
Anggota kelompok : 1. Amir Burhanuddin   (20100730055) 

   2. Indah Puspa Kartika W (20110730059) 

   3. Azika Fiani Alfu  (20120730102) 

   4. Winda Rahmawati  (20120730108) 

   5. Sri Rahayu   (20120730109) 

 

 

A. Komponen atau unsur-unsur dana pihak ke dua 

Dana pihak kedua merupakan dana yang berasal dari pihak luar yang memberikan 

pinjaman dana kepada bank. Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami 

kesulitan atau likuiditas. Komponen dari dana pihak kedua ini antara lain : 

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

BLBI merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepda bnk-bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan 

sektor-sektor usaha tertentu.  

2. Pinjaman antar bank (Call Money) 

Biasanya pinjaman ini di berikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di 

dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini 

bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi jika dibandingkan dengan 

pinjaman lainnya.  

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

 Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.  

4. Surat berharga pasar uang (SBPU) 

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjual belikan 

kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan. SPBU 

diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk 

membelinya. 

5. Repurchase Agreement (Rps atau Repos) 

Merupakan penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan 

harga yang ditetapkan di muka. Instrument yang digunakan Repos antara lain Wesel dan 

promes yang akan jatuh tempo. 

6. Fasilitas diskonto 

Merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara 

pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. 

7. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) 



Pinjaman LKBB lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti 

sertifikat bank dan atau deposit on call dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang 

kembali. 

8. Obligasi 

Obligasi adalah bukti utang dari etimen yang dijamin dengan agunan harta kekayaan 

milik etimen dan atau pihak ketiga dari etimen dan atau penanggung yang menanggung 

janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang 

dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi. Saham 

adalah bukti pernyataan modal dalam pemilikan suatu perusahaan terbatas. 

 

B. Dana pihak kedua bank syariah bukopin 

Data yang diambil dari bank syariah bukopin tentang besarnya unsur-unsur  dana 

pihak kedua terutama yang sumbernya dari BI dan NON BI. 

 

 unsur-unsur DP-2 dari bank syariah bukopin : 

Dana pihak 2   

1. Kewajiban segera lainnya 9.461 8.188 

2. Kewajiban kepada Bank 

Indonesia 

a. FPJPS 

b. Lainnya  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Kewajiban kepada bank lain 276.114 288.050 

4. Surat berharga yang 

diterbitkan 

- - 

5. Pembiayaan/pinjaman yang 

diterima 

a. Rupiah 

i. Terkait dengan bank 

ii. Tidak terkait dengan 

bank 

b. Valuta asing 

i. Terkait dengan bank 

ii. Tidak terkait dengan 

bank 

49.780 

49.780 

- 

49.780 

- 

- 

- 

49.780 

49.780 

- 

49.780 

- 

- 

- 

6. Estimasi kerugian komitmen 

dan kontinjensi 

- - 

7. Beban yang masih dibayar - - 

8. Taksiran pajak penghasilan - - 

9. Kewajiban pajak tanggungan -  

10. Kewajiban lainnya 29.541  

11. Pinjaman subordinasi 

a. Rupiah  

50.000 

50.000 

 



i. Terkait dengan 

bank 

ii. Tidak terkait 

dengan bank 

b. Valuta asing 

i. Terkait dengan 

bank 

ii. Tidak terkait 

dengan bank 

50.000 

- 

- 

- 

- 

12. Rupa-rupa pasiva - - 

13. Modal pinjaman - - 

14. Hak minoritas - - 

 

 

 Unsur-unsur DP-2 bank syariah Bukopin dari BI dan NON BI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  2013 2012 

Kewajiban kepada Bank 

Indonesia 

c. FPJPS 

d. Lainnya  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kewajiban kepada bank lain 276.114 288.050 

100%

diagram pie besarnya unsur-unsur DP-2 dari BI 
dan NON BI TAHUN 2013

kewajiban kepada bank 
indonesia

kewajiban kepada bank 
lain



 
 

 

C. Alasan bank menggunakan dana pihak ke dua 

Dalam praktiknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari 

sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Alasan 

lainnya antara lain, apabila : 

1. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri 

Pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasanya dikenal dengan pinjaman antar 

bank (interbank call money), pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan 

dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas 

yang diwajibkan oleh bank Indonesia.  

Dalam praktik perbankan, inter bank call money kadang-kadang jangka waktunya 

hanya satu hari. Pinjaman antar bank  yang jangka waktu nya hanya satu hari disebut 

overnight call money. Instrument yang digunakan sebagai alat dalam pinjaman antar bank 

tersebut antara lain : promes, surat berharga pasar uang (SBPU) dan sertifikat deposito. 

2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negri  

Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui bank Indonesia, dan bank 

Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Jangka waktu yang 

diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman tersebut sangat 

dibutuhkan oleh bank karena sifat pengembaliannya yang relative lama, sehingga bisa 

dikatakan dana permanen. Pada umumnya, pinjaman tersebut diberikan kepada bank 

milik pemerintah, tidak semua bank dapat memperoleh pinjaman ini. 

3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank 

Pinjaman ini biasanya merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga 

keuangan bukan bank yang belum jatuh tempo. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan 

bank antara lain : deposito on call, dan sertifikat deposito. 

100%
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Kewajiban kepada BI

Kwajiban kepada NON BI



4. Obligasi 

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang, dengan menerbitkan obligasi dan 

menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa bank, 

bukan bank, maupun perorangan. 

 

D. Perbandingan DP-1, DP-2, dan DP-3 

Bank yang dianggap sehat adalah bank yang menggunakn atau mempunyai DP-3 ( 

dana masyarakat) lebih besar dari pada DP-1 (dana yang berasal dari pemegang saham atau 

modal sendiri) dan DP-2 (dana pinjaman). biasanya besarnya dana yang dihimpun dari 

masyarakat bisa mencapai  80 - 90%.  

Berikut ini persentase dan perbandingan dari DP-1, DP-2, dan DP-3 yang diambil dari 

bank syariah bukopin : 

1. Dana pihak pertama (dana modal) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bank syariah bukopin, DP-1 sebesar  291.765 

atau sekitar 7 % pada tahun 2013, dan 263.283 atau sekitar 8% pada tahun 2012. 

2. Dana pihak kedua (dana pinjaman) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bank syariah bukopin adalah sebesar 414.896 

atau sekitar 11% pada tahun 2013, dan 421.275 atau sebesar 13% pada tahun 2012. 

3. Dana pihak ketiga (dana masyarakat) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bank syariah bukopin adalah sebesar 421.275 

atau sekitar 82% pada tahun 2013, dan 2.476.161 atau sekitar 79% pada tahun 2012. 

 

 

 

 


