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Dana pihak ke-1 dan kepemilikan  

saham pada bank syariah bukopin tahun 2013 

Dana pihak ke-1 merupakan dana yang bersasal dari para pemegam saham 

bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank dana tersebut tercatat dalam pos 

modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva.  

 Unsur-unsur dana pihak ke-1 yaitu: 

1. Modal yang disetor 

Yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang 

saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama 

dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, 

pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat. 

Selanjutnya modal ini dapat diperbesar lagi dengan cara penambahan 

modal oleh pemilik bank atau dengan cara melakukan go public. Banyak 

bank yang kesulitan dalam mencapai ketentuan modal minimum (capital 

adequacy ratiao) seperti yang ditetapkan Bank Indonesia, sehingga untuk 

mencari tambahan modal tersebut bank melakukan go pubic. 

2. Cadangan-cadangan 

Yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan 

modal dan cadangan lainnya yang akan diperlukan untuk menutup 

timbulnya resiko dikemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila 

bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu 

meningkatkan labanya. 

3. Laba yang ditahan  



Yaitu bagian dari laba yang menjadi milik pemegang saham, akan 

tetapi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak 

dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank. Biasanya laba yang 

ditahan dipergunakan untuk memperkuat posisi cadangan likuiditas (cash 

reserve) atau untuk penambahan dana yang dapat dipinjamkan (loanable 

funds). 

4. Agio Saham  

Yaitu  nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham 

baru dibandingkan dengan nilai nominal saham. 

 Syarat pendirian bank dengan besarnya modal dasar dan modal disetor. 

Menurut Pasal 16 UUP jo. Pasal 2 PBI 11/01/2009, Setiap pihak yang 

melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum 

dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana 

dari masyarakat diatur dalam undang-undang tersendiri. Pemberian izin 

sebagaimana pasal diatas dilakukan dalam 2 (dua) tahap :  

 Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan 

pendirian Bank. 

 Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan 

usaha Bank setelah persiapan selesai dilakukan. 

1. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan paling 

kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, 

disertai dengan :  

 Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan 

Anggaran dasar yang paling kurang memuat :  

a. Nama dan tempat kedudukan.  

b. Kegiatan usaha sebagai Bank.  

c. Permodalan.  

d. Kepemilikan.  



e. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan 

Komisaris serta anggota Direksi.  

f. Persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan 

anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia 

terlebih dahulu.  

 Data kepemilikan berupa :  

a. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-

masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan 

hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah.  

b. Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan 

simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk 

badan hukum Koperasi.  

 Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  

 Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia.  

 Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang 

memuat :  

a. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi  

b. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan 

penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan 

dalan mewujudkan rencana dimaksud.  

c. Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan 

selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan 

kegiatan operasional.  

 Rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan).  

 Pedoman manajemen resiko, rencana system pegendalian intern, 

rencana system teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman 

mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance.  

 System dan prosedur kerja.  

 Bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal 

disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di 

Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia”. salah 

satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan 



mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat 

dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur 

Bank Indonesia.  

 Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang 

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau 

dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, 

bahwa setoran modal:  

a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam 

bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia.  

b. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money 

laundering).  

2. Daftar calon anggota sebagaimana dimaksud diatas:  

 Dalam hal perorangan yaitu dokumen dan/atau surat pernyataan 

lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.  

 Dalam hal badan hukum wajib disertai dengan :  

a. Asd Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran 

Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat 

pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan 

hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara 

asal badan hukum tersebut dan juga dokumen yang dibutuhkan.  

b. Rekomendasi dari instansi berwenang di Negara asal bagi 

badan hukum asing.  

c. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-

masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan 

Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut 

rincian jumlah simpanan pokoko dan simpanan wajib, serta 

daftar hibah bagi badan hukum Koperasi.  

d. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh 

akuntan public dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan 

sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.  

e. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan 

badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir.  



f. Dokumen dan atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan 

oleh Bank Indonesia.  

 Dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai 

dengan :  

a. Fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan Pembentukan 

Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah.  

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 

sampai dengan 5 dari pejabat yang berwenang mewakili 

pemerintah.  

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja.  

d. Dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan 

oleh Bank Indonesia.  

3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan prinsip diberikan paling 

lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima 

secara lengkap.  

4. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia 

melakukan :  

a. Penelitian atas kelengkapan kebenaran dokumen.  

b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat 

anatar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan 

pembangunan ekonomi tingkat nasional.  

c. Penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap 

calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  

5. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung 

sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Pihak yang telah mendapat 

persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum 

mendapat izin usaha. Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun 

pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan 

permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip 

yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.  



Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh pihak 

yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank 

Indonesia, disertai dengan :  

a. Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang 

telah disahkan oleh instansi berwenang.  

b. Data kepemilikan yang masing-masing disertai dengan dokumen 

dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.  

c. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi.  

d. Dokumen seperti yang sudah dijelaskan diatas.  

e. Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi 

bilyet deposito pada Bank Indonesia atas nama “Dewan Gubernur 

Bank Indonesia”. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, 

dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat 

dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank 

Indonesia.  

f. Bukti kesiapan operasional.  

 Daftar aktiva tetap dan inventaris.  

 Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung 

kantor.  

 Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.  

 Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional 

Bank. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP).  

g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk 

badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari 

anggota bagi Bank yang berbentuk berupa badan hukum Koperasi, 

bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau 

fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak 

lain di Indonesia. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang 

(money laundering).  

h. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang 

bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan 



sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai 

pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank. 

i. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak 

merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank 

Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 

Bank.  

j. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 

bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai 

pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank.  

k. Surat pernyataan dari anggota Direksi yang bersangkutan baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 

25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu 

perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank 

Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 

Bank.  

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia 

wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 (enam puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Pelaksanaan kegiatan 

usaha wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia paling 

lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan 

operasional. Apabila setelah jangka waktu Bank belum melakukan kegiatan 

usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.  

Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) wajib dipenuhi persyaratan tentang :  

1. Susunan organisasi dan kepengurusan.  

2. Permodalan.  

3. Kepemilikan.  

4. Keahlian dibidang perbankan.  

5. Kelayakan rencana kerja.  

6. Persyaratan dan tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank Indoensia. 

 



 Prosentase (diagram phie) lima besar kepemilikan saham dari bank syariah 

bukopin 

No.  Pemilik saham  komposisi 

1.  Masyarakat                1,926% 

2.  PT. Bank Bukopin, Tbk             77,569% 

3.  PT. Mitra Usaha Sarana               1,039% 

4.  PT. Jamsostek (persero)               4,547% 

5.  PT. Bakrie Capital Indonesia               4,547% 

6.  PT. Mega Capital Indonesia               4,547% 

 

 

Kesimpulan dari diagram pie diatas yaitu bahwa kepemilikan saham 

terbesar dari bank syariah bukopin adalah PT. Bank Bukopin, Tbk sebesar 82%.  
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