidak
tercantum nama pemilik. Setelah dialihkan ke Jony, ternyata
saham tersebut hilang. Jony tidak dapat meminta ganti ke
perusahaan Y karena tidak ada nama dalam saham tersebut. Dari
penjelasan tersebut, saham yang dimaksud adalah…
A. Bearer stock (Saham atas unjuk)
B. Registered stock (Saham atas nama)
C. Common stock (Saham biasa)
D. Preferred stock (Saham preferen)
E. Income stock

3. Perbedaan dalam perdagangan saham dengan perdagangan biasa
adalah…
A. Tidak ada tawar menawar
B. Pembeli dan penjual tak bisa bertransaksi langsung
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C. Tidak ada penerimaan barang
D. Pembeli hanya membeli barang tertentu saja
E. Jual beli dengan sistem barter

4. Dalam pasar modal kepemilikan saham harus memiliki syarat
yang ditentukan oleh lembaga penunjang pasar modal yang
menjamin pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga emisi
obligasi atau surat berharga kredit dalam hal emiten ingkar janji.
Lembaga tersebut adalah…
A. Perusahaan Penilai
B. penanggung (quarantor)
C. Trust agent
D. Akuntan independent
E. konsultan hukum

5. Perusahaan X membutuhkan tambahan modal untuk
meningkatkan jumlah produksi. Modal yang dibutuhkan sebesar
Rp 100.000.000,00. Maka dari itu, perusahaan X meminta
tambahan modal kepada pemegang saham. Pemegang saham
perusahaan tersebut terdiri dari Ria, Icha, Putri, Diana, dan Vio.
Akan tetapi, Vio tidak bisa memberi tambahan modal. Oleh
karena itu, Diana mengambil bagian dari Vio.
Dengan demikian, produk pasar modal yang dimaksud adalah
…

A. Right issue
B. Saham
C. Waran
D. Obligasi
E. Reksa Dana

6. Surat tanda pengakuan hutang yang dibuat oleh perusahaan
yang mengeluarkan dan saat jatuh tempo sanggup membayarnya
pokok pinjaman dan bunganya disebut ....
A. obligasi
B. saham
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C deposito
d. call money
E. money changer

7. Perusahaan yang mempunyai modal sekurang-kurangnya
Rp2.000.000.000,00 dan saham yang dimiliki dari 100 orang
pemegang saham disebut perusahaan ....
A. efek
B. go public
C. jasa
D. dagang
E. industri

8. Emisi klaim yang dilakukan PT. Maritim Sejahtera pada bulan
Mei lalu. Kurs bursa pada waktu pengumuman emisi klaim yang
dikeluarkan adalah Rp16.200,00 per saham. Kurs emisi atau
perdana saham tersebut sebesar Rp7.800,00. Dalam emisi klaim
ditentukan bahwa tiap pemilik dua saham boleh membeli 3
saham baru dengan Rp3.500,00. Jika kita memiliki 1000 saham,
manakah yang memilki harga pokok tiap saham yang tertinggi?

A. Rp5.220,00
B. Rp16.200,00
C. Rp8.580,00
D. Rp21.450,00
E. Rp13.050,00

9. Beberapa perusahaan yang telah go public justru memilih untuk
menjadi go private. Perusahaan melakukan go private dikarenakan
merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan
melakukan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka.
Dalam hal ini terjadi kegiatan delisting. Bagaimana syarat dari
delisting itu sendiri?



F i n a n c i a l L i t e r a c y | 38

A. Harus memenuhi persyaratan maksimum distribusi saham
B. Bursa akan mempertimbangkan untuk men-delisting

perusahaan apabila perusahaan perusahaan gagal memenuhi
persyaratan nilai kapitalisasi pasar tertentu

C. Bursa akan men-delisting sebuah perusahaan apabila rata-rata
harga penutupan saham kurang selama 45 hari perdagangan
berturut-turut

D. Bursa akan memberikan waktu selama lima bulan kepada
perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan delisting

E. Perusahaan yang mengalami delisting dapat dikatakan sebagai
perusahaan go private

10. Seorang investor memiliki waran di pasar sekunder dengan harga
Rp245 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp1.700,00. Pada
tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan yang
bersangkutan mengalami penurunan menjadi 4/5 bagian.
Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimana tindakan yang diambil
oleh para investor dalam hal tersebut?
A. Tidak menukarkan waran dan saham serta membiarkan tetap

mengalami kerugian dengan nominal yang kecil (Rp245)
B. Tetap menukarkan waran dengan saham karena nilai yang

didapatkan sangat tinggi sebesar Rp1.945,00
C. Membeli saham baru di pasar sekunder dengan harga

pelasksanaan yang tinggi
D. Menjual warrant ke pihak lain yang membutuhkan dengan

nilai yang tinggi
E. Menukarkan warant dengan produk derivatif lainnya
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Bab 3

Asuransi

Deskripsi
Sub bahasan ini disusun untuk

memberikan wawasan pada siswa (anak
didik) tentang konsep dasar asuransi mulai

dari pengertian asuransi, pentingnya
(manfaat) asuransi, jenis asuransi,

Lembaga/ perusahaan asuransi, serta
contoh perhitungan asuransi secara

umum. Pemahaman tentang pentingnya
konsep Asuransi diharapkan dapat

membantu siswa mengambil keputusan
dalam pengelolaan keuangan dan

pengelolaan resiko.

Untuk menyampaikan sub bahasan ini dapat dilakukan dengan
melakukan kolaborasi pembelajaran studi kasus dan discovery

learning. Hal ini dilakukan agar selain memiliki pemahanan konsep,
siswa juga bisa mengenal secara langsung kegiatan Asuransi

lingkungan sekitar mereka.
Setelah mempelajari sub bahasan ini, siswa diharapkan dapat

mengenal dengan baik tentang asuransi, dan dapat mengambil
keputusan yang tepat saat memilih produk asuransi.
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MATERI

Pengertian Asuransi

“Pernahkah kalian melihat musibah seperti gambar ini?”

“Seberapa besar kira-kira kerugian pemilik rumah?”

“Apakah pemilik mengira akan terjadi kejadian seperti itu?”

Kita tidak pernah tahu apa yang akan
terjadi besok, baik tentang diri kita

maupun harta kita. Kegiatan
masyarakat yang kompleks, membuat

kita harus selalu waspada terhadap
kejadian yang diluar kemampuan kita

misalnya sakit, kematian, kebakaran
akibat korsleting listrik, musibah

banjir, musibah kecelakaan di jalan
raya, dan lain-lain. Berbagai resiko

akibat dari kegiatan manusia haruslah
diantisipasi sebelum kerugian yang

lebih besar menimpa. Bentuk
antisipasi yang bisa dilakukan adalah

selalu waspada dan berhati-hati, serta
menggunakan jasa lembaga yang

dapat membantu kita menanggulangi
kerugian saat musibah menimpa kita.

Lembaga yang menghimpun
dana dengan tujuan membantu
kita mengurangi resiko
kerugian saat terjadi musibah
yang menimpa kita sering
dikenal dimasyarakat dengan
sebutan Lembaga Asuransi
sehingga jasanya disebut
dengan jasa Asuransi. Kata
Asuransi, dalam bahasa Inggris
dikenal dengan sebutan
“insurance”, yang berarti
“pertanggungan”.

Sumber Gambar: https://www.kompas.tv/article/52107
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Perundang-undangan di negara Indonesia, menyebut istilah Asuransi
(pertanggungan) bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada
seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di deritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu” (Pasal 246 K.U.H D).

Pengertian ini menggambarkan bahwa di dalam asuransi terdapat
komponen asuransi, antara lain:

1) Pihak tertanggung (insured), yaitu pihak yang berjanji
membayar uang premi kepada pihak penanggung

2) Pihak penanggung (insure), yaitu pihak yang akan
membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung bila
terjadi musibah (kecelakaan)

3) Peristiwa (accident), yaitu kejadian/ peristiwa yang
sifatnya tidak pasti (evenemen) yang disepakati untuk
dialihkan resikonya kepada pihak penanggung

4) Kepentingan (interest) dari pihak tertanggung dan pihak
penanggung

Dari deskripsi komponen, dapat disimpulkan pengertianasuransi adalah
perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu perusahan asuransi dan
pihak (nasabah) selaku pemegang polis (surat perjanjian asuransi).

Manfaat Asuransi

Secara umum program Asuransi memberikan banyak manfaat bagi yang
mengikutinya (nasabah).
1. Kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian menjadi salah satu alasan

bagi masyarakat untuk memiliki asuransi.
2. Banyak sekali manfaat yang bisa dinikmati atas kepemiliki Asuransi

misalnya dapat memperoleh jaminan atas barang-barang yang
diasuransikan dari resiko kerugian, misalnya resiko kematian, resiko
kecelakaan, resiko kebakaran, dan lain-lain. Selain itu dengan memiliki
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tanggungan Asuransi, kita dituntut untuk bisa dapat lebih cermat dalam
mengelola keuangan karena pembayaran premi asuransi adalah suatu
kewajiban yang sudah jelas waktunya sehingga kita harus menyisihkan
uang kita untuk membayarnya. Dengan memiliki Asuransi berarti resiko
atas ketidakpastian hidup akan diri kita dan harta kita dipindahkan
(ditransfer) kepada Lembaga jasa Asuransi, dengan membayar premi
seitap bulannya.

Jenis Asuransi

Aktifitas manusia yang semakin bervariasi dan kompleks, memaksa manusia
untuk memberikan perlindungan yang ekstra terhadap diri dan harta
mereka. Meningkatnya kebutuhan akan rasa aman ini juga membuat
semakin bervariasinya juga bentuk jasa Asuransi yang ditawarkan di negara
Indonesia ini. Berikut ini merupakan beberapa jenis asuransi yang ada di
lingkungan kita sehari-hari (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
Tentang Usaha perasuransian) antara lain:

Sumber Gambar: https://kadungcampur.com
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a. Asuransi Jiwa
Asuransi ini memberikan

perlindungan pada manusia dalam
bentuk pengalihan risiko ekonomis

atas meninggal atau hidupnya
seseorang. Jenis-jenis asuransi jiwa
ini bisa  berupa asuransi berjangka

(term insurance), asuransi tabungan
(endowment insurance), asuransi

seumur hidup (whole life
insurance), dan annuity contract

insurance (anuitas).

Asuransi ini ditujukan untuk
mengurangi resiko yang
diakibatkan oleh resiko kematian
(yang tidak pasti kapan
terjadinya), resiko hari tua (yang
pasti terjadi dan dapat
diperkirakan kapan terjadinya,
tetapi tidak pasti berapa lama) dan
resiko kecelakaan diri (yang tidak
pasti terjadi, tetapi tidak mustahil
terjadi).

Beberapa perusahaan asuransi Jiwa untuk mengurangi berbagai resiko yang
tersebut misalnya asuransi untuk resiko kematian, kesehatan, dana pensiun,
dan asuransi sosial yang bisa menjadi referensi untuk kita, antara lain.
a. Contoh asuransi jiwa untuk resiko jiwa

Jenis asuransi ini bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial
tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau
hidupnya terlalu lama, contohnya:

Gambar 1 Asuransi untuk resiko Jiwa (life)

b. Contoh Asuransi untuk resiko Kesehatan
sebuah jenis produk asuransi

yang secara khusus menjamin biaya
kesehatan atau perawatan para
anggota asuransi tersebut jika
mereka jatuh sakit atau mengalami

kecelakaan. Secara garis besar ada
dua jenis perawatan yang
ditawarkan oleh perusahaan
asuransi yaitu rawat inap dan rawat
jalan.
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Gambar 2 Asuransi Kesehatan

c. Contoh Asuransi untuk resiko Pensiun (resiko hari tua)
Masa pensiun pasti akan terjadi,

tetapi waktunya kita tidak akan
pernah tahu seberapa lama. Untuk
membantu memberikan jaminan di
hari tua kita, maka perlu asuransi pada
saat kita sudah pensiun. Sebaiknya
kita perlu merencakan tabungan hari
tua kita saat sebelum masa produktif

berakhir. Sebab dimasa tua nanti kita
sudah tidak mampu bekerja lagi.
Keikutsertaan kita di Asuransi dana
pensiun merupakan salah satu bentuk
investasi untuk menjamin hari tua.
Berikut ini adalah beberapa contoh
Lembaga Asuransi untuk dana
pensiun.

Gambar 3 Asuransi Dana Pensiun

d. Contoh Asuransi untuk resiko Sosial (asuransi sosial)
Asuransi sosial merupakan

bentuk asuransi yang tujuannya
menanggung resiko financial
masyarakat kecil yang kurang
mampu, biasanya Asuransi ini

dikelola oleh perusahaan dari
pemerintah, contoh: PT Astek dan
PT Jasa Raharja.

Gambar 4. Asuransi Sosial
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b. Asuransi Kerugian
(asuransi Umum/ general insurance)

Asuransi umum (general insurance)
memberikan per-lindungan terhadap
kerugian ekonomi yang terjadi karena
kerusakan atau kehilangan asset.
Asset-asset yang dimaksud bisa
berupa harta benda (property, ken-
daraan), kepentingan keuangan

(pecuniary), tanggung jawab hukum
(liability), dan asuransi kecelakaan diri.

Contoh Asuransi umum misalnya “kaki
Christiano Ronald diasuransikan
sebesar lebih dari US$ 100 juta”,
Asuransi kendaraan bermotor, rumah
dan lain-lain.

Gambar 5. Asuransi Umum (Kerugian)

c. Reasuransi
Reasuransi merupakan

asuransi yang digunakan oleh
satu perusahaan asuransi untuk
melindungi dirinya terhadap risi-
ko asuransi dengan meman-
faatkan jasa dari perusahaan
asuransi lain, tujuannya adalah
untuk melakukan pembagian

atau penyebaran risiko dengan
pihak lainnya. Berikut ini contoh
perusahaan Reasuransi misalnya
PT Re-asuransi Indonesia Utama,
dan PT Reasuransi Nasional
Indonesia (Syariah).

Gambar 6  Perusahaan Reasuransi
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Cara Mendaftar Asuransi
Untuk menjadi calon nasabah
baru pada suatu perusahaan
Asuransi, maka kita perlu
pertimbangkan produk-produk
Asuransi yang sesuai dengan
pilihan hati dengan berbagai
pertimbangan tentunya. Pada

umumnya setiap Perusahaan
Asuransi memiliki tata aturan
yang berbeda satu sama lain.
Secara umum langkah-langkah
untuk mendaftar ke perusahaan
Asuransi antara lain:

1. Pilih Perusahaan asuransi yang menjadi tujuan anda
2. Mengisi Formulir dengan bersyaratan yang dibutuhkan

misalnya kartu identitas dan kelengkapan administrasi lainnya.
Misalnya seperti contoh berikut ini.

3. Biasanya perusahaan akan melakukan wawancara singkat
dengan calon nasabah mengenai data diri dan data lainnya yang
dibutuhkan.

Sumber gambar: https://fdokumen.com/document/formulir-tambahan-bri-
life-asuransi-jiwa-formulir-data-calon-pembayarno-spaj.html
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4. Agen menjelaskan dengan detail mengenai manfaat serta hak
dan kewajiban Anda sesuai dengan premi yang disepakati.

5. Jika sudah paham, Anda akan diminta untuk mengisi dan
menandatangani dokumen untuk kemudian diajukan datanya
ke kantor pusat.

Perhitungan Premi Asuransi

1. Asuransi Kerugian
Asuransi kerugian memberikan
perlindungan terhadap resiko
kerugian ekonomi yang terjadi
karena terjadinya kerusakan atau
kehilangan asset. Kejadian ini
seringkali terjadi dilingkungan

kita, misalnya kebakaran rumah,
tersambar petir, tertimpa pohon,
terkena kejatuhan pesawat, dan
lain-lain. Untuk menghitung
premi Asuransinya dapat dilihat
pada contoh berikut ini.

Menghitung besarnya premi
Contoh: Ibu Nandha mengasuransikan rumahnya dengan nilai

pertanggungan sebesar Rp 5.000.000.000,-. Jangka waktu
pertanggungan 19 September 2018 s/d 19 September 2019 dengan
tarif premi sebesar 3% pertahun. Dengan biaya Polis Rp 15000,. Biaya
materai polis 6000,- Materai kuitansi Rp 6000,-.
Hitunglah berapa jumlah premi dan biaya yang harus dibayar oleh ibu
Nandha kepada perusahaan Asuransi?

Jawab:
 Nilai Premi: 3 % X Rp 5.000.000.000,- = Rp 15.000.000,-
 Biaya Polis Rp 15.000,00
 Materai Polis Rp 6.000,00
 Materai Kuitansi Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 27.000,00
Rp 27.000,-

Total = Rp 15.027.000,-

Jadi biaya yang harus di bayar oleh ibu nandha adalah Rp 15.027.000,-
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Menghitung besarnya biaya kerugian
Ibu Sri memiliki sebuah usaha rumah makan, kemudian untuk mengurangi
resiko kerugian beliau mengasuransikannya. Berikut ini data-data asuransi
dari rumah tersebut:
 Harga pertanggungan : Rp 50.000.000,-
 Harga Sebenamya : Rp 100.000 000,-
 Jangka waktu pertanggungan adalah 1 tahun

Tanpa diduga, suatu ketika rumah makan ibu Sri mengalami kebakaran
dengan nilai kerugian sebesar Rp 20.000.000,00. Hitunglah jumlah ganti
kerugian yang akan diperoleh oleh ibu Sri !
Jawaban :
Rumus Ganti Kerugian:== . .. . . .= .000.000

2. Asuransi Kendaraan Bermotor
Pada asuransi kendaraan bermotor, terdapat aturan terkait pemberian

premi dan pertanggungan yaitu Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017.
Secara ringkas aturan tersebut meliputi.
a. Total Loss Only (TLO)
Klaim asuransi hanya dapat diajukan
apabila jumlah kerugiannya melebihi
75% dari nilai kendaraan, oleh
karena berbagai sebab misalnya
kehilangan (kecurian), tabrakan,
kebakaran, dan lain-lain.

b. All Risk/Comprehensive
Asuransi akan membayar klaim
untuk segala jenis kerusakan, mulai
dari kerusakan ringan, rusak berat,
hingga kehilangan.

c. Tanggung Jawab Hukum kepada
Pihak Ketiga

Jaminan pcnggantian kerugian
akibat tuntutan pihak ketiga karena
tertabrak kendaraan tersebut.
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Menghitung besarnya Premi
Contoh: Ibu Handha memiliki Mobil Toyota Yaris seharga 150.000.000,-. Beliau
mengasuransikan mobil tersebut untuk jangka waktu 1 tahun. Jika Ibu Handha
dikenai premi sebesar 1%, biaya polis sebesar Rp 5.000,- biaya materai polis
sebesar Rp 6000,- dan Bea materai Polis sebesar Rp 6000,-. Hitunglah berapa
Premi yang harus dibayarkan?

Jawab:
Premi = 1% x Rp 150.000.000,- =Rp 1.500.000,-
Biaya Polis Rp 5.000,-
Biaya materai Polis Rp 6.000,-
Biaya materai Kwitansi Rp 6.000,- +

=Rp      17.000,- +
Total Biaya =Rp 1.517.000,-

Menghitung Besarnya Ganti Kerugian:
Bersarkan contoh sebelumnya, ternyata mobil yang dimiliki ibu Handha Toyota
Yaris seharga 150.000.000,- mengalami kecelakaan yang tidak terlalu parah,
kemudian mengajukan kalim sebesar 50.000.000,-. Beliau kebetulan ikut
Asuransi yang syaratnya adalah Total Loss Only (TLO). Hitunglah berapa
besarnya jumlah penggantian kerugiannya?
Jawaban:
Untuk Persyaratan TLO
= 75% x Rp 150.000.000,-
= Rp 112.500.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai batas TLO
adalah sebesar Rp 112.500.000,-
Oleh karena nilai klaim ibu Handha sebesar Rp 50.000.000,- di bawah nilai
TLO, maka ibu Handha tidak memperoleh uang pengganti kerugian.

3. Asuransi Kecelakaan Diri
Asuransi untuk kecelakaan diri memberikan jaminan kepada satu orang atau
sekelompok orang terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan.
Kecelakaan yang dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan berlaku 24 jam
sehari, mungkin akan mengakibatkan beberapa hal antara lain.
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a. Kematian (Death) maka hak tanggungan disebut Jaminan A;
b. Cacat Tetap (Permanent Disablement) maka hak tanggungan

disebut Jaminan B;
c. Biaya Pengobatan (Medical Expenses) maka hak tanggungan

disebut Jaminan C; (Jumlah penggantian selama jangka waktu
pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan
Jaminan C)

Sumber: (Lampiran SK No. 13/SK.AAUI/2016 Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia ).

Menghitung biaya tanggungan:
Contoh: Bapak Aryani adalah seorang Manager disebuah perusahaan Rokok
“Rojo Asap”, beliau ikut program asuransi dengan besaran jaminan A, B, dan C.
Tarif A dan B adalah 1,5% pertahun sedangkan tarif C sebesar 1% dari nilai A dan
B. Jika diketahui nilai pertanggungan A dan B sebesar Rp 200.000.000,- dengan
biaya polis Rp 10.000,-, Bea Materai Polis Rp 6.000,- dan Bea Materai Kuitansi Rp
6.000,-. Hitunglah berapa jumlah premi dan biaya yang harus dibayar oleh Bapak
Aryani kepada Perusahaan Asuransi!

Sumber gambar: Lampiran SK No. 13/SK.AAUI/2016
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Jawaban:
 Tarif Premi : a. 1,50% per tahun (A + B)

b. 1.00% per tahun (D)
 Harga Pertanggungan: A + B = Rp 200.000.000,-

D = 1% x Rp 200.000.000,-
= Rp Rp 20.000.000,-

Sehingga,
 Nilai Premi Jaminan A + B

= 1,50% x Rp 200.000.000,- = Rp 300.000,-
 Nilai Premi Jaminan D = 1% x Rp 20.000.000,-

= Rp 200,000,- +
Jumlah Total Premi = Rp 500 000,-

 Total Biaya (Biaya polis + Materai Polis + Kuitansi)
= Rp   22.000,- +
Jumlah Premi Dan Biaya Rp 522.000,-

menghitung penggantian kerugian:
Contoh: Ibu Handha bekerja di perusahaan, dia ikut program asuransi
kecelakaan dengan nilai pertanggungjawaban adalah Rp 1.200.000,- dengan
jangkawaktu 1 tahun. Fasilitas yang diberikan oleh asuransi adalah sesuai
dengan aturan yang berlaku (Lampiran SK No. 13/SK.AAUI/2016) ditambah
dengan Tunjangan jaminan karena dapat bekerja karena kecelakaan sebesar
Rp 5000,-/hari.
Hitunglah berapakah penggantian atas kerugiannya apabila Ibu Handha
menderita kecelakaan hingga lengan kanannya diamputasi sampai bahu dan
belum bisa bekerja hingga 70 hari!
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Jawaban:
 Nilai pertanggung jawaban adalah Rp 1.200.000,-
 Nilai Premi Jaminan A adalah Rp 1.200.000,- ( jika 100%) jadi tidak

bisa diperoleh karena klaimnya bukan meninggal dunia (100%)

 Nilai Premi Jaminan B (cacat tetap)
= 60% x Rp 1.200.000,- = Rp 720.000,-

 Nilai Premi Jaminan karena tidak bekerja sementara
= 70 hari x Rp 5.000,- = Rp 350.000,-

Jadi, Nilai Penggantian kerugian oleh Toni sebesar Rp 720.000,- + Rp
350.000,-
= Rp 1.070.000,-

Sumber gambar: Lampiran SK No. 13/SK.AAUI/2016
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Istilah dalam Asuransi

Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan surat
perjanjian (surat kontrak) yang
dikeluarkan oleh pihak asuransi
kepada nasabah (tertanggung).
Di dalam polis terdapat segala
ketentuan yang menjamin apa
saja kerugian yang ditanggung
pihak asuransi hingga data
tertanggung secara jelas.
Contoh Polis asuransi jiwa dari
PT. BNI Life Insurence .

Premi

Premi merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh
tertanggung kepada penanggung.
Contoh premi dari bpjs ketenagakerjaan.

Sumber gambar: https://twitter.com/bpjstkinfo/status/699579012520120321
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Klaim Asuransi

Klaim merupakan proses
pengajuan yang dilakukan oleh
nasabah untuk permintaan
penggantian ganti rugi dari
kerugian yang dialami. Secara
umum prosedur pengajuan klim
adalah sama yaitu Pengajuan
klaim ke kantor Asuransi ,
pemeriksaan kelengkapan
dokumen, Analisa klaim oleh
pimpinan perusahaan Asuransi,
pembayaran klaim, dan
penerimaan klaim oleh nasabah.

Misalnya nasabah Asuransi
kesehatan, saat ini sedang sakit,
maka keluarga bisa mengajukan
klim sesuai dengan polis yang di
ajukan kepada perusahaan
asuransi, sesuai dengan prosedur
yang berlaku diperusahaan
Asuransi.
Berikut ini contoh pengajuan
klaim dari perusahaan Asuransi
“Generali Indonesia” yang
merupakan bagian dari Generali
Group (Eropa) dan PT. AIA
Financial.

Klaim Kematian

Sumber gambar: https://www.generali.co.id/id/prosedur-klaim
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Contoh Klaim PT. AIA Financial

Sumber gambar: http://www.aia-financial.co.id/content/
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EVALUASI

Latihan soal objektif

1. Berikut ini yang bukan merupakan definisi resiko dalam konsep
Asuransi adalah …

A. risiko  adalah kemungkinan kerugian
B. risiko adalah kemungkinan timbulnya permasalahan asuransi
C. risiko adalah kans kerugian / kemungkinan adanya kerugian
D. ketidakpastian dari suatu kejadian
E. kepastian dari suatu kejadian

2. Alasan anda untuk memutuskan untuk mengikuti program
asuransi jiwa adalah …..

A. Menghilangkan dampak resiko (kemungkinan timbulnya
kerugian atau kerusakan)

B. Meminimalkan dampak resiko (kemungkinan timbulnya
kerugian atau kerusakan)

C. Menimbulkan dampak resiko (kemungkinan timbulnya
kerugian atau kerusakan)

D. Menghindari dampak resiko (kemungkinan timbulnya
kerugian atau kerusakan)

E. Memaksimalkan dampak resiko (kemungkinan timbulnya
kerugian atau kerusakan)

3. Pembayaran jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung
kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin
diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian) disebut ….

A. Polis asuransi
B. Premi asuransi
C. Klaim asuransi
D. Ganti rugi asuransi
E. Keuntungan asuransi
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4. Suatu dokumen yang memuat kontrak antara penanggung dan
penanggung Memuat perjanjian pertanggungan yang berisi hak
serta kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian
tersebut disebut ….

A. Premi
B. Klaim
C. Reasuransi
D. Polis
E. Pegadaian

5. Faktor yang tidak mempengaruhi penentuan jumlah premi
adalah ….
A. Kemungkinan kerugian
B. Nilai dari setiap kerugian
C. Ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi

kerugian
D. Keragaman asset yang dimiliki penanggung
E. Nilai dari setiap keuntungan

6. Yang dimaksud sebagai "Biaya" dalam perhitungan premi adalah
:
A. Nilai mata uang
B. Jumlah kerugian akibat dari kemungkinan timbulnya

musibah dari pihak tertanggun
C. Pengeluaran untuk kantor, pajak , keuntungan dan biaya

lainnya
D. Periode asuransi
E. Nilai Kurs

7. Fungsi polis asuransi bagi penanggung adalah ….
A. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk

mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang
ditanggung oleh polis.

B. Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada
penanggung
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C. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai
atau tidak memenuhi jaminannya

D. Sebagai bukti tertulis atau jaminan yang diberikannya
kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang
mungkin diderita oleh tertanggung

E. Sebagai bukti otentik untuk tertanggung

8. Polis harus memuat ketentuan umum sebagai berikut, kecuali ….
A. Klausul masa uji (incontestability)
B. Pemulihan (reinstatement)
C. Masa bebas lihat (free look period)
D. Jumlah asset (tangible-intangible asset)
E. Jumlah kekayaan

9. Besar nilai tunai polis bergantung pada aneka faktor berikut,
kecuali….

A. Jumlah uang pertanggungan polis
B. Lama keberadaan polis
C. Jangka pembayaran premi
D. Jumlah penghasilan tertanggung
E. Besar pembayaran premi

10. Pada saat bekerja Yanti mengalami kecelakaan hingga
kehilangan pendengarannya sebelah, dan dia tidak bisa bekerja
selama 30 hari. Kebetulan dia ikut program asuransi kecelakaan
dengan nilai pertanggungjawaban adalah Rp 100.000.000,-
dengan jangkawaktu 1 tahun. Dia juga mendapat tunjangan
jaminan karena dapat bekerja karena kecelakaan sebesar Rp
90.000,-/hari. Hitunglah berapakah penggantian atas
kerugiannya Yanti atas kecelakaan kerja tersebut?
A. 100.000.000
B. 60.700.000
C. 27.700.000
D. 50.000.000
E. 60.000.000
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3. Buku:
Salim Abas, Asuransi & Manajemen Risiko, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2007

4. Jurnal:
Neni Sri Imaniyati, Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen Dalam Sengketa Klaim Asuransi, Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 30 No.52, DIKTI, 2011

5. Jurnal:
Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan
Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 01, 2007
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Bab 4

Industri Perbankan &
Industri Keuangan Bukan Bank

DESKRIPSI
Perbankan merupakan pilar

perekonomian Indonesia. Perbankan memiliki
peran yang sangat vital dalam perekonomian.

Perbankan membutuh sistem yang sehat
dalam menjalankan tugasnya sebagai

Lembaga intermediasi yang menghubungkan
masyarakat yang memiliki cadangan berlebih

(surplus unit) dengan masyarakat yang
membutuhkan biaya tambahan (defisit unit).

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
dan produk-produknya merupakan hal yang

sangat penting untuk menjaga kesehatan
perbankan.

Pelajaran perbankan ini akan nasabah. Pembelajaran ini akan
berfokus pada konsep dasar perbankan dan Lembaga keuangan

non bank, menjelaskan peran, mekanisme kerja dan fungsi
perbankan dan Lembaga keuangan non perbankan.
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MATERI

Kegiatan, fungsi  perbankan

Tahukah Kalian Gedung apa yang ada digambar tersebut?

Betul sekali, itu adalah Gedung Bank Indonesia yang berada di Jakarta

Pada UU. No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan disebutkan

bahwa bank sebagai badan usaha
yang menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya dalam bentuk
kredit dan bentuk lainnya guna

meningkatkan taraf hidup
masyarakat.

Bank sebagai Lembaga
perantara menawarkan jasa kepada
masyarakat untuk menyimpan uang
dan kekayaan mereka kepada bank.

Selain lebih aman dari risiko
perampokan dan pencurian, bank

juga memberikan manfaat
tambahan, yaitu memberikan
bunga sebagai balas jasa dan

apresiasi kepercayaan masyarakat
terhadap bank.

Fungsi bank adalah sebagai Lembaga
intermediasi, yang tugasnya adalah
mempertemukan pihak-pihak yang
kelebihan finansial (surplus unit)
dengan pihak yang membutuhkan
dalam finansial (deficit unit).
Pertemuan antara surplus unit dan
defisit unit ini biasanya berbentuk
pinjaman berjangka atau dalam
bentuk investasi penanaman modal.
manfaat pertemuan tersebut
berbentuk balas jasa pada surplus
unit berbentuk bunga,  kemudahan
mencari pinjaman bagi defisit unit,
dan keuntungan bagi bank berbentuk
margin bunga pinjaman dan bunga
tabungan.
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Jenis-Jenis Bank di Indonesia

1. Bank Umum

Bank Umum menjalankan
kegiatan usaha konvensio-
nal atau menggunakan
prinsip syariah dalam
kegiatan jasa intermediasi

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk perbankan yang hanya
berfokus pada pelayanan jasa
penghimpunan dana masya-
rakat dan pembiayaan kredit
berdasarkan prnsip konven-
sional maupun dengan prinsip
syariah.

Kegiatan Bank Umum & Bank Perkreditan Rakyat
Kegiatan yang dilakukan Bank Umum:

(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang
dapat disamakan dengan itu.

(b) Memberikan kredit,
(c) Menerbitkan surat pengakuan utang,
(d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri

maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya,
(e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri

maupun untuk kepentingan nasabah.

Kegiatan Bank perkreditan rakyat lebih kepada,
(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau
bentuk lainnya,

(b) Memberikan kredit,
(c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh BI,

(d) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito
berjangka, dan atau tabungan pada bank lain. Yang
digambarkan lebih jelas pada gambar 4.1).
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Gambar 4.1 Industri jasa keuangan di Indonesia

Produk Perbankan
Seperti yang telah kita ketahui bersama, Bank sebagai lembaga
intermediasi (perantara antara pihak surplus dan defisit dalam
hal pendanaan). Dalam pelaksanaan fungsinya tentu
membutuhkan instrument pendukung yang memfasilitasi, adapun
produk perbankan yang menjadi instrument pendukung tersebut
diantaranya:

1. Tabungan
Tabungan adalah bentuk simpa-
nan dimana proses penarikannya
dapat dilakukan dengan syarat
tertentu, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek, bilyet giro dan atau
alat lainnya. Nasabah (penabung)
jika hendak mengambil sim-
panannya dapat datang langsung
ke bank dengan membawa buku

Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK)



F i n a n c i a l L i t e r a c y | 65

tabungan, slip (nota) penarikan,
atau melalui fasilitas ATM.

Manfaat Menabung
Manfaat Menabung dalam kegiatan menabung di bank pemilik
rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak
manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan di masa
yang akan datang. Kegiatan menabung memang sering
dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal
jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan
untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini.

a. Belajar hidup hemat
Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin
setelah gajian misalnya, seseorang akan menyisakan
pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang
kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan
untuk menabung.

b. Ketersediaan uang
Kita tidak pernah mengetahui apa
yang akan terjadi pada masa
depan, salah satunya ketika jatuh
sakit. Saat sakit tentu saja kita
membutuhkan pengobatan, uang
tabungan ini bisa dipergunakan
untuk mengantisipasi keadaan
mendadak yang bisa saja datang
tiba-tiba.

c. Mencegah berhutang
Keadaan yang mendesak seperti sakit yang
membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki
ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah
yang ditempuh. Berhutang kepada bank contohnya,
akan berbunga dan malah akan memperberat saat
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pembayaran. Dengan menabung kita tidak perlu
mengalami hal tersebut.

d. Investasi
investasi adalah sebuah motif dasar dalam berekonomi,
dimana nasabah menanamkan uangnya pada unit usaha
dengan harapan memperoleh pendapatan tambahan atau
peningkatan modal. Salah satu syarat dalam melakukan
investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda
dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awa

2. Asuransi (Insurance)

Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada
perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang
terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup
besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila
kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional
oleh semua pihak dalam gabungan itu.

Menurut Mehr dan Cammack
Asuransi merupakan suatu alat
untuk mengurangi risiko ke-
uangan, dengan cara pengum-
pulan unit-unit exposure dalam
jumlah yang memadai, untuk
membuat agar kerugian individu

dapat diperkiarakan. Kemudian
kerugian yang dapat diramalkan
itu dipikul merata oleh mereka
yang bergabung. asuransi me-
rupakan lembaga ekonomi yang
bertujuan untuk mengurangi
risiko, dengan jalan mengkom-
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binasikan dalam suatu penge-
lolaan sejumlah objek yang
cukup besar jumlahnya, sehing-

ga kerugian tersebut secara
menyeluruh dapat diramalkan
dalam batas-batas tertentu.

.
Ada 2 pihak terlibat di dalam asuransi yaitu: yang satu

sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan
mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita
sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.
Suatu kontrak prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang
ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak
yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak
yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang
dimaksudkan itu tidak terjadi. [13]

Unsur - Unsur dalam Asuransi

Berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti yang termuat
dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung
dalam asuransi, yaitu:

a) Pihak tertanggung
(insured) yang berjanji
untuk membayar uang
premi kepada pihak
penanggung, sekaligus
atau secara berangsur-
angsur.

b) Pihak penanggung
(insure) yang berjanji
akan membayar sejumlah
uang atau santunan
kepada pihak
tertanggung, sekaligus
atau secara berangsur-
angsur apabila terjadi
sesuatu yang
mengandung unsur tak
tertentu.

c) Suatu peristiwa
(accident) yang tak
tertentu (tidak diketahui
sebelumnya).

d) Kepentingan (interest)
yang mungkin akan
mengalami kerugian
karena peristiwa yang tak
tertentu.
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Fungsi & Manfaat Asuransi

Fungsi asuransi
1) Transfer risiko Dengan

membayar premi yang relatif
kecil, sesorang atau per-
usahaan dapat memindahkan
ketidakpastian atas hidup dan
harta bendanya (risiko) ke
perusahaan asuransi.

2) Kumpulan Dana Premi yang
diterima akan dihimpun oleh
perusahaan asuransi sebagai
dana untuk membayar risiko
yang terjadi.

Manfaat Asuransi
asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi

jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi
kerugian adalah asuransi untuk melindungi harta benda,
misalnya rumah beserta isi-nya, apartemen, mobil, dan lain-lain.
Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi mpbil dari berbagai
ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan,
pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang
dicuri. Dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan
rasa tenang dan aman ke manapun bepergian.

3. Dana Pensiun (Pension Funds)
Dana pensiun adalah bagian dari investasi.

Dana pensiun merupakan lembaga atau badan
hukum yang mengelola program jaminan hari tua,
Tujuannya untuk memberikan kesejahteraan
kepada karyawan suatu perusahaan, terutama
yang telah pensiun. Penyelenggaraan program
pensiun adalah pemberi kerja atau diserahkan
kepada Lembaga keuangan yang menawarkan
jasa pengelolaan program pensiun, misalnya
bank umum atau perusahaa asuransi jiwa.
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Tujuan dana Pensiun

a. Kepastian memperoleh penghasilan
masa yang akan datang sesudah masa
pensiun.

b. Memberikan rasa aman dan
meningkatkan motivasi untuk bekerja

c. Memberikan penghargaan kepada para
karyawan yang telah lama mengabdi
kepada perusahaannya.

d. Agar pada masa pensiun tersebut, karyawannya
mendapatkan jaminan.

e. Memberikan rasa aman pada karyawan.

f. Meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan.

g. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat
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4. Pegadaian (Fiduciary Services)

Pegadaian merupakan suatu badamn usaha atau
organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan
peminjaman uang dengan jaminan. Nasabah atau calon
peminjam harus menjaminkan barang berharganya
kepada pegadaian jika ingin mendapatkan pinjaman
dengan nominal tertentu sesuai nilai atas barang yang
dijaminkan. Barang jaminan akan menjadi kepemilikan
pemberi pinjaman jika nasabah tidak mampu
mengembalikan pinjamannya.

Perusahaan umum penggadaian merupakan badan
usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin
untuk menjalankan kegiatan lembaga keuangan
berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana
kemasyarakat atas dasar hukum gadai seperti
dimaksudkan dalam kitap undang – undang hukum
perdata pasal 1150.

.
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Tujuan Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah mengadakan
pelayanan bagi kepentingan umum dan mendapatkan
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain
adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu
berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam jumlah relative kecil,
Oleh karena itu pegadaian mempunai tujuan sebagai berikut.

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi
& pembangunan nasional pada umum-nya melalui
penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan
pinjaman tidak wajar lainnya.

Jenis-jenis Produk bank lain

1. Transfer,
Pengiriman uang (transfer) adalah perpindahan dana

antar rekening dari suatu bank ke cabang bank sendiri/bank
lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan
bank itu sendiri. Kegiatan transfer akan memberikan
manfaat bagi bank yaitu adanya pengendapan dana
terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang
sama, memberikan pendapatan jasa transfer
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2. Letter of Credit,
Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu

bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat,
khusus-nya pengusaha untuk mem-perlancar arus
pengadaan barang dari satu tempat ke tempat yang
lain.6 Letter of Credit (L/C) di Indonesia diterbitkan
oleh Bank Devisa. Bank Devisa adalah Bank umum
atau Bank komersial di Indonesia yang telah diberi izin
oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi
internasional. 7

Kegunaan dan peranan Letter of Credit (L/C)
dalam perdagangan internasional yaitu:
1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi

ekspor;
2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk

membayar barang impor;
3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. 8

Dengan kata lain ke-
gunaan Letter of Credit (L/C)
ialah untuk menampung
kesulitan yang memberatkan
pihak pembeli dan maupun ,
dalam transaksi dagangnya.
Kesulitan-kesulitan tersebut
antara lain adalah: 1) Bagi
penjual, dalam memenuhi

syarat-syarat yang dikehen-
daki pihak pembeli. 2) Bagi
pembeli, dalam meme-nuhi
pembayaran yang ter-jamin,
jika syaratsyarat yang
dikemukakan dapat dipenuhi
oleh penjual. 9
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3. Safe Deposit Box,
Safe Deposit Box adalah tempat penitipan barang yang
disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam 3
(tiga) pilihan ukuranyaitu S (Small), M (Medium), dan L (Large)10.
Dokumen atau benda berharga tersebut disimpan dalam box atau
kotak yang aman dari pencurian dan kebakaran. Adapun dokumen
dan benda yang dapat disimpan dalam box meliputi:

(a.) Ijazah,
(b.) surat nikah,
(c.) sertifikat deposito,
(d.) sertifikat tanah,
(e.) saham,
(f.) obligasi,
(g.) surta perjanjian,

(h.) surat wasiat,
(i.) paspor,
(j.)emas, mutiara, berlian,

intan, permata,
(k.) Uang,
(l.) dan benda yang dianggap

berharga lainnya.

Adapun benda-benda yang tidak boleh disimpan dalam SDB (Save
Deposit Box) adalah meliputi:
(a.) Narkotika dan sejenisnya,
(b.) Bahan yang mudah meledak,
(c.) Benda atau harta yang dilarang oleh Negara

4. Inkaso,

Inkaso/ Collection adalah jasa
perbankan yang melibatkan
pihak ketiga dalam rangka
penyelesaian tagihan berupa
warkat-warkat atau surat
berharga yang tidak dapat
diambil alih atau dibayarkan

segera kepada si pemberi
amanat untuk kentungannya.
Bentuk transaksi inkaso disini
adalah penagihan cek/BG oleh
suatu bank yang berada di
suatu wilayah kliring atau kota
tertentu kepada bank penerbit
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yang berada di wilayah kliring
atau kota yang berbeda.

5. Bank garansi,

Bank garansi adalah jumlah jaminan yang diberikan oleh bank
dengan syarat nasabah menyediakan jaminan lawan (counter
guarantee) dimana besarnya jaminan lawan pada umumnya
minimal sejumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dalam
bank garansi11. Berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat
digunakan dalam rangka:

a) Tender, yaitu bank garansi
yang diberikan oleh bank
untuk para kontraktor
maupun levelansir.

b) Perdagangan, yaitu bank
garansi yang diberikan ke-
pada pihak pabrikan untuk
kepentingan agen atau leve-
lansir produk-produk pabrik
tersebut.

c) Penangguhan bea masuk,
yaitu bank garansi yang
diterbitkan untuk menjamin
kepada dinas bea dan cukai

untuk pembayaran bea
masuk barang impor.

d) Cukai rokok, yaitu bank
garansi yang diberikan
dalam rangka menjamin
atas pembayaran cukai
rokok yang ditangguhkan,
sementara rokok tersebut
sudah beredar/dipasarkan.

e) Uang muka kerja, yaitu bank
garansi yang diberikan untuk
mengambil uang muka
pelaksanaan proyek dalam
kontrak-kontrak tertentu.

6. Payment point
Payment Point adalah tempat atau loket yang menerima
pembayaran pelanggan yang dikelola oleh perorangan, atau badan
usaha yang telah bermitra kerja dengan Collecting Agent (CA).

Collecting Agent (CA) merupakan badan usaha atau lembaga
lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan
sebagai penyelenggaradan penam-pungan dana tagihan dari
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pelanggan. Jasa Layanan PPOB adalah jasa penerimaan setoran
tagihan dari pelanggan sebuah perusahaan yang telah ikut jadi
mitra dalam sistem PPOB tersebut, seperti pelayanan pembayaran
tagih-an Listrik dan tagihan telpon.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (Financing Institutions)

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan usaha
keuangan yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan, yang
secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama
dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan
dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi
perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan
masyarakat

Jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di indonesia saat

ini antara lain:

 Pasar Modal
merupakan pasar tempat
pertemuan dan melakukan
transaksi antara pencari
dana dengan para penanam
modal, dengan instrumen
utama saham dan obligasi

 Pasar Uang
yaitu pasar tempat mem-
peroleh dana dan investasi
dana.

 Koperasi Simpan Pinjam
yaitu menghimpun dana dari
anggota lalu menyalurkan
kembali dana tersebut pada

para anggota koperasi dan
masyarakat umum.

 Perusahaan Pengadaian
adalah lembaga keuangan
yang menyediakan fasilitas
pinjaman dengan jaminan
tertentu.

 Perusahaan Sewa guna
Yaitu usaha yang bergerak
dibidang pembiayaan barang
modal yang di inginkan oleh
nasabahnya.
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 Perusahaan Asuransi
Yaitu perusahaan yang ber-
gerak dalam usaha pertang-
gungan.

 Perusahaan Anjak Piutang,
Adalah mengambil alih pem-
bayaran kredit suatu per-
usahaan dengan cara meng-
ambil kredit bermasalah.

 Perusahaan Moal Ventura
merupakan pembiayaan oleh
perusahaan-perusahaan
yang usahanya mengandung
resiko tinggi.

 Dana Pensiun
Adalah perusahaan yang
mengelola dana pensiun bagi
perusahaan pemberi kerja
atau Lembaga yang memberi
fasilitas jaminan hari tua.

Gambar 4.1 Lembaga Keuangan non bank

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2018)
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I. Evaluasi

1. Produk perbankan berupa simpanan yang memiliki jangka
waktu penyimpanan adalah….
A. tabungan
B. kartu kredit
C. deposito
D. giro
E. dana pensiun

2. Dalam mempersiapkan hari tua, Pak Mukhtar menyimpan
dananya  berbentuk….
A. dana Pensiun
B. asuransi
C. tabungan
D. giro
E. deposito

3. Produk bank yang membantu masyarakat memiliki rumah
tinggal adalah….
A. KTA ( Kredit Tanpa Agunan )
B. KK ( Kartu Kredit )
C. KPR ( Kredit Pemilikan Rumah )
D. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
E. Tabanas

4. Salah satu produk perbankan yang berfungsi untuk menunda
pembayaran atas barang yang kita dibeli disebut….
A. KTA ( Kredit Tanpa Agunan )
B. KK ( Kartu Kredit )
C. KPR ( Kredit Pemilikan Rumah )
D. Kartu Debit
E. Letter of credit
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5. Produk perbankan yang bermanfaat untuk mengecheck data
transaksi keuangan kita dalam periode tertentu dikenal
dengan….
A. sukuk
B. premi
C. saham
D. bilyet
E. rekening koran

6. Tugas lembaga kliring adalah .....
A. memberikan pendapat dari segi hukum
B. menilai penerbitan obligasi
C. menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat

berharga
D. pemberi keputusan
E. sebagai penjamin terjualnya saham

7. Produk perbankan yang memberikan jasa bunga relative lebih
tinggi adalah….
A. giro
B. simpanan
C. tabungan masa depan
D. deposito
E. tabungan haji

8. LPS memberikan jaminan simpanan di perbankan kepada
seluruh pemilik rekening di bank dengan batas maksimum
sebesar….
A. Rp 1 miliar
B. Rp 1,5 miliar
C. Rp 1,75 miliar
D. Rp2 miliar.
E. Rp 3 miliar



F i n a n c i a l L i t e r a c y | 79

9. Tidak setiap pinjaman yang diajukan kepada bank dapat
diproses dengan cepat, bahkan ada yang tidak terlayani. Hal ini
dikarenakan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank harus
melihat kondisi ekonomi negara dan aturan bank sentral. Dari
pernyataan di atas, peranan bank dalam menyalurkan kredit
adalah.....
A. Meningkatkan gairah pada pengusaha
B. Menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi
C. Meningkatakan peredaran dan lalu lintas uang
D. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang
E. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

10. Berikut ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank:
1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Memberikan kredit
3. Melakukan kegiatan valuta asing
4. Menerima simpanan berupa giro
5. Melakukan usaha perasuransian

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5
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