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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Rizkita Septiani (2013) yang berjudul Tinjauan 

Terhadap Sistem dan Prosedur RTGS pada PT Bank BJB Syariah Kantor 

Pusat  dengan tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur pelaksanaan 

transaksi RTGS pada PT Bank BJB Syariah dan mengetahui keunggulan, 

manfaat dan keuntungan menggunakan transaksi RTGS bagi pihak nasabah 

dan pihak bank pada PT Bank BJB Syariah. Menyatakan bahwa berdasarkan 

hasil studi dalam tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa prosedur dan 

sistem pelaksanaan RTGS pada PT. Bank BJB Syariah Kantor Pusat dibuat 

sesuai dengan ketentuan umumnya yaitu SK Direksi No. 

394/SK/DIROP&IT/2012 tanggal 31 Mei 2013 yang mengatur mengenai 

prosedur pengoperasian dan pembukuan transaksi (Start Up dan Log On), 

RTGS masuk (Incoming Transfer), RTGS keluar (Outgoing Transfer), 

Penyetoran Tunai dari Rekening Giro Bank Indonesia, Penarikan Tunai dari 

Rekening Giro Bank Indonesia, serta Proses Akhir Hari (End of Day) dan 

mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 tentang 

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. 

Menurut penelitian  Destika Rakhma Parwita (2016) yang berjudul 

pelaksanaan transfer dalam negeri pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk.  Cabang Jemursari Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui apa yang 
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dimaksud dengan transfer pada PT Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk.  

Cabang Jemusari Surabaya, untuk mengetahui jenis-jenis transfer dalam 

negeri yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Jemusari Surabaya, dan untuk mengetahui apa saja mekanisme transfer 

dalam negeri di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemusari 

Surabaya. Menyataka bahwa transfer dalam negeri masih sangat dibutuhkan 

oleh selutuh nasabah yang ada di Indonesia. Maka dari itu nasabah harus 

lebih mengerti apa yang dimaksud dengan transfer pada bank, apa fungsinya 

dan bagaimana caranya. 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu merupakan 

pengembangan tidak hanya membahas mekanisme atau prosedur 

pelaksanaan BI-RTGS tetapi juga membahas untuk mengetahui 

problematika yang timbul pada saat penyelenggraan BI-RTGS dan upaya 

yang dilakukan BPD Bank Jatim Kantor Kas Malang jika pada saat proses 

BI-RTGS timbul problematika. 

 

B. Teori - Teori 

1. Pengertian Kiriman Uang (transfer) 

Pengiriman uang dapar diartikan sebagai perpindahan dana dari bank 

satu ke bank lainnya atas permintaan nasabah untuk kepintangan nasabah. 

Berikut adalah pengertian Kiriman Uang (transfer). Menurut Undang- 

Undang N0.10 tahun 1998 tentang perbankan, Transferadalah sautu 

kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai 
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dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan 

seseorang yang ditujukan sebagai penerima kiriman uang (transfer). 

Menurut Julius R. Latumaerissa (2011) dalam buku Bank dan 

Lembaga Bank, transfer adalah suatu proses pemindahan uang dalam 

jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga, 

kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak lain 

ditempat lain baik dalam atau luar negeri.   

2. Jenis Kiriman Uang (transfer) 

Menurut Ismail,MBA.,Ak dalam buku Manajemen Perbankan tahun 

2011 jenis transfer dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Outgoing Transfer 

Outgoing transfer merupakan transfer keluar, yaitu pengiriman 

uang oleh bank atas perintaan nasabah atau bagian bank tertentu untuk 

keuntungan pihak lain ada bank yang sama/bank sendiri atau kepada 

bank lain. dalam outgoing transfer, dana yang terdapat pada Bank 

Indonesia (giro pada Bank Indonesia) akan dikurangi sejumlah dana yang 

ditransfer kepada bank lain. 

b. Incoming Transfer 

Incoming Transfer merupakan transfer masuk, yaitu kiriman uang dari 

bank lain atau dari bank yang sama cabang berbeda yang akan diteruskan 

kepada pihak nasabah penerima (beneficiary). Incoming transfer, apabila 

kiriman uang yang berasal dari bank lain, akan menambah saldo dana bank di 

Bank Indonesia (giro pada Bank Indonesia). 
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3. Sarana Kiriman Uang (transfer) 

Menurut Julius R. Latumaerissa dalam buku Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya tahun 2011,dalam aktivitas perbankan kita sering 

mengetahui ada dua bentuk kiriman uang (transfer) yang dilakukan yaitu 

transfer dalam negeri (domestic payment order) dan transfer luar negeri 

(foreign payment order). Untuk melakukan proses pemindahan uang 

diperlikan sarana yang baik agar proses pemindahan uang dapat berlangsung 

secara cepat dan aman. Umumnya sarana pemindahan uang yang dipakai di 

bank-bank antara lain : 

a. Nota Lalu Lintas Giro (LLG), adalah nota kredit yang dikirim keluar 

melalui proses kliring, atau bentuk transfer yang dilakukan pada bank 

lain yang masih dalam lingkungan kliring antar bank setempat, atau 

kepada cabang-cabang bank dalam lingkungan wilayah kliring setempat. 

Pemindahan dana dilakukan dengan cara melakukan pemindahan dana 

via rekening yang ada di Bank Indonesia. 

b. Real Time Gross Settlemet (RTGS) adalah salah satu bentuk pemindahan 

uang yang dilakukan antar bank umum dengan proses yang lebih cepat. 

Pemindahan uang dengan sisten RTGS dilakukan dengan jumlah 

minimal Rp 50.000.000,- dengan biaya bank yang timbul antara Rp 

25.000-Rp 50.000. 

c. Telex, cable, facsimile yaitu suatu metode transfer yang dilakukan 

melalui mesin telex, cable, facsimile dimana antar bank yang melakukan 

transfer ini telah mempunyai perjanjian transfer (transfer arragement), 



9 
 

 
 

dengan menggunakan test key yang telah disepakati bersama. Jenis 

transfer ini dapat dilakukan melalui Teletransmission atau Telegraphic 

Transfer (TT)/ Telegraphic Payment Order, yaitu pengiriman uang yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana teleks.  

d. Telephone, yaitu metode transfer yang dilakukan melalui jaringan telepon, 

dimana antara kedua belah pihak bank telah memiliki transfer arragement. 

e. Melalui mail atau mail transfer, yaitu pengiriman uang secara tertulis. Mail 

Transfer dibedakan menjadi : Mail Payment Order adalah bentuk sarana 

pemindahan uang melalui surat dan wesel (draft), alat pembayaran yang dapat 

dicairkan. Wesel (draft), yaitu bentuk transfer yang dilakukan dengan cara 

menerbitkan wesel (draft) yaitu surat perintah bayar kepada bank yang dituju 

untuk membayarkan sejumlah uang, dimana penggantian uang yang 

dibayarkan tersebut dapat ditagihkan kepada bank yang mengeluarkan wesel 

atau draf tersebut. Wesel (draft) hanya dapat ditarik pada depository 

correspondent dan dibuat dalam rankap satu disertai tiga salinan advis. 

4. Pihak-pihak  yang terlibat kiriman uang (transfer) 

a. Nasabah 

Nasabah adalah pihak yang mempunyai dana yang mendapat pelayanan dari 

bank untuk memindahkan dananya ke bank lain. 

b. Bank penarik 

Bank penarik disebut dengan drawer bank, merupakan bank yang 

mempunyai amanat dari nasabah untuk menstransfer dananya kepada 

pihak penerima. 
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c. Bank Tertarik 

Bank tertarik merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank 

pengirim untuk meneruskan ke pihak yang menerima dana transfer 

tersebut (beneficiary). 

d. Beneficiary  

Beneficiary merupakan pihak yang menerima transfer dana dari bank. 

Apabila beneficiary sudah menjadi nasabah maka dananya bisa 

dikreditkan di buku tabungannya. 

5. Keuntungan Transfer 

Menurut Ismail,MBA.,Ak dalam buku Manajemen Perbankan tahun 

2011 transfer mempunyai keuntungan : 

Bagi nasabah : 

a. Waktu yang diperlukan sangat cepat 

b. Biaya murah 

c. Keamanan atas uang yang dikirimkan, karena bank menjamin atas 

keamanan atas pengiriman dana tersebut. 

d. Nasabah dapat mengirimkan pada saat yang sama untuk beberapa tujuan, 

dan nasabah dapat melakukan kiriman uang dengan tunai atau non tunai, 

yaitu dapat mendebet rekening yang dimilikinya. 

Keuntungan bagi bank : 

a. Bank akan memperoleh komis transfer 

b. Bank memperoleh dana cash apabila kiriman uang tersebut dilakuka 

secara tunai oleh nasabah. 
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c. Merupakan bentuk pelayanan jasa, yang sangat mungkin akan menarik 

dana nasabah apabila nasabah merasa puas atas pelayanan bank tersebut. 

6. Pengertian Bank Indonesia Real Time Gross Settlement(BI-RTGS) 

Menurut Julius R. Latumaerissa (Bank dan Lembaga Keuangan 

Lain:2011:232) sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi 

(settlement) pembayaran yang dilakukan pertransaksi (individually 

processed/ gross settlement) dan bersifat real time(electronically 

processed), dimana rekening peserta dapat didebet/kredit berkali-kali dalam 

sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.  

Dikuti dari blok Bank Indonesia pengertia dari BI-RTGS adalah sistem 

transfer dana elektronik yang penyelesaiannya dikerjakan pertransaksi saat 

itu juga. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 

2000, BI-RTGS sangat berperan penting dalam pemrosesan aaktivasi 

transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HPVS) 

atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi diatas nominal 100 juta dan 

bersifat urgent. 

7. Tujuan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) 

Tujuan BI-RTGS adalah : 

a. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efesien, 

andal dan aman. 

b. Kepastian settlement dapat diperoleh dengan lebih segera (irrevocable 

dan unconditional). 

c. Menyediakan informasi rekening peserta secara real time dan menyeluruh. 
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d. Meningkatkan disiplin dan profesinalisme peserta dalam mengelola 

likuiditasnya. 

e. Mengurangi risiko-risikosettlement. 

8. Kebijakan dan Ketentuan Bank Indonesia Real Time Gross 

Settlement (BI-RTGS) 

Bank indonesia telah mengeluarkan peraturan dan surat edaran  yang 

berkaitan dengan kebijakan sistem Bank Indonesia Real Time Gross 

Settlement (BI-RTGS), yaitu : 

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/11/PADG/2019 

tanggal 31 Mei 2019 tentang batas nilai nominal maksimal 

transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross 

Settlementdan Sistem kliring Nasional Bank Indonesia. 

2. Peraturan Anggota Dean Gubernur Nomor 20/25/PADG/2018 

tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan Peraturan Agoota 

Dewan Gubernur Nomor 20/15/PAGD/2018 tentang 

Penyelenggaraan Satelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank 

Indonesia Real Time Gross settlement. 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tanggal 19 

Oktober 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan 

Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan satelmen Dana 

seketika. 
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4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/21/PADG/2017 

tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyediaan Prefund dalam 

Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank 

Indonesia. 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 tanggal 27 

Desember 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer 

Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. 

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/10/DASP tanggal 5 Maret 

2008 tentang Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank 

Indonesia Real Time Gross settlement (BI-RTGS). 

7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 

tanggal 30 Juli 2008 tentang Penyelenggara Satelmen Dana 

Seketika melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-

RTGS). 

9. Peserta BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) 

Menurut Julius R. Latumaerissa (Bank dan lembaga Keuangan Lain 

2011:235-236), jumlah keseluruhan peserta langsung sistem BI-RTGS saat 

ini sejumlah 150 yang terdiri dari 149 bank dan 1 non bank, sedangkan 

peserta yang tidak langsung berjumlah 3 bank. Jumlah peserta BI-RTGS 

tersebut akan terus berkembang. 
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Peserta dalam penyelenggara sistem BI-RTGS dibedakan menjadi 2, 

yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Sedangkan status 

kepesertaan dapat dibedakan seperti : 

1. Status aktif (active) adalah status dimana peserta BI-RTGS dapat 

melakukan aktivitas sebagai berikut : 

a. Dapat mengirim transfer keluar. 

b. Dapat menerima transfer keluar. 

c. Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal. 

2. Status ditangguhkan (Suspend) adalah status dimana peserta dapat 

melakukan aktivitas sebagai berikut : 

a. Dapat menerima transfer masuk 

b. Dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal. 

c. Tidak dapat mengirim transfer keluar. 

Penyebab status ditangguhkan : 

a. Rekening bersaldo negatif, sampai dengan cut off time. 

b. Permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam 

melakukan pengawasan terhadap peserta. 

3. Status dibekukan (Freeze) adalah status dimana peserta BI-RTGS : 

a. Tidak dapat mengirim transfer keluar. 

b. Tidak dapat menerima transfer masuk. 

c. Dapat melakukan fasilitas equiry. 

Penyebab status dibekukan yaitu permintaan tertulis dari pihak yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta. 
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4. Status ditutup (Close), adalah status dimana peserta BI-RTGS : 

a. Seluruh transaksi yang ditujukan kepada peserta akan ditolak oleh 

RRC. 

b. Transaksi dalam sistem antrian akan batal secara otomatis, 

Penyebab status ditutup (Close) yaitu : 

a. Permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan 

pengawasan terhdap peserta. 

b. Keputusan merger atau akuisis, konsolidasi, pencabutan izin usaha 

bank. 

10. V-Shaped Structure BI-RTGS 

Sebagaimana digunakan oleh sebagian besar system RTGS di dunia, BI-

RTGS juga menggunakan V-shaped structure dalam pengiriman message 

dari peserta pengirim kepada peserta peneri mamelalui Bank Indonesia 

sebagai penyelenggara BI-RTGS dibawah ini : 

Bagan 2.1 V-Shaped structure 
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Dalam struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu 

transaksi akan dikirimkan oleh peserta pengirim kepada RTGS Central 

Computer (RCC) dan akan diteruskan kepada peserta penerima apabila 

transfer sudah di-settle oleh Bank Indonesia. 

 


