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ABSTRAKSI 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana sistem, prosedur, dan 
manfaat dari Sistem Kliring Elektronik Nasional, serta apakah Sistem Kliring 
Elektronik Nasional telah memenuhi elemen-elemen Pengendalian Intern, yaitu dari 
segi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi 
dan Komunikasi, serta Pemantauan. Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu pada 
Bagian Kliring Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pusat. 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang 
berkaitan dengan prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Elektronik Nasional, 
baik itu transaksi kliring kredit yang sudah berbasis paperless (tanpa dokumen 
warkat-warkat kliring), ataupun transaksi kliring debet yang masih paperbase (masih 
menggunakan warkat-warkat kliring), serta fungsi-fungsi yang terkait dengan Sistem 
Kliring Elektronik Nasional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Kliring Elektronik Nasional 
memenuhi elemen-elemen Pengendalian Intern, yaitu dari segi Lingkungan 
Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, 
serta Pemantauan.      

 xv
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan 

elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil 

perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Penyelenggaraan kliring 

di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Sejalan dengan 

meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta 

dimana pada akhir tahun 1989 volume warkat telah mencapai 82.052 

lembar warkat perhari, dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank 

(Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional. 1990). Hal ini 

menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasa tidak efektif 

dan efisien lagi. 

  Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI 

No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian menetapkan untuk 

mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual 

manjadi sistem otomasi kliring. Meskipun demikian baru pada tangga 14 

Juni 1990 sistem otomasi dapat diimplementasikan untuk memproses 

kliring penyerahan. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap 

dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun 1994 diganti dengan 

sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan sebutan SOKL. 
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Pada tahun 1996 rata-rata volume warkat kliring Jakarta mencapai 216.911 

lembar per hari, dengan pertumbuhan rata-rata dalam tiga tahun sekitar 6%. 

Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kegiatan proses 

warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia karena 

keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan 

peningkatan jumlah warkat kliring. Pada akhirnya hambatan-hambatan 

tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan 

penyediaan informasi hasil kliring. Hal ini berpotensi mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga yang lain 

yang terkait, serta menimbulkan efek negatif berantai (systemic risk). 

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai acuan pokok pengembangan sistem 

pembayaran nasional (Blue Print,  Sistem Pembayaran Nasional Bank 

Indonesia. 1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan 

langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem 

pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal, dan aman, maka 

pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik 

dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Direktorat Akunting dan 

Sistem Pembayaran Bank Indonesia. 

  Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat 

sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran, dimana untuk pertama 

kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan Sistem Kliring Elektronik 

(SKE) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril Sabirin. Penerapan SKE 

tersebut dilakukan pada penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dimana pada 
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awal implementasi, jumlah peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche 

Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank 

Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). 

Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam kliring elektronik dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi 

kantor-kantor bank yang belum menjadi anggota kliring elektronik, 

perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring otomasi. 

  Implementasi kliring elektronik secara menyeluruh kepada seluruh 

peserta kliring di Jakarta baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2001. 

Penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut 

kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam 

pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring didasarkan 

pada Data Keuangan Elektronik disertai dengan penyampaian warkat 

peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. 

  Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menguji bagaimana 

sistem dan prosedur Sistem Kliring Elektronik Nasional, serta apa manfaat 

dari Sistem Kliring Elektronik Nasional tersebut.    

  Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengambil judul “EVALUASI TERHADAP SISTEM KLIRING 

ELEKTRONIK NASIONAL”. 
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1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah sistem tersebut memenuhi 

elemen-elemen Pengendalian Intern ? 

  

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu :  

1. Sistem kliring elektronik yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah untuk transaksi kliring kredit, yang sudah berbasis paperless 

atau tanpa dokumen warkat-warkat kliring. Dan kliring debet yang 

masih paperbased atau menggunakan dokumen warkat-warkat 

kliring. 

2. Sistem memenuhi elemen-elemen Pengendalian Intern yaitu :  

a) Lingkungan Pengendalian,  

b) Penilaian Risiko,  

c) Aktivitas Pengendalian,  

d) Informasi dan Komunikasi, 

e) Pemantauan. 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Kliring Elektronik 

Nasional. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memenuhi elemen-elemen 

Pengendalian Intern. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang 

berkepentingan terhadap permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat 

mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan masukan, khususnya dalam pengembangan Sistem Kliring 

Elektronik Nasional. 

2. Penulis, penelitian ini akan memberikan pengalaman dalam 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah maupun 

studi secara mandiri. 

3. Pihak-pihak lain yang berminat terhadap masalah ini, diharapkan 

hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pikiran sebagai 

bahan kajian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Struktur Pengendalian Intern 

2.1.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern 

Pengertian struktur pengendalian intern dapat ditinjau dalam arti 

sempit dan dalam arti yang luas. Pengendalian intern dalam arti sempit 

diartikan sama dengan “internal check” yaitu suatu sistem dan prosedur 

yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data 

akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis 

dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu organisasi/ 

satuan usaha (Munawir. 1995 : 228). 

Pada dasarnya suatu struktur pengendalian intern yang baik tidak 

hanya terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan 

bagian akuntansi dan keuangan tetapi lebih luas daripada itu. Oleh karena 

itu AICPA dalam SAS 55 menyatakan pengertian struktur pengendalian 

intern (dalam arti luas) sebagai berikut : 

“Struktur pengendalian intern suatu perusahaan meliputi 
kebijakan-kebijakan  dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu 
perusahaan tersebut akan dapat dicapai.” 
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Sedangkan menurut The Committee of Sponsoring Commission 

Organization (COSO), struktur pengendalian intern didefinisikan : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
dewan direksi perusahaan, manajemen, maupun personel lain 
dalam entitas yang dirancang untuk memberi keyakinan yang 
memadai dengan pencapaian tujuan sebagai berikut keandalan 
laporan keuangan , efektifitas dan efisiensi operasional, kepatuhan 
terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.” 

 

Untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan 

banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan 

entitas, laporan COSO (dan AU 319.07) mengidentifikasikan lima 

komponen pengendalian intern (components of internal control) yang 

saling berhubungan, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana suatu 

organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian 

dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan 

fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, 

yang menyediakan disiplin dan struktur. 

Sejumlah faktor membentuk lingkaran pengendalian dalam 

suatu entitas yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Dewan direksi dan komite audit 
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d. Filosofi dan gaya operasi manajemen  

e. Struktur organisasi  

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab 

g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia  

2. Penilaian risiko 

 Penilaian risiko merupakan pengidentifikasian dan analisis 

entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian 

tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai 

bagaimana risiko harus dikelola. 

 Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencakup 

pertimbangan khusus atas risiko yang dapat muncul dari 

perubahan kondisi seperti : 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi 

d. Pertumbuhan yang cepat 

e. Teknologi baru 

f. Lini, produk, atau aktivitas baru 

g. Restrukturisasi perusahaan  

h. Operasi di luar negeri 
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i. Pernyataan akuntansi 

3. Aktivitas pengendalian 

 Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur 

yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah 

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan 

bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah 

diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas 

pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada 

berbagai tingkatan organisasional dan fungsional.  

 Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan 

keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara : 

a. Pemisahan tugas 

b. Pengendalian pemrosesan informasi : 

- Pengendalian umum  

- Pengendalian aplikasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Review kinerja 

4. Informasi dan komunikasi 

 Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan 

pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, 

terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan 
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untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, 

mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi 

entitas dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva 

dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi 

melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai 

peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan 

pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

 Suatu sistem akuntansi yang efektif harus : 

a. Mengidentifikasi dan mencatat hanya transaksi yang valid 

dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan (asersi 

keberadaan atau keterjadian). 

b. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid 

dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan (asersi 

kelengkapan). 

c. Memastikan aktiva dan kewajiban yang tercatat merupakan 

hasil dari transaksi yang memberikan entitas hak untuk, 

atau kewajiban untuk, item-item tersebut (asersi hak dan 

kewajiban). 

d. Mengukur nilai transaksi dalam suatu cara yang 

mengizinkan pencatatan nilai moneter transaksi secara 

tepat dalam laporan keuangan (asersi penilaian atau 

alokasi). 
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e. Memperoleh rincian yang mencukupi dari semua transaksi 

untuk memungkinkan penyajian secara tepat dalam laporan 

keuangan, termasuk pengklasifikasian yang tepat dan 

pengungkapan yang diperlukan (asersi penyajian dan 

pengungkapan). 

5. Pemantauan  

 Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas 

kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan 

melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian 

pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

 

2.2. Kliring 

2.2.1. Pengertian Kliring 

Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan 

elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil 

perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. (Sri Susilo. 2000 : 96). 

Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat 

pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam 

transaksi pembayaran. Secara teknis pelaksanaannya, kliring dapat 

diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang-piutang antar beberapa 
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lembaga keuangan peserta kliring secara terpusat dengan cara saling 

menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu-lintas pembayaran 

secara giral. Warkat yang dapat ikut diperhitungkan dalam proses kliring 

di Indonesia antara lain adalah : 

1. Cek 

2. Bilyet giro 

3. Surat bukti penerimaan transfer 

4. Wesel bank untuk transfer kredit 

Semua warkat tersebut harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, 

bernilai penuh (100% dari face value), dan telah jatuh tempo. Penarikan 

cek melalui kliring atas beban dana yang berasal dari cek lain melalui 

kliring pada hari yang sama atau cross clearing tidak diperbolehkan oleh 

BI. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kliring 

antara bank-bank dalam suatu wilayah kliring.  

2.2.2. Peserta Kliring  

Yang termasuk sebagai peserta kliring adalah bank umum yang 

berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan 

kepesertaannya dalam kliring oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat 

dilarang untuk mengikuti kliring karena berbagai alasan. Pada dasarnya 

alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap 

ketentuan BI atau ketidakmampuannya untuk menyelesaikan kewajiban 

giralnya.  
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2.2.3. Syarat Peserta Kliring 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum agar 

dapat menjadi peserta kliring yaitu : 

1. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, 

setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. 

2. Mempunyai izin usaha yang sah. 

3. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu 

untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring. 

4. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik 

kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai 

sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum 

bagi pendirian bank baru diwilayahnya. 

5. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 

hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari 

terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang 

baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. 

Jaminan kliring ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung 

sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring 

ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang 

pindah wilayah kliring. 

6. Bank peserta menunjuk minimal orang wakil tetap pada 

lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini 
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disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan 

dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil 

tersebut. Wakil ini terdiri dari : 

a. Golongan A, hanya berwenang untuk membuat, 

mengubah, menberikan tanda terima, dan menandatangani 

daftar rekapitulasi, neraca, dan bilyet saldo kliring. 

b. Golongan B, di samping melaksanakan yang dilakukan 

golongan A, golongan ini juga berwenang untuk 

mengubah, menambah, dan menandatangani surat 

penolakan. 

2.2.4. Mekanisme Kliring 

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap yaitu : 

1. Kliring penyerahan 

Kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dulu sebelum kliring penyerahan 

adalah : 

a. Warkat dicap yang memuat sebutan “kliring” dan dicantumkan 

nomor kode kelompok peserta. 

b. Persetujuan penyelenggara dan peserta lain. 

Langkah-langkah selanjutnya adalah : 

a. Warkat-warkat dikelompokkan sesuai peserta. Warkat-warkat 

tersebut dapat digolongkan menjadi : 
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 Warkat kliring yang diserahkan oleh masing-masing peserta,   

yaitu : 

- Nota debet keluar, yaitu warkat yang disetorkan oleh 

nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah 

tersebut. 

- Nota kredit keluar, yaitu warkat pembebanan ke rekening 

nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening 

nasabah bank lain. 

 Warkat kliring yang diterima dari peserta lain, yaitu : 

- Nota debet masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh 

peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima 

warkat. 

- Nota kredit masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh 

peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang 

menerima warkat. 

b. Warkat debet dan warkat kredit dirinci nilai nominalnya dalam 

suatu daftar. 

c. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring 

dijumlahkan. 

d. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil 

peserta kliring. 
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e. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya 

warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir 

diserahkan kepada penyeleggara. 

f. Penyusunan neraca kliring penyerahan yang ditandatangani dan 

dibubuhi nama peserta jelas. 

g. Wakil peserta kliring kembali ke bank masing-masing untuk 

menentukan layak tidaknya warkat-warkat yang diterima dari bank 

lain untuk diselesaikan. Kemungkinan-kemungkinan penyelesaian 

warkat-warkat tersebut antara lain adalah : 

 Warkat debet dapat diselesaikan oleh masing-masing peserta 

apabila warkat tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup 

tersedia. Warkat kredit dapat diselesaikan setelah diteliti 

terhadap kemungkinan kesalahan. 

 Warkat debet yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan 

diatas akan dikembalikan pada peserta yang mengajukan saat 

kliring retur nantinya. 

 Penolakan disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) 

yang berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai ketentuan. 

Warkat asli diserahkan kepada peserta yang mengkliringkan 

dan tembusan pada nasabah penyetor serta pada 

penyelenggara. 
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 Warkat yang diduga ada kaitan dengan kejahatan harus ditahan 

dan dikonfirmasikan dengan polisi. 

2. Kliring retur 

a. Setelah warkat yang dikembalikan kemudian dikelompokkan 

menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap 

dengan nilai nominalnya. Daftar kliring retur ini beserta warkat-

warkatnya diserahkan kepada wakil peserta kliring. Setelah 

dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur, lalu disusun 

neraca kliring retur. 

b. Penyelenggara selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta. 

Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur 

dibuat biyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring. Apabila 

hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada 

penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut 

akan menang kliring. Demikian pula sebaliknya, apabila hasil 

penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih kecil daripada 

penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut 

kalah kliring. Apabila masing-masing saldo kliring peserta sudah 

diselesaikan dan neraca gabungan telah seimbang, maka kliring 

telah selesai. Jika bank tersebut menang kliring, berarti simpanan 

giro bank tersebut di Bank Indonesia menjadi bertambah, 

sebaliknya akan berkurang apabila bank tersebut kalah kliring. 
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c. Jika sebuah bank tidak mempunyai cukup dana likuid di bank 

yang bersangkutan untuk menyelesaikan kalah kliring, maka akan 

berusaha mencari pinjaman dari bank lain atau call money. 

Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu yang pendek (paling 

lama 7 hari) dan dengan tingkat bunga yang tinggi. Meskipun 

tingkat bunganya lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman 

biasa, namun bank yang kalah kliring ini biasanya tetap 

menyetujui pinjaman tersebut karena kalah kliring harus 

diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1. Objek Penelitian 

Bagian Kliring yang berada dibawah Direktorat Akunting dan Sistem 

Pembayaran Bank Indonesia sebagai penyelenggara dari Sistem Kliring 

Elektronik Nasional (SKNBI). 

3.1.2. Teknik Pengumpulan Data 

3.1.2.1. Penelitian Lapangan 

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data dengan 

cara mendatangi langsung objek penelitian. 

Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara : 

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan 

pimpinan dan staff, Bagian Kliring Direktorat Akunting dan 

Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang mengetahui sistem 

tersebut. 

2. Observasi, yaitu pengamatan tentang cara kerja sistem kliring 

sehingga dapat diperoleh data sehari-hari, gambaran dan fakta-

fakta yang berhubungan dengan topik diatas. 
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3.1.2.2. Studi Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan ini dikumpulkan dan dipelajari berbagai teori 

dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

3.2. Metode Analisis. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis 

kualitatif dimana metode yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai sistem dan prosedur 

Sistem Kliring Elektronik Nasional, yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan wawancara dengan pimpinan dan staff, serta 

melakukan observasi terhadap sistem dan prosedur Sistem Kliring 

Elektronik Nasional. 

2. Mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan Sistem Kliring 

Elektronik Nasional berdasarkan data atau informasi yang 

diperoleh. 

3. Melakukan analisis data atau informasi yang diperoleh. 

a. Apakah sistem tersebut memenuhi elemen-elemen 

Pengendalian Intern.  

 Lingkungan pengendalian. 

 Penilaian risiko. 
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 Aktivitas pengendalian. 

 Informasi dan komunikasi. 

 Pemantauan. 

4. Berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat ditentukan kesimpulan 

dari apa yang dibahas sebelumnya, sekaligus untuk menentukan 

pemecahan dari permasalahan diatas. 

 

3.3. Data Penelitian 

3.3.1. Data Umum 

3.3.1.1. Sejarah Sistem Kliring Nasional 

1. Periode 1966-1983 

            Pada tanggal 25 Juli 1966, telah dibentuk Kabinet Ampera 

menggantikan Kabinet Dwikora. Pemerintahan orde baru telah dimulai. 

Tugas pokok kabinet yang dipimpin oleh presidium tersebut adalah 

melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi 

pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi 

prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan 

sandang. Sejak saat itu, secara umum pembangunan ekonomi dan 

pembangunan nasional menjadi prioritas utama orde baru.  

Berdasarkan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, 

ditegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) mempunyai hak tunggal untuk 
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mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran 

yang sah. Berbeda dengan UU No. 11/1953, dalam UU No. 13/1968 

tidak ada lagi pembatasan jenis uang dan nilai nominal uang yang 

dikeluarkan oleh BI. Peran BI dalam sistem pembayaran secara tersirat 

tercantum dalam UU Bank Sentral 1968 yang menyebutkan bahwa BI 

membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan 

mengatur lalu lintas pembayaran giral serta menyelenggarakan kliring 

antar bank.  

Ketentuan Maret 1967 menyatakan akan membentuk lembaga 

kliring di Jakarta dan kota-kota besar, sedangkan bank sentral akan 

menjadi pusat penghitungan kliring. Penyelenggaraan kliring oleh 

Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta dimulai tanggal 7 Maret 1967 

dengan sistem manual. Dengan perubahan ini maka semua kantor bank 

menjadi peserta kliring langsung dan sistem sub kliran dihapuskan. 

Kemudian settlement diubah dari "T+1" menjadi "T+0". Dalam periode 

ini juga dikeluarkan dua kebijakan baru, yaitu tentang UU cek kosong 

dan ketentuan bilyet giro yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  

Dalam rangka pembayaran belanja rutin dan belanja 

pembangunan, Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN) 

mengeluarkan Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB) guna 

disampaikan kepada BI sebagai alat pembayaran pengganti bilyet giro. 

Sedangkan dalam transaksi pembayaran luar negeri, pemerintah 

melakukan penarikan pinjaman luar negeri dengan menggunakan L/C. 
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Transaksi luar negeri lainnya juga dilakukan dengan L/C atau transfer 

dana dan teleks serta menggunakan travel cheque. Pada periode ini, 

dikenal kompensasi regeling untuk bank-bank pemerintah. Kompensasi 

tersebut adalah pemindahan semua saldo debet dan saldo kredit dari 

bank di daerah ke rekening Bank Indonesia di Jakarta melalui Nota 

Debet dengan Teleks (NDT) dan Nota Kredit dengan Teleks (NKT). 

Ketentuan ini dicabut pada bulan Oktober 1994. Pada bulan September 

1981, BI menetapkan bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kliring di Jakarta adalah Bagian Lalu lintas Giral di bawah Urusan 

Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank. Di daerah, tanggung jawab itu 

diserahkan pada BI setempat. Jika tidak terdapat kantor cabang BI, 

maka yang bertanggung jawab adalah bank pemerintah yang ditunjuk 

oleh BI. 

2. Periode 1983-1997 

Dalam masa pemerintahan orde baru ini, perekonomian 

Indonesia masih mengalami pasang surut. Pemerintah melakukan 

kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara 

bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Pada periode ini, BI 

mulai mengembangkan beberapa sistem transaksi giral yang lebih 

memudahkan fungsi pengaturan pembayaran non tunai. Guna mengatasi 

meningkatnya volume transaksi kliring dan akunting, direksi BI 

mengeluarkan keputusan untuk menetapkan otomasi penyelenggaraan 

kliring di Jakarta sekaligus menetapkan penggunaan warkat baku. 
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Ketetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1988, meskipun 

otomasi kliring pertama kali di Jakarta baru dilaksanakan tanggal 7 

April 1990 secara terbatas pada hari Sabtu. Setelah berjalan lancar, pada 

tanggal 4 Juni 1990 segera dilaksanakan secara penuh dengan nama 

Sistem Otomasi Kliring Jakarta (SOKJ). Dalam sistem ini, daftar bilyet 

saldo kliring bank dapat cepat dibukukan di bagian akunting Thamrin 

dan Kota karena daftar bilyet saldo kliring sudah diakui sebagai warkat 

pembukuan (original document). Selanjutnya, otomasi kliring 

dilaksanakan di Surabaya dan Medan, yaitu pada tanggal 6 Januari 1992 

dan 11 Januari 1994.  

Dalam sistem baru ini, teleks juga ditetapkan sebagai warkat 

pembukuan (original document) dalam transaksi antar BI. Kemudian BI 

mengembangkan program kliring retur dalam basis personal computer 

(PC Based) yang dikenal dengan Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) 

dan diresmikan pada Maret 1993. Sistem tersebut dikembangkan guna 

mengatasi proses kliring retur di Jakarta yang dilakukan secara manual 

sehingga membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi tersebut selesai 

dengan sempurna pada tahun 1994 dan segera digunakan untuk proses 

kliring di kantor cabang Bank Indonesia dan bank pemerintah di daerah 

penyelenggara kliring. Pada akhir tahun 1992, seluruh kantor cabang BI 

telah selesai mengikuti otomasi akunting, meski antara akunting cabang 

dan akunting pusat belum terhubung.  
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Kemudian pada tahun 1995, BI melaksanakan aplikasi baru 

Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi 

(SAKTI). Sistem tersebut diaplikasikan akibat berkembangnya transaksi 

perbankan yang menuntut penyelesaian lebih cepat, akurat, dan aman 

serta masih banyaknya masalah money in transit. SAKTI mengirimkan 

pembukuan transaksi debet atau kredit antar kantor BI secara elektronik. 

Dengan demikian, BI telah melakukan transaksi tanpa dokumen 

(paperless transaction), khususnya pada kantor BI penerima.  

Masih dalam penyelenggaran kliring, pada akhir periode ini 

ditetapkan perubahan jadwal penyelesaian hasil kliring. Sejak tanggal 1 

April 1996, ditetapkan bahwa penyelesaian kliring dilakukan dua hari 

(T+1), yaitu untuk penyerahan warkat hari ini, maka penyelesaiannya 

esok hari. Perubahan tersebut terjadi akibat perkembangan ekonomi 

yang menyebabkan banyaknya jumlah peserta kliring. 

3. Periode 1997-1999 

Krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa 

bagi perbankan dan memporak-porandakan ekonomi nasional. 

Sementara itu, dalam sektor perbankan terjadi kesulitan besar dalam 

likuiditas akibat hancurnya pasar uang antar bank (PUAB). Sebagai 

lender of last resort, Bank Indonesia (BI) harus membantu 

mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk 

mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Kondisi 
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perekonomian semacam itu menyebabkan dunia perbankan mengalami 

kesulitan likuiditas yang amat parah.  

 Pada periode ini, di dalam bidang pembayaran non tunai, BI 

menciptakan sistem BI-LINE atau layanan transaksi dan informasi 

secara elektronik. Sistem tersebut digunakan untuk mempercepat 

pelayanan, peningkatan mutu, dan akurasi pelayanan Bank Indonesia. 

Mulanya digunakan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) yang 

sederhana dan disebut SAKTI II sehingga diubah menjadi BI-LINE. 

Layanan ini digunakan untuk mengatasi kebutuhan mendesak, seperti 

kegiatan pasar uang yang menggunakan bilyet giro atau transfer dana 

dari kantor pusat ke cabang di daerah. BI-LINE merupakan solusi 

"antara" atas kendala-kendala yang dihadapi dengan digunakannya 

dokumen (paper based). Dengan menggunakan sistem tersebut, maka 

dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu efisiensi dalam interbank 

electronic fund transfer system sehingga bank tidak perlu membuat 

bilyet giro untuk Bank Indonesia karena transfer dapat dibuat secara 

langsung; pengelolaan dana lebih baik karena tersedia informasi saldo 

rekening di kantor pusat BI; meminimalkan money in transit; dan 

mengurangi volume kerja di Bagian Akunting BI.  

Pada tahun 1998, di Jakarta dilaksanakan kliring elektronik 

yang disebut Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ). Dengan sistem 

ini, bank-bank memasukkan input semua data debet dan kredit dalam 

komputer dan mengirimkan secara elektronik kepada Bagian Kliring BI 
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yang akan diteruskan kepada Bagian Akunting untuk perhitungan. 

Sementara warkat kliring yang diserahkan secara langsung hanya 

digunakan sebagai bahan pembanding. 

4. Periode 1999-2003 

Periode ini adalah periode reformasi. Terdapat tiga presiden 

yang memimpin secara silih berganti, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman 

Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Pada masa kepemimpinan 

presiden yang ketiga periode ini, perkembangan ekonomi Indonesia 

mulai membaik karena banyak faktor positif yang mulai berpengaruh. 

Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan ekonomi internasional 

yang cukup baik, perkembagan sosial politik dalam negeri yang cukup 

kondusif, serta situasi moneter yang cukup stabil.  

Dalam penyelenggaraan kliring, pada periode ini dilakukan 

perubahan kembali jadwal kliring dari T+1 menjadi T+0. Pada waktu 

jadwal kliring Jakarta T+1, ternyata banyak bank-bank yang bersaldo 

debet atau saldo kredit dalam jumlah cukup besar. Setelah diteliti, 

ternyata banyak transaksi rupiah maupun valuta asing (valas) yang 

dilakukan di Singapura dan Hongkong diselesaikan melalui kliring di 

Jakarta. Maka, agar proses kliring dilakukan dengan cepat, Bank 

Indonesia, mulai 19 Agustus 1999, mengubah jadual kliring dari T+1 

menjadi T+0 (same day settlement). Pada tahun 2000, di seluruh kantor 

BI telah digunakan Real Time Gross Settlement System (RTGS) untuk 

menyimpan semua rekening giro bank di pusat operasi RTGS di BI 
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Jakarta (kantor pusat). Dengan sistem tersebut, BI-Line tidak digunakan 

lagi dan transaksi kliring dari kantor pusat Bank Indonesia maupun 

kantor cabang atau bank bukan BI langsung dimasukkan dalam RTGS 

secara elektronik.  

Mulai Februari 2002, Bank Indonesia menyediakan fasilitas 

baru untuk informasi hasil kliring yang sudah diproses pada bank-bank. 

Fasilitas tersebut disebut Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ) 

yang memuat rekapitulasi kliring, daftar hitam, dan informasi biaya 

kliring. Dengan demikian, BI menyajikan informasi hasil 

penyelenggaraan kliring lokal secara dini, akurat, dan lengkap yang 

diakses melalui sarana internet. Sistem ini berguna untuk mempercepat 

proses akunting dan sebagai pengaman bagi peserta kliring. Selanjutnya 

pada akhir 2002, BI telah mengimplementasikan kliring warkat 

antarwilayah kerja (intercity clearing) Bank Indonesia. Sebelumnya, 

proses kliring antarwilayah diselesaikan melalui proses inkaso. 

Kebijakan sistem pembayaran non tunai terakhir dalam periode ini 

adalah Scriptless Securities Settlement System (S4) yang disusun untuk 

memperlancar perdagangan SBI dan Surat Utang Negara (SUN). S4 ini 

akan dilaksanakan pada Januari 2004. 

3.3.1.2.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka setiap hubungan yang 

bergerak kearah satu tujuan bersama atau gambaran secara skematis 
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tentang bagian-bagian, tugas-tugas, dan tanggung jawab serta hubungan 

yang terdapat dalam suatu bidang usaha atau lembaga organisasi. 

Struktur organisasi dibentuk dengan maksud untuk membuat 

hubungan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi keretakan-

keretakan dan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai, serta dengan 

jelas menentukan tanggung jawab dari semua pihak dengan maksud 

untuk memudahkan tercapainya hasil dan tujuan bersama. Bentuk 

organisasi yang baik dapat menimbulkan suasana kepuasan pribadi dan 

kepuasan golongan, juga akan mendorong kerjasama, meningkatkan 

moral sehingga orang-orang mempunyai kesenangan untuk melakukan 

pekerjaan, dari sinilah akan dibentuk struktur organisasi yang akan 

menentukan tugas, pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang, 

dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. 

Dari uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya struktur 

organisasi bagi suatu perusahaan karena struktur tersebut memperjelas 

suatu pola tetap hubungan antar bagian dari organisasi perusahaan. Pada 

dasarnya struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja dalam 

suatu organisasi antara pimpinan dan bawahan. Adapun struktur 

organisasi Bagian Kliring yang berada dibawah Direktorat Akunting 

dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia adalah seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.1   
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Adapun tugas dan tanggung jawab setiap masing-masing bagian adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Bagian Kliring 

Merupakan pimpinan tertinggi pada Bagian Kliring. Tugas 

pokoknya adalah menggerakkan dan mengendalikan kegiatan 

organisasi dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai 

sasarannya, memiliki tanggung jawab untuk menetapkan 

kebijakan-kebijakan dalam hal kliring dan kebijakan-kebijakan 

dari Deputi Direktur. Kepala Bagian Kliring membawahi 3 orang 

Deputi Kepala Bagian. 

2. Deputi Kepala Bagian 

Deputi Kepala Bagian memiliki kewenangan untuk mengawasi 

kinerja seksi-seksi yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dan 

memberikan laporan kinerja setiap seksi-seksi dibawahnya secara 

periodik kepada Kepala Bagian Kliring. 

3. Seksi Kliring Lokal Jakarta I 

Seksi Kliring Lokal Jakarta I dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi, 

5 orang staff, dan 3 orang pegawai tata usaha. Seksi tersebut 

memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Menyelenggarakan kliring pengembalian di wilayah kliring 

lokal Jakarta. 
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 Memproses DKE kliring pengembalian. 

 Memproses warkat debet kliring pengembalian. 

b. Mengadministrasikan manajemen proses kliring 

pengembalian. 

 Mengadmistrasikan User KPK. 

 Memberikan persetujuan perpanjangan waktu 

pengiriman DKE. 

 Mengadministrasi logfile atau aktifitas kliring 

pengembalian. 

 Membuat laporan aktifitas pemrosesan DKE kliring 

pengembalian. 

 Melakukan monitoring absensi peserta kliring 

pengembalian.  

 Mengadministrasikan dokumen dan laporan hasil 

kliring pengembalian.  

c. Mendistribusikan warkat debet dan laporan hasil kliring 

(kliring kredit siklus I dan kliring pengembalian). 

d. Menerima warkat debet kliring penyerahan. 

e. Memproses pengujian warkat debet.  

f. Melakukan pembahasan atau rapat terkait kegiatan kliring 

pengembalian. 

g. Membuat laporan aktifitas kliring pengembalian.  
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h. Menyampaikan fotocopy warkat debet dan daftar DKE 

yang ditolak per-peserta melalui fax ke KBI untuk 

keperluan tata usaha. 

4. Seksi Kliring Lokal Jakarta II 

Seksi kliring lokal Jakarta II dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi, 

6 orang staff, dan 7 orang pegawai tata usaha. Seksi tersebut 

memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Penyelenggaraan kliring penyerahan.  

 Pemrosesan DKE kliring penyerahan. 

 Penyelesaian masalah terkait pengiriman DKE kliring 

penyerahan. 

 Penerimaan warkat debet kliring penyerahan. 

 Pemrosesan warkat debet kliring penyerahan.  

b. Manajemen proses kliring penyerahan.  

 Administrasi user KPK dan  APOK. 

 Perpanjangan waktu pengiriman DKE. 

 Adiministrasi logfile atau aktifitas kliring penyerahan. 

 Pembuatan laporan aktifitas pemrosesan DKE kliring 

penyerahan. 

 Monitoring absensi.  

 Manajeman database software image (Cheque Mark). 

 Proses uji warkat. 

 Proses uji tingkat reject mesin reader sorter. 
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 Perhitungan dan pencetakan laporan biaya proses 

warkat debet. 

c. Distribusi warkat debet dan laporan (kliring kredit siklus II 

dan kliring penyerahan). 

d. Penerimaan warkat debet kliring penyerahan. 

e. Pengarsipan dokumen dan laporan hasil kliring 

penyerahan.  

f. Pengujian DRC mesin ke KBI Bandung. 

5. Seksi Kepesertaan Kliring Jakarta. 

Seksi kepesertaan kliring Jakarta dipimpin oleh 1 orang Kepala 

Seksi, 4 orang staff, dan 3 orang pegawai tata usaha. Seksi 

tersebut memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Adminsitrasi kepesertaan di wilayah kliring lokal Jakarta. 

 Pengikutsertaan bank atau kantor bank di wilayah 

kliring lokal Jakarta. 

 Perubahan nama bank di wilayah kliring lokal Jakarta. 

 Perubahan sebutan nama kantor di wilayah kliring 

lokal Jakarta.  

 Perubahan alamat peserta di wilayah kliring lokal 

Jakarta. 

 Perubahan kepesertaan di wilayah kliring lokal Jakarta 

terkait merger dan konsolidasi. 

b. Pembuatan dan penggantian TPPK. 
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c. Administrasi uji warkat. 

d. Penyediaan fasilitas kliring (cetak ulang laporan, cetak 

image, dan penyediaan fasilitas CD kliring). 

e. Pengenaan sanksi nota debet. 

f. Distribusi laporan biaya proses kliring.  

g. Penghentian peserta.  

6. Seksi Kepesertaan Nasional. 

Seksi kepesertaan nasional dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi, 4 

orang staff, dan 1 orang pegawai tata usaha. Seksi tersebut 

memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Kepesertaan SKNBI. 

 Pendaftaran peserta baru SKNBI. 

 Updating data kepesertaaan SKNBI. 

- Perubahan nama bank. 

- Penggabungan usaha bank (merger atau konsolidasi). 

- Perubahan kegiatan usaha bank (konvensional 

menjadi syariah). 

b. Kepesertaan penyelenggaraan kliring  warkat luar  

wilayah. 

 Pendaftaran peserta baru penyelenggaraan kliring  

warkat luar wilayah. 

 Penambahan data peserta di seluruh wilayah kliring 

terkait. 
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 Updating data kepesertaan pada SSK SKNBI. 

 Pemberitahuan kepada PKL untuk melakukan updating 

data kepesertaaan pada aplikasi kliring. 

7. Seksi Helpdesk SKNBI. 

Seksi helpdesk SKNBI dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi, 3 

orang staff, dan 1 orang pegawai tata usaha. Seksi tersebut 

memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Menerima komplain yang diterima Bagian Kliring terkait 

dengan SKNBI dan tugas lainnya.  

b. Memilah komplain yang diterima.  

c. Memproses dan menyelesaikan komplain. 

d. Memonitoring hasil penyelesaian komplain. 

8. Seksi Kliring Nasional. 

Seksi Kliring Nasional dipimpin oleh 2 orang Kepala Seksi, dan 6 

orang staff. Seksi tersebut memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Penyelenggaraan kliring nasional.  

 Pendanaan awal. 

 Manajemen pendanaan awal. 

 Start Up. 

 Kegiatan operasional kliring kredit I. 

 Kegiatan operasional kliring kredit II. 

 Perpanjangan waktu. 
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b. Penyelenggaraan kliring debet. 

 Kegiatan operasional kliring debet penyerahan. 

 Kegiatan operasional kliring debet pengembalian 

(H+1). 

 Kegiatan operasional kliring debet. 

c. Query. 

 Query daftar Release Prefund. 

 Query hasil kliring sementara. 

d. Administratif SSK. 

 Pengelolaan parameter sistem. 

 Pengelolaan pemakai. 

 Pengelolaan terminal. 

 Mencetak log sistem. 

 Penyelesaiaan masalah SSK. 

 Pencetakan biaya proses DKE. 

 Perhitungan biaya proses SKNBI. 

 Pengenaan kewajiban membayar atas kliring 

pengembalian. 

9. Seksi Informasi Kliring. 

Seksi informasi kliring dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi, 5 

orang staff, dan 4 orang pegawai tata usaha. Seksi tersebut 

memiliki tugas pokok yaitu : 

a. Pengelolaan daftar hitam di wilayah Jakarta. 
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b. Pengelolaan daftar hitam di wilayah Bogor, Karawang dan 

Serang. 

c. Permintaan koreksi atas alasan penolakan dari bank. 

d. Permintaan informasi daftar hitam. 

e. Pelaporan IKU Bagian Kliring. 

f. Penyusunan laporan perputaran kliring. 

g. Pembebanan biaya rehabilitasi. 

h. Administrator SIKJJ. 

10. Seksi Administrasi. 

Seksi administrasi dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi, 2 orang 

staff, dan 2 orang pegawai tata usaha. Seksi tersebut memiliki 

tugas pokok yaitu : 

a. Administrasi anggaran Bagian Kliring. 

b. Administrasi SDM Bagian Kliring. 

c. Administrasi SP3K Bagian Kliring. 

d. Arsip Bagian Kliring.  

e. Penyediaan ATK dan inventaris Bagian Kliring. 

3.3.2. Data Khusus 

3.3.2.1. Fungsi-Fungsi Yang Terkait 

Secara garis besar, fungsi-fungsi yang terkait dalam Sistem 

Kliring Elektronik Nasional terdiri dari 2 fungsi utama : 
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1. PKN (Penyelenggara Kliring Nasional) 

PKN adalah unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang 

bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara 

nasional. PKN mengontrol sistem yang ada didalamnya yaitu :  

a. Sentral Sistem Kliring (SSK) 

Sentral sistem kliring merupakan komponen sistem kliring 

nasional yang berlokasi di kantor pusat Bank Indonesia 

dengan fungsi utama melakukan proses perhitungan kliring 

debet maupun kliring kredit secara nasional sebelum 

dilakukan settlement. 

2. PKL (Penyelenggara Kliring Lokal) 

PKL adalah unit kerja di Bank Indonesia atau pihak lain selain 

Bank Indonesia (unit kerja pada kantor bank) yang memperoleh 

persetujuan Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan 

menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring. PKL 

mengontrol sistem yang ada didalamnya yaitu : 

a. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) 

Komputer penyelenggara kliring merupakan komponen 

sistem kliring nasional yang digunakan oleh penyelenggara 

dengan fungsi utama melakukan proses gabungan data 

keuangan elektronik (DKE) dan perhitungan kliring debet 

DKE secara lokal. 
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3.3.2.2. Sistem Kliring Elektronik Nasional 

3.3.2.2.1.Kepesertaan  

Setiap bank melalui kantornya dapat menjadi peserta dalam 

penyelenggaraan Sistem Kliring Elektronik Nasional Bank Indonesia 

(SKNBI) di suatu wilayah kliring. 

Persyaratan untuk menjadi peserta adalah sebagai berikut : 

1. Status kantor bank 

Kantor bank yang dapat menjadi peserta di suatu wilayah kliring 

adalah kantor bank dengan status : 

a. Kantor pusat, yang telah memperoleh izin usaha dari Bank 

Indonesia. 

b. Kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang baik 

konvensional maupun syariah dari suatu bank yang kantor 

pusatnya berkedudukan di dalam negeri, yang telah 

memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. 

c. Kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang baik 

konvensional maupun syariah dari suatu bank yang kantor 

pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang telah 

memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. 

2. Lokasi kantor bank 

Lokasi kantor bank memungkinkan kantor bank tersebut untuk 

mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL, secara tertib 

sesuai jadwal yang ditetapkan. 
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3. Perjanjian penggunaan SKNBI 

Bank harus menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara 

Bank Indonesia dan bank sebagai peserta yang disertai dengan 

penyampaian Akte Pendirian Bank dan perubahannya. Perjanjian 

penggunaan SKNBI ini cukup ditandatangani oleh kantor pusat 

bank, dan berlaku bagi semua kantor bank yang menjadi peserta. 

3.3.2.2.2.Penyediaan Setoran Awal 

Dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Elektronik Nasional Bank 

Indonesia (SKNBI), bank harus menyediakan setoran awal yang 

dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari 

seluruh kantor bank yang menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring 

debet dan kliring kredit. Penyediaan setoran awal untuk kliring debet 

dan kliring kredit diatur sebagai berikut : 

1. Batas minimum nominal setoran awal 

a. Kliring debet 

 Batas minimum nominal setoran awal bank untuk kliring 

debet ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku untuk 

setiap hari kerja penyelenggaraan kliring debet selama 1 

(satu) bulan. 

 Batas minimum nominal setoran awal sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas adalah sebesar tagihan 

terbesar bank dalam satu hari penyelenggaraan kliring 

debet yang terjadi dalam periode 12 bulan sebelumnya. 
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 Besarnya minimum nominal setoran awal sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas yang harus disediakan 

oleh bank untuk satu bulan ke depan, diinformasikan 

pada hari kerja terakhir setiap bulannya oleh 

Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yang dapat 

diakses oleh bank melalui Terminal Peserta Kliring 

(TPK) on-line atau sarana lainnya. 

b. Kliring kredit 

 Batas minimum setoran awal untuk kliring kredit yang 

wajib disediakan oleh bank setiap harinya sebesar 

Rp1,00 (satu rupiah). 

2. Batas waktu penyediaan setoran awal dan implikasinya 

a. Batas waktu penyediaan setoran awal oleh bank ditetapkan 

oleh PKN dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai jadwal kliring. 

b. Waktu penyediaan setoran awal sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan diatas menggunakan waktu yang tercatat 

pada Sentral Sistem Kliring (SSK) Bank Indonesia. 

c. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksudkan pada ketentuan diatas bank tidak menyediakan 

setoran awal untuk kliring debet atau kliring kredit, atau total 

setoran awal yang disediakan kurang dari batas minimum 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka seluruh kantor 
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bank tersebut yang menjadi peserta di seluruh wilayah 

kliring, tidak ikut dalam kliring debet dan kliring kredit pada 

hari itu. 

3.3.2.2.3.Kliring Kredit 

Apabila bank peserta telah memenuhi persyaratan penyediaan setoran 

awal, maka seluruh kantor bank tersebut yang menjadi peserta dapat 

mengikuti kliring debet dan kliring kredit. Berbeda dengan 

penyelenggaraan kliring debet yang perhitungannya dilakukan secara 

lokal di masing-masing wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring 

Lokal (PKL), dalam penyelenggaraan kliring kredit proses perhitungan 

kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring 

Nasional (PKN) di SSK. Namun untuk pengiriman Data Keuangan 

Elektronik (DKE) kredit ke SSK, peserta yang berada di suatu wilayah 

kliring dapat mengirimkannya melalui PKL. 

1.  Tata cara penyelenggaraan kliring kredit 

Tata cara penyelenggaraan kliring kredit meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembuatan DKE kredit 

Pembuatan DKE kredit oleh peserta dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

 Input DKE kredit secara manual melalui TPK; dan atau  

 Import DKE kredit dari sistem internal peserta atau 

media penyimpanan data elektronis ke TPK. 
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Pembuatan DKE kredit harus memenuhi persyaratan 

kelengkapan pengisian informasi untuk DKE kredit. 

b. Pembuatan batch DKE kredit 

 Pembuatan batch DKE kredit dapat dilakukan melalui 

TPK atau sistem internal peserta. 

 Pembuatan batch DKE kredit oleh peserta harus 

memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi 

untuk batch DKE kredit. 

 Setiap batch DKE kredit harus berisi DKE kredit yang 

berasal dari satu peserta yang sama. 

 Batch DKE kredit harus dalam keadaan balance 

(seimbang) yaitu total nominal rincian DKE kredit harus 

sama dengan nominal batch DKE kredit. 

c. Pengiriman Batch DKE kredit 

 Peserta di wilayah kliring dengan penyelenggaraan 

SKNBI secara on-line. 

Untuk peserta di wilayah kliring dengan 

penyelenggaraan SKNBI secara on-line, pengiriman 

dilakukan dengan cara mentransmit batch DKE kredit 

dari TPK on-line ke SSK melalui Jaringan Komunikasi 

Data (JKD), dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Batch DKE kredit yang dikirim oleh TPK on-line 

dapat meliputi : 
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• Batch DKE kredit yang berasal dari peserta 

pengirim; dan atau 

• Batch DKE kredit yang berasal dari peserta lain 

yang merupakan bank yang sama dengan peserta 

pengirim; 

- Pengirim batch DKE kredit yang berasal dari peserta 

lain harus menggunakan sandi asal wilayah kliring 

dimana kantor asal pengirim DKE kredit berada.   

- Pengiriman batch DKE kredit ke SSK dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan jadwal kliring kredit 

yang ditetapkan. 

- Status keberhasilan pelaksanaan pengiriman batch 

DKE kredit ditentukan berdasarkan konfirmasi 

elektronis dari SSK. Batch DKE kredit yang berhasil 

diterima oleh SSK akan diberi status “TERKIRIM”. 

Dalam hal pengiriman batch DKE kredit tersebut 

mengalami kegagalan atau tidak sempurna, akan 

diberi status “TIDAK TERKIRIM”. Selanjutnya 

peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang 

memenuhi jadwal yang telah ditetapkan. 
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 Peserta di wilayah kliring dengan penyelenggaraan 

SKNBI secara off-line. 

Untuk peserta di wilayah kliring dengan 

penyelenggaraan SKNBI secara off-line, pengiriman 

DKE kredit ke SSK dapat dilakukan melalui PKL atau 

melalui peserta lain yang merupakan bank yang sama 

yang memiliki TPK on-line. 

- Pengiriman DKE kredit ke SSK melalui PKL, 

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 

• Merekam batch DKE kredit yang akan 

dikliringkan ke dalam media rekam data 

elektronis berupa disket, flash disk, atau compact 

disk. 

• Mencetak BPR kliring kredit dalam rangkap 2 

(dua), kemudian membubuhkan stempel kliring, 

tanda tangan dan nama jelas petugas peserta pada 

BPR kliring kredit. 

- Kegiatan di lokasi PKL. 

• Petugas peserta melakukan kegiatan sebagai   

berikut : 

 Mencantumkan waktu penyerahan rekaman 

DKE kredit dengan cara memasukkan lembar 
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pertama dan lembar kedua BPR kliring kredit 

ke dalam mesin penera waktu (time stamps). 

 Menyerahkan media rekam data elektronis 

yang berisi DKE kredit dan BPR kliring 

kredit rangkap 2 (dua), 

kepada petugas PKL dengan menunjukkan TPPK. 

• Petugas PKL melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

 Memeriksa TPPK. 

 Menerima dari petugas peserta : 

o Media rekam data elektronis yang berisi 

DKE kredit; dan 

o BPR kliring kredit rangkap 2 (dua). 

 Memeriksa persyaratan kelengkapan dan 

pengisian BPR kliring kredit yang meliputi : 

o Pencantuman stempel kliring. 

o Pencantuman tanda tangan dan nama jelas 

petugas peserta pada BPR kliring kredit; 

o Kecocokan sandi peserta pada BPR 

kliring kredit dengan sandi peserta di 

TPPK. 

 Dalam hal persyaratan kelengkapan dan 

pengisian BPR kliring kredit sebagaimana 
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dimaksud pada ketentuan diatas tidak 

dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal 

sebagai   berikut : 

o Membatalkan time stamps dengan 

mencoret dan membubuhkan paraf 

disertai alasan pembatalan pada BPR 

kliring kredit; dan 

o Mengembalikan BPR kliring kredit dan 

media rekam data elektronis yang berisi 

DKE kredit kepada petugas peserta. 

 Dalam hal persyaratan kelengkapan dan 

pengisian BPR kliring kredit sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas telah 

dipenuhi, petugas PKL dengan menggunakan 

KPK melakukan pencocokan (verifikasi) 

antara jumlah transaksi dan nominal yang 

terdapat pada rekaman DKE kredit dengan 

jumlah transaksi dan nominal yang tercantum 

pada BPR kliring kredit. 

 Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah 

transaksi dan nominal pada rekaman DKE 

kredit dengan jumlah transaksi dan nominal 

yang tercantum pada BPR kliring kredit, 
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petugas PKL melakukan hal-hal sebagai  

berikut : 

o Tidak melakukan proses perekaman dan 

pengiriman DKE kredit ke SSK; 

o Membatalkan time stamps dengan 

mencoret dan membubuhkan paraf 

disertai alasan pembatalan pada BPR 

kliring kredit; dan 

o Mengembalikan BPR kliring kredit dan 

media rekam data elektronis yang berisi 

DKE kredit kepada petugas peserta. 

 Dalam hal tidak terdapat perbedaan antara 

jumlah transaksi dan nominal pada rekaman 

DKE kredit dengan jumlah transaksi dan 

nominal yang tercantum pada BPR kliring 

kredit, petugas PKL melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

o Dengan menggunakan KPK, melakukan 

proses perekaman  dan pengiriman DKE 

kredit ke SSK; 

o Membubuhkan paraf pada BPR kliring 

kredit; dan 
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o Mengembalikan lembar kedua BPR 

kliring kredit kepada petugas peserta 

sebagai tanda terima rekaman DKE kredit. 

 Dengan menggunakan KPK, petugas PKL 

mencetak : 

o Bukti penerimaan DKE kredit oleh SSK 

(acknowledgement); 

o Rincian DKE kredit keluar (outgoing). 

o Menyerahkan hasil cetakan sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas kepada 

petugas peserta. 

- Pengiriman DKE kredit ke SSK melalui peserta lain 

yang merupakan bank yang sama yang memiliki TPK 

on-line, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 

• Peserta mengirimkan DKE kredit kepada peserta 

lain yang merupakan bank yang sama yang 

memiliki TPK on-line melalui jaringan internal 

peserta. 

• Peserta yang memiliki TPK on-line selanjutnya 

melakukan pengiriman batch DKE kredit ke SSK 

dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan diatas. 
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d. Perhitungan Bilyet Saldo Kliring (BSK) kredit nasional 

dan informasi awal hasil perhitungan kliring kredit 

nasional 

 Setelah batas waktu transmit DKE kredit ke SSK 

berakhir dan sebelum dilakukan penyelesaian akhir, PKN 

melalui SSK melakukan simulasi perhitungan kliring 

kredit secara nasional untuk masing-masing bank, yang 

meliputi perhitungan sebagai berikut : 

- Perhitungan total dana yang dimiliki oleh masing-

masing bank yang bersumber dari : 

• Setoran awal ; dan 

• Dana dari confirmed incoming. Confirmed 

incoming adalah transfer kredit dari bank lain 

yang telah pasti diterima karena telah terpenuhi 

oleh dana yang dimiliki oleh bank pengirim. 

- Simulasi perhitungan terhadap total pengiriman batch 

DKE kredit dari masing-masing bank kepada bank 

lainnya yang menghasilkan : 

• Total batch dan nominal DKE kredit yang 

berdasarkan simulasi perhitungan akan dapat 

diselesaikan dengan menggunakan sumber dana 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas. 
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Hasil perhitungan ini disebut sebagai confirmed 

outgoing. 

• Total batch dan nominal DKE kredit yang 

berdasarkan simulasi perhitungan tidak dapat 

diselesaikan dengan menggunakan sumber dana 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas. 

Hasil perhitungan ini disebut sebagai 

unconfirmed outgoing. 

- Perhitungan sementara hasil kliring kredit yaitu 

selisih antara total dana dengan total nominal batch 

DKE kredit, yang meliputi confirmed outgoing dan 

unconfirmed outgoing. 

 PKN menyediakan informasi awal (early warning) 

mengenai hasil perhitungan kliring kredit secara nasional 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas yang dapat 

diakses oleh peserta melalui TPK on-line. 

 Dalam hal perhitungan sementara hasil kliring kredit 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas 

menunjukkan nilai negatif, maka bank harus menambah 

setoran awal dalam bentuk dana melalui sistem BI-RTGS 

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  
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e. Penyelesaian akhir kliring kredit 

 Setelah batas waktu penambahan setoran awal berakhir, 

PKN melalui SSK melakukan perhitungan akhir kliring 

kredit secara nasional untuk masing-masing bank, yang 

meliputi perhitungan sebagai berikut : 

- Perhitungan total dana yang dimiliki oleh masing-

masing bank yang bersumber dari : 

• Setoran awal yang dimiliki bank sampai dengan 

berakhirnya batas waktu penambahan setoran 

awal ; dan 

• Dana dari confirmed incoming yang tersedia 

sampai dengan berakhirnya batas waktu 

penambahan setoran awal. 

- Perhitungan terhadap total pengiriman batch DKE 

kredit dari masing-masing bank kepada bank lainnya 

yang menghasilkan : 

• Total batch dan nominal DKE kredit yang dapat 

diselesaikan dengan menggunakan sumber dana 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas 

(confirmed outgoing); dan atau 

• Total batch dan nominal DKE kredit yang tidak 

dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber 
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dana sebagaimana dimaksud pada ketentuan 

diatas (unconfirmed outgoing). 

- Perhitungan akhir hasil kliring kredit yaitu selisih 

antara total dana dengan total nominal batch DKE 

kredit yang merupakan confirmed outgoing. Dalam 

hal ini, hasil perhitungan dapat menunjukkan nilai 

positif atau nihil. 

 Berdasarkan perhitungan akhir hasil kliring kredit 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas, PKN 

melakukan penyelesaian akhir ke rekening giro bank di 

sistem BI-RTGS sebagai berikut : 

- Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai positif 

maka rekening giro bank dikredit sebesar nilai positif 

tersebut ; atau 

- Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai nihil 

maka rekening giro bank dikredit sebesar nilai nihil. 

 PKN menyediakan informasi mengenai hasil akhir 

perhitungan kliring kredit secara nasional sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas yang dapat diakses oleh 

peserta melalui TPK on-line. 
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f. Penanganan batch DKE kredit yang merupakan 

unconfirmed outgoing 

 Apabila setelah berakhirnya batas waktu penambahan 

setoran awal, bank memiliki batch DKE kredit yang 

merupakan unconfirmed outgoing sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas, maka batch DKE kredit 

tersebut tidak diperhitungkan dalam penyelesaian akhir. 

 Bank melalui kantornya yang menjadi peserta dapat 

mengkliringkan kembali batch DKE kredit yang 

merupakan unconfirmed outgoing sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan diatas pada siklus kliring kredit  

berikutnya. 

g. Tindak lanjut atas transfer kredit yang diterima dari 

bank lain 

 Peserta dapat memperoleh data transaksi masuk (inward 

DKE kredit) dengan mekanisme sebagai berikut : 

- Melalui proses download inward DKE kredit dari 

SSK. 

• Download inward DKE kredit dari KPK ke TPK 

hanya dapat dilakukan oleh peserta yang 

menggunakan TPK on-line. 

• Proses download sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan diatas hanya dapat dilakukan setelah 
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PKN melakukan penyelesaian akhir kliring kredit 

secara nasional. 

- Melalui permintaan rekaman inward DKE kredit 

kepada PKL. 

• Peserta yang menggunakan TPK off-line, dapat 

memperoleh rekaman inward DKE kredit dari 

PKL. 

• Untuk memperoleh rekaman inward DKE kredit 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas, 

peserta harus meyediakan media rekam data 

elektronis yang diserahkan kepada PKL. 

• Media rekam data elektronis dapat berupa disket, 

compact disk, flash disk  serta tape atau cartridge. 

Jenis media rekam data elektornis didasarkan atas 

ketersediaan fasilitas perekaman yang ada di 

PKL. 

• Dalam hal bank memiliki lebih dari satu kantor 

yang menjadi peserta di suatu wilayah kliring,  

maka : 

 Rekaman DKE kredit yang diterima 

merupakan seluruh transfer kredit yang 

ditujukan untuk kantor-kantor bank yang 

menjadi peserta di wilayah kliring tersebut. 
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 Rekaman DKE kredit hanya diberikan kepada 

salah satu kantor bank tersebut yang menjadi 

peserta yang ditunjuk sebagai koordinator. 

 Distribusi informasi kepada kantor-kantor 

lainnya merupakan tanggung jawab kantor 

peserta koordinator. 

 Atas inward DKE kredit, peserta penerima melakukan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Meneliti dan mencocokkan DKE kredit yang diterima 

dengan laporan yang berisikan rincian DKE kredit 

yang diterima. 

- Melakukan pengkreditan ke rekening nasabah 

penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan 

kliring oleh Bank Indonesia. 

2. Laporan hasil proses kliring kredit 

a. PKN atau PKL mencetak hasil proses kliring kredit yang 

meliputi : 

 Rincian DKE kredit yang diterima. 

 Rincian DKE kredit yang diserahkan. 

 BSK kredit. 

 Rekapitulasi. 
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b. PKN mendistribusikan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan angka 1 kepada kantor pusat atau kantor 

koordinator bank. 

c. Dalam hal kantor pusat atau kantor koordinator bank berada 

di wilayah kliring di luar Jakarta, maka pencetakan dan 

pendistribusian laporan hasil proses kliring kredit dilakukan 

oleh PKL di wilayah kliring kantor pusat atau kantor 

koordinator tersebut. 

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan 

kliring kredit 

a. Dalam pembuatan batch DKE kredit, jumlah transaksi dalam 

1 (satu) batch paling banyak 200 (dua ratus) transaksi. 

b. Bagi peserta yang melakukan pengiriman batch DKE kredit 

melalui PKL, penggunaan media rekam data elektronis 

berupa disket, flash disk atau compact disk harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Media rekam data elektronis yang disampaikan kepada 

PKL bebas dari virus serta tidak rusak atau cacat. 

 Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada media 

rekam data elektronis, peserta hendaknya secara berkala 

mengganti media rekam data elektronis. 

 Untuk menghindari kemungkinan terhambatnya 

kelancaran proses pengiriman DKE kredit, peserta 
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dianjurkan untuk merekam DKE kredit ke dalam media 

rekam data elektronis utama dan cadangan. 

 Jumlah transaksi dan jumlah nominal DKE kredit pada 

BPR kliring kredit harus sama dengan jumlah DKE 

kredit yang direkam pada media rekam data elektronis. 

3.3.2.2.4.Kliring Debet 

Apabila bank telah memenuhi persyaratan penyediaan setoran awal, 

maka seluruh kantor bank tersebut yang menjadi peserta dapat 

mengikuti kliring debet. Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan 

kliring debet, meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian 

sampai dengan proses perhitungan hasil kliring debet yang dilakukan 

oleh PKL secara lokal di masing-masing wilayah kliring. Sementara 

untuk proses perhitungan akhir kliring debet secara nasional dan proses 

penyelesaian akhir dilakukan oleh PKN.   

1. Penyelenggaraan kliring debet dilakukan per wilayah kliring, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Warkat debet yang dapat dikliringkan dalam kliring debet 

meliputi: 

 Warkat debet yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar 

di wilayah kliring tersebut. 

 Cek dan bilyet giro antar wilayah yang diterbitkan oleh 

kantor bank peserta kliring antar wilayah, sepanjang 
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terdapat kantor peserta kliring antar wilayah di wilayah 

kliring tersebut. 

b. Penyampaian warkat debet untuk dikliringkan disertai 

dengan penyampaian DKE debet kepada PKL 

c. Pemrosesan dan perhitungan kliring debet dilakukan secara 

lokal di setiap wilayah kliring oleh PKL. 

d. Hasil perhitungan kliring debet digabung dan diperhitungkan 

secara nasional oleh PKN. 

2. Kegiatan dalam penyelenggaraan kliring debet terdiri atas : 

a. Kliring penyerahan  

Kliring penyerahan adalah kegiatan untuk memperhitungkan 

DKE debet yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada 

peserta penerima melalui PKL. 

b. Kliring pengembalian 

Kliring pengembalian adalah kegiatan untuk 

memperhitungkan kembali DKE debet yang ditolak oleh 

peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan 

alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.  

3. Kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian merupakan 

satu kesatuan siklus kliring debet. 

4. Sistem pemilahan warkat debet dalam penyelenggaraan kliring 

debet dapat dilakukan secara : 
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a. Otomasi 

Sistem pemilahan warkat debet secara otomasi adalah suatu 

sistem pemilahan warkat debet yang dilakukan oleh PKL 

dengan menggunakan mesin baca pilah. 

b. Manual 

Sistem pemilahan warkat debet secara manual adalah suatu 

sistem pemilahan warkat debet yang dilakukan oleh setiap 

peserta secara manual di lokasi penyelenggaraan SKNBI. 

5. DKE debet. 

a. Perhitungan kliring debet dilakukan atas dasar DKE debet 

yang diterima oleh PKL. 

b. Dalam hal terdapat perbedaan antara perhitungan kliring 

debet atas dasar DKE debet dengan perhitungan kliring debet 

atas dasar warkat debet, yang berlaku adalah perhitungan 

kliring debet atas dasar DKE debet. 

c. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada warkat debet 

dengan data pada DKE debet, yang berlaku adalah data pada 

DKE debet. 

d. Peserta bertanggung jawab atas kebenaran DKE debet. 

e. Dalam mengirimkan DKE debet, peserta harus memenuhi 

kelengkapan pengisian informasi yang harus diisi seperti 

sandi peserta pengirim, sandi peserta penerima, nomor 

rekening tertuju. 
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f. Dalam hal peserta tidak memenuhi kelengkapan yang 

disyaratkan, PKN dan atau PKL tidak memproses DKE 

debet tersebut. 

6. Batas nilai nominal warkat debet. 

a. Nilai nominal pada warkat debet tidak dibatasi, kecuali 

untuk nota debet. 

b. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku 

apabila : 

 Nota debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan 

ditujukan kepada bank atau nasabah bank. 

 Nota debet diterbitkan oleh bank dan ditujukan kepada 

Bank Indonesia sehubungan dengan tagihan-tagihan 

tertentu. 

7. Waktu penyelenggaraan kliring debet. 

a. Penyelenggaraan kliring debet diadakan setiap hari kerja, 

kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia. 

b. Waktu penyelenggaraan kliring debet di setiap wilayah 

kliring ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan 

persetujuan PKN. 

8. Informasi awal hasil perhitungan kliring debet. 

a. Sebelum dilakukan penyelesaian akhir, PKN menyediakan 

informasi mengenai hasil perhitungan kliring debet secara 

nasional untuk masing-masing bank yang menunjukkan net 
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kredit atau net debet. Yang dimaksud dengan hasil 

perhitungan kliring debet secara nasional adalah 

penjumlahan atau offsetting hasil kliring penyerahan dan 

kliring pengembalian masing-masing bank dari seluruh 

wilayah kliring yang dikirim oleh PKL. Khusus untuk 

wilayah kliring yang kliring pengembaliannya dilakukan 

pada hari kerja berikutnya setelah kliring penyerahan maka 

yang diperhitungkan dalam perhitungan kliring debet secara 

nasional hanya hasil penghitungan kliring penyerahan, 

sedangkan hasil perhitungan kliring pengembalian dilakukan 

tersendiri. 

Yang dimaksud dengan “net kredit” adalah hasil perhitungan 

kliring debet secara nasional yang menunjukkan total tagihan 

bank lebih besar daripada total kewajiban bank 

Yang dimaksud dengan “net debet” adalah hasil perhitungan 

kliring debet secara nasional yang menunjukkan total 

kewajiban bank lebih besar daripada total tagihan bank. 

Total kewajiban bank tersebut di atas didasarkan atas total 

DKE debet yang diterima oleh bank yang bersangkutan dari 

bank lain, sedangkan total tagihan bank didasarkan pada 

DKE debet yang dikirim oleh bank yang bersangkutan 

kepada bank lain. 
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b. Dalam hal nilai net debet bank lebih besar daripada total 

setoran awal, maka bank harus menambah kekurangan 

setoran awal dalam bentuk dana dan atau surat berharga 

sampai deengan batas waktu yang ditetapkan Bank 

Indonesia. 

9. Penyelesaian akhir kliring debet. 

a. Penyelesaian akhir atas hasil perhitungan kliring debet 

secara nasional dilakukan pada jadwal yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

b. Kewajiban bank dalam penyelesaian akhir kliring debet 

secara nasional dipenuhi dari sumber dana yang dimiliki oleh 

bank dengan prioritas penggunaan sumber dana sebagai 

berikut : 

 Dana yang telah disediakan bank sebagai setoran awal. 

 Dana yang terdapat pada rekening giro bank di Bank 

Indonesia. 

 Surat berharga yang telah disediakan bank sebagai 

setoran awal. 

c. Mekanisme penggunaan setoran awal dalam bentuk surat 

berharga dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari bagi 

bank umum dan fasilitas likuiditas intrahari bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 
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d. Dalam hal sumber dana tidak dapat memenuhi seluruh 

kewajiban bank dalam penyelesaian akhir kliring debet 

secara nasional, maka : 

 Bagi bank yang memiliki surat berharga, harus 

mengajukan fasilitas pendanaan jangka pendek dengan 

tatacara sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank 

umum atau fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah. 

 Dalam hal bank tidak memiliki surat berharga untuk 

jaminan fasilitas pendanaan jangka pendek maka bank 

dikenakan sanksi saldo giro negatif sesuai ketentuan 

Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bagi bank 

umum dan giro wajib minimum bagi bank umum yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah. 

 

 

 

 

 

 



 66

BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

4.1. Analisis Data 

4.1.1. Analisis Lingkungan Pengendalian 

Dalam analisis ini terdapat tujuh hal yang dibahas, yaitu : 

a. Integritas dan nilai etika dari semua personel dalam organisasi 

penyelenggara Sistem Kliring Elektronik Nasional Bank Indonesia 

(SKNBI). 

Integritas dan nilai etika dari penyelenggara SKNBI yaitu 

Bagian Kliring yang berada dibawah Direktorat Akunting dan 

Sistem Pembayaran sudah berjalan dengan baik, memiliki 

integritas dan etika yang cukup baik. Suasana dalam organisasi 

bersifat kekeluargaan dan bekerja dalam bentuk team work, setiap 

ada masalah yang muncul dan permasalahan itu sulit untuk 

ditangani secara perseorangan, maka anggota organisasi yang lain 

turut membantu untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Setiap 

minggunya pada hari Senin jam 7 selama sekitar satu jam, 

diadakan rapat evaluasi pekerjaan dimana didalamnya dijadikan 

forum untuk mengkomunikasikan jika timbul masalah-masalah 

seperti diatas dapat dibahas dan dicari pemecahannya sesuai 

dengan perintah atasan. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh seksi-

seksi pada Bagian Kliring, mulai dari Kepala Bagian Kliring, 
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Deputi Kepala bagian, Kepala Seksi, staff, serta pegawai-pegawai 

administratif. Untuk bimbingan moral bagi para pegawai yang 

memiliki latar belakang moral yang kurang baik, itu sudah 

diantisipasi sejak awal dari tahap proses perekruitan pegawai Bank 

Indonesia, sehingga setelah mendapatkan penempatan pada 

Bagian Kliring pegawai yang ada sudah melalui proses seleksi 

yang sangat selektif. Namun untuk mengantisipasi hal-hal 

tersebut, Bank Indonesia juga memiliki ketentuan-ketentuan 

mengenai sanksi bagi pegawai yang bertindak tidak benar seperti 

menerima insentif negatif, sanksinya mulai dari teguran lisan atau 

tertulis, penurunan pangkat, sampai diberhentikan secara tidak 

hormat.      

b. Komitmen terhadap kompetensi dari seluruh personel pada setiap 

tingkatan dalam organisasi Bagian Kliring. 

Komitmen terhadap kompetensi pada Bagian Kliring 

sebagai penyelenggara SKNBI sudah cukup baik. Karena ini 

merupakan hasil dari proses seleksi perekruitan pegawai Bank 

Indonesia yang sangat selektif dan setiap orang yang berada pada 

pos-pos wewenangnya memiliki kompetensi terhadap bidang 

pekerjaannya. Pada Bagian Kliring ini setiap waktunya diadakan 

pelatihan-pelatihan tentang bidang pekerjaan yang bersangkutan. 

Proses jenjang karier pegawai juga memiliki waktu-waktu tertentu 

mulai dari Staff hingga sampai Kepala Bagian, untuk setiap 
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promosi kenaikan pangkat dan untuk mengisi pos-pos yang 

kosong dilakukan proses seleksi fit and proper test yang sangat 

ketat dan untuk posisi-posisi yang tinggi mulai dari Kepala Seksi 

memang benar-benar diperuntukkan bagi pegawai yang memiliki 

kompetensi terhadap bidang pekerjaannya, dan memiliki 

pengalaman yang cukup. 

c. Dewan direksi dan komite audit terhadap tanggung jawab atas 

kekuasaan dan independensinya. 

Bagian Kliring yang berada dibawah Direktorat Akunting 

dan Sistem Pembayaran masih berbentuk seperti struktur 

organisasi pemerintahan yang lainnya. Segala sesuatu yang 

membutuhkan keputusan harus dikonfirmasikan keatasan, dan 

semua keputusan diputuskan oleh atasan mulai dari Kepala Bagian 

Kliring sampai kebawah sesuai dengan tingkat kewenangannya. 

Semakin keatas tingkat kepemimpinannya semakin general 

kewenangan yang dimilikinya. 

Untuk komite audit Bagian Kliring posisinya masih dalam 

satu Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, pada satu 

Direktur dan Deputi Direktur, tetapi berbeda bagiannya yaitu 

Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran dan memiliki Kepala 

Bagian sendiri. Dengan adanya pemisahan ini, maka 

independensinya dapat dipertanggung jawabkan karena berada 

diluar kinerja operasional Bagian Kliring sebagai penyelenggara 
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SKNBI. Semua itu dapat dilihat pada bagan struktur organisasi 

yang ada pada gambar 3.1 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen dari Bagian Kliring sebagai 

penyelenggara SKNBI. 

Filosofi dan gaya operasi manajemen dari Bagian Kliring 

sebagai penyelenggara SKNBI masih berbentuk hirarki seperti 

halnya organisasi pemerintahan yang lain, yaitu segala sesuatu 

kebijakan atau keputusan datangnya dari atasan, dan segala 

sesuatu kegiatan harus berdasarkan kebijakan tertulis. Namun 

semua itu juga dipadukan dengan lingkungan pekerjaan yang 

bernuansa kekeluargaan dan bekerja dalam team work. Bagian 

Kliring sebagai penyelenggara SKNBI juga memiliki kesadaran 

dan respond yang cukup tanggap atas hal-hal menyangkut 

penyelenggaraan SKNBI, yaitu segala masalah timbul, resiko yang 

mungkin dihadapi, pemrosesan transaksi setiap detailnya. Semua 

itu diperhatikan dan dilakukan, karena Bagian Kliring merupakan 

penyelenggara SKNBI yang ruang lingkup kerjanya menangani 

lalu lintas arus pembayaran secara nasional. 

e. Struktur organisasi Bagian Kliring sebagai penyelenggara SKNBI. 

 Dari struktur organisasi Bagian Kliring Bank Indonesia 

terlihat bahwa struktur organisasinya berbentuk fungsional dimana 

terdapat 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Deputi Kepala Bagian, 9 
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orang Kepala Seksi, 35 orang Staff, dan 21 orang pegawai tata 

usaha. Keseluruhan seksi-seksi tersebut adalah : 

 Seksi-seksi yang menangani kliring lokal Jakarta.  

- Seksi kliring lokal Jakarta I. 

- Seksi kliring lokal Jakarta II. 

- Seksi kepesertaan kliring Jakarta. 

 Seksi-seksi yang menangani kliring nasional. 

- Seksi kliring nasional. 

- Seksi helpdesk. 

- Seksi kepesertaan nasional. 

 Seksi-seksi yang menangani administratif. 

- Seksi informasi kliring. 

- Seksi administrasi. 

Struktur organisasi yang dimiliki Bagian Kliring Bank 

Indonesia sudah secara detail menjelaskan kerangka kerja 

meyeluruh serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

seksi.  

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi 

Bagian Kliring Bank Indonesia. 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam 

organisasi Bagian Kliring sudah jelas dapat terlihat dalam bagan 

struktur organisasi. Bagian Kliring Bank Indonesia terdiri dari 8 

unit seksi-seksi, setiap personel dalam seksi-seksi bertanggung 
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jawab kepada setiap kepala seksinya, dan setiap seksi memiliki 

wewenang pekerjaan masing-masing tanpa dicampur aduk dengan 

seksi lainnya. Dari 8 unit seksi tersebut dikelompokkan lagi dan 

bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada 3 orang Deputi 

Kepala Bagian seksi-seksi tersebut adalah, seksi kliring lokal 

Jakarta I, seksi kliring lokal Jakarta II, seksi kepesertaan kliring 

Jakarta kepada 1 orang Deputi Kepala Bagian. Seksi kliring 

nasional, seksi helpdesk, seksi kepesertaan nasional bertanggung 

jawab kepada 1 orang Deputi Kepala Bagian. Seksi informasi 

kliring, dan seksi administrasi bertanggung jawab kepada 1 orang 

Deputi Kepala Bagian. Semua seksi-seksi tersebut bertanggung 

jawab kepada Kepala Bagian Kliring, sehingga semua unit seksi 

tersebut sudah secara terstruktur bekerja dalam wewenang dan 

tanggung jawabnya masing-masing. 

g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia pada Bagian Kliring 

Bank Indonesia. 

Sesuai visi dan misi dari Bagian Kliring Direktorat 

Akunting dan Sistem Pembayaran untuk memberikan pelayanan 

atas penyelenggaraan lalu-lintas arus pembayaran yang lancar dan 

efisien, maka kebijakan-kebijakan yang diambil harus mendukung 

kearah sana. Kebijakan-kebijakan dan praktik sumber daya 

manusia pada Bagian Kliring sudah dapat menjamin bahwa setiap 

personel dalam organisasi memiliki integritas, etika, dan 
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berkompeten atas pekerjaan yang dijalankannya dengan baik. 

Semua itu dikarenakan mulai dari tahap perekruitan pegawai 

sudah melalui tahap seleksi yang sangat selektif, proses 

perekruitan pegawai Bank Indonesia sendiri melalui tahapan-

tahapan yang sangat banyak dan memakan waktu yang cukup 

panjang yaitu selama sekitar 10 bulan. Setelah melalui proses 

seleksi tersebut para calon pegawai belum secara otomatis 

diangkat menjadi pegawai Bank Indonesia tetapi harus mengikuti 

proses training selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah 

diangkat menjadi pegawai tetap Bank Indonesia dan mendapat 

penempatan pada Bagian Kliring kantor pusat Bank Indonesia, 

maka para personel tersebut akan mendapatkan pelatihan-

pelatihan lagi mengenai berbagai hal dalam penyelenggaraan 

kliring. Dalam hal monitoring terhadap tindakan-tindakan para 

personel tersebut sudah diatur tersendiri dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai disiplin pegawai Bank Indonesia, bahwa 

setiap pegawai Bank Indonesia yang melakukan tindakan diluar 

ketentuan tersebut akan diberikan sanksi, sanksi tersebut mulai 

dari teguran secara lisan, tertulis, penurunan pangkat, sampai 

dengan diberhentikan dengan tidak hormat. Sebagai antisipasi dari 

kemungkinan para pegawai Bank Indonesia menerima insentif 

negatif dari pihak yang berkepentingan, maka pegawai Bank 

Indonesia diberikan kompensasi berupa gaji yang jauh diatas 
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cukup, sehingga diharapkan para pegawai tidak tertarik lagi atas 

insentif-insentif negatif dari luar.     

 

4.1.2. Analisis Penilaian Resiko 

Dalam Sistem Kliring Elektronik Nasional Bank Indonesia 

(SKNBI) penilaian terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

a. Resiko kegagalan peserta untuk memenuhi kewajiban dalam 

penyelesaian akhir pada transaksi kliring debet ataupun kliring 

kredit dengan penerapan mekanisme Failure to Settle 

Arrangement (FtS). 

b. Resiko dalam pengawasan mekanisme penyelenggaraan kliring 

oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) selain BI. 

c. Resiko pemalsuan dalam dokumen atau warkat kliring pada 

transaksi kliring debet. 

d. Resiko gangguan sistem dalam kondisi dan keadaan darurat. 

Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai penyelenggara 

SKNBI sudah melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi 

resiko-resiko seperti yang diidentifikasikan diatas yaitu : 

a. Dalam hal kemungkinan peserta gagal memenuhi kewajibannya 

pada penyelesaian akhir (settlement) kliring debet ataupun kliring 

kredit. Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia 

mengenai penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia, 
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menetapkan dan menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan 

setiap bank sebagai peserta untuk menyediakan setoran awal 

(prefund) pada setiap awal hari sebelum kliring debet dan kliring 

kredit dimulai. Konsekuensi atas tidak dipenuhinya kewajiban 

penyetoran awal tersebut menyebabkan seluruh kantor bank yang 

menjadi peserta tidak dapat mengikuti kegiatan kliring  pada hari 

tersebut. Selain daripada itu Bank Indonesia juga memberikan 

tambahan waktu bagi setiap bank untuk menambah setoran awal 

jika pada saat informasi hasil perhitungan awal kliring saldo bank 

tersebut masih negatif. Namun jika dalam tambahan waktu bank 

tersebut masih bersaldo negatif pihak Bank Indonesia masih 

memberikan pinjaman kepada bank yang bersaldo negatif 

tersebut.  

b. Dalam hal resiko pengawasan mekanisme penyelenggaraan kliring 

oleh PKL selain BI. Bank Indonesia melalui peraturan Bank 

Indonesia mengenai penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia, 

menetapkan dan menerapkan suatu kebijakan bahwa PKL selain 

BI wajib : 

 Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung 

sistem kontrol internal yang baik, dalam pelaksanaan 

operasional kliring debet dan kliring kredit termasuk 

prosedur pengamanan pengunaan KPK di lingkungan 

internal PKL selain BI. Kebijakan dan prosedur tertulis 
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tersebut meliputi pembagian tugas dan wewenang, tanggung 

jawab, mekanisme kerja, pengendalian (kontrol), dan 

akuntabilitas PKL selain BI. Kebijakan dan prosedur tertulis 

tersebut harus disampaikan/dilaporkan kepada Bank 

Indonesia paling lambat 1 tahun sejak tanggal persetujuan 

Bank Indonesia sebagai PKL selain BI, dan setiap perubahan 

pada kebijakan dan prosedur tertulis tersebut harus 

disampaikan/dilaporkan paling lambat 3 bulan terhitung 

sejak tanggal terjadinya perubahan. 

 Melakukan pemeriksaan internal sekurang-kurangnya 1 kali 

setiap tahun, dan hasil dari pemeriksaan internal tersebut 

harus disampaikan/dilaporkan kepada Bank Indonesia paling 

lambat 3 bulan setelah dilakukan pemeriksaan internal. 

 Melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 kali dalam 

jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal persetujuan Bank 

Indonesia sebagai PKL selain BI, dan setiap terjadi 

perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PKL 

selain BI yang terkait dengan SKNBI. Laporan hasil dari 

security audit tersebut harus disampaikan/dilaporkan paling 

lambat 3 bulan setelah dilakukan security audit. 

c. Dalam hal kemungkinan pemalsuan dalam dokumen atau warkat 

kliring pada transaksi kliring debet. Bank Indonesia melalui 

peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kliring oleh 
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Bank Indonesia menetapkan dan menerapkan kebijakan bahwa 

dalam pencetakan warkat debet dan dokumen kliring : 

 Warkat debet dan dokumen kliring wajib dicetak pada 

perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring yang 

telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. 

 Setiap pembuatan atau pencetakan warkat debet dan 

dokumen kliring untuk pertama kali dan atau perubahannya 

oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis 

dari Bank Indonesia. 

 Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring hanya 

menerima pesanan pencetakan dari peserta yang dapat 

mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis dari 

Bank Indonesia. 

 Perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring harus 

melakukan sendiri segala pekerjaan yang berkaitan dengan 

pencetakan warkat debet dan dokumen kliring. Dilarang 

keras untuk melakukan sub-kontrak atau mengalihan 

pekerjan kepada perusahaan percetakan warkat dan 

dokumen kliring lain, dan atau menerima pengalihan 

pekerjaan dari perusahaan lain. 

 Bank peserta SKNBI beserta perusahaan percetakan warkat 

dan dokumen kliring wajib melaporkan pencetakan warkat 
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debet dan dokumen kliring kepada Bank Indonesia secara 

periodik. 

d. Dalam hal resiko gangguan sistem pada kondisi dan keadaan 

darurat yaitu pada saat dimana PKN tidak dapat mengunakan SSK 

utama atau SSK back-up, dan PKL tidak dapat mengunakan KPK 

utama atau KPK back-up maka baik PKN atau PKL menerapkan 

Business Continuity Plan atau Disaster Recovery Plan, dan 

memberitahukan kondisi tersebut kepada peserta berikut langkah-

langkah yang perlu dilakukan. 

 

4.1.3. Analisis Aktivitas Pengendalian 

a. Pemisahan tugas 

Dalam penyelenggaran SKNBI terdapat dua fungsi utama sebagai 

pelaksana dalam penyelenggaran sistem kliring debet ataupun 

kliring kredit yaitu : 

 PKN (Penyelenggara Kliring Nasional)  

PKN dalam penyelenggaraan SKNBI adalah Bagian Kliring 

yang berada dibawah Direktorat Akunting dan Sistem 

Pembayaran Bank Indonesia. Seksi-seksi yang ada 

didalamnya sudah secara terstruktur bekerja sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, tanpa 

ada perangkapan tugas sehingga tidak dimungkinkan untuk 
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memanipulasi suatu data-data kliring baik itu kliring kredit 

ataupun kliring debet. 

 PKL (Penyelenggara Kliring Lokal) 

PKL dalam penyelenggaraan SKNBI adalah penyelenggara 

kliring lokal Bank Indonesia ataupun penyelenggara kliring 

lokal selain Bank Indonesia. 

- PKL Bank Indonesia 

PKL Bank Indonesia adalah unit kerja di Bank 

Indonesia yang bertugas mengelola dan 

menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring. 

Unit kerja pada PKL BI ini hanya terdiri dari satu 

bagian yaitu yang bertugas menerima DKE atau 

dokumen kliring lainnya, dan memberikan informasi 

hasil perhitungan kliring awal ataupun informasi 

penyelesaian akhir. Sehingga fungsi bagian tersebut 

hanya sebagai penerima dokumen-dokumen dan 

memberikan informasi mengenai hasil kliring yang 

dapat diakses langsung dari PKN/SSK melalui KPK 

(Komputer Penyelenggara kliring) yang dikelola oleh 

PKL BI tersebut. 

- PKL selain Bank Indonesia 

PKL selain Bank Indonesia adalah unit kerja pihak lain 

selain Bank Indonesia (unit kerja pada kantor bank) 
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yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia yang 

bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di 

suatu wilayah kliring. Unit kerja pada PKL selain Bank 

Indonesia ini sama seperti PKL BI yaitu hanya terdiri 

dari satu bagian yang bertugas mengelola KPK untuk 

menerima dan meneruskan DKE atau dokumen kliring 

lainnya, dan memberikan informasi hasil perhitungan 

kliring awal dan informasi penyelesaian akhir. PKL 

selain BI ini diawasi langsung ataupun tidak langsung 

oleh pihak Bank Indonesia, segala bentuk kebijakan 

yang berhubungan dengan SKNBI harus dilaporkan 

kepada Bank Indonesia, dan harus sesuai dengan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.             

b. Pengendalian pemrosesan informasi 

 Pengendalian umum 

- Pengendalian organisasi dan operasi 

Mekanisme pembagian tugas dan wewenang pada 

Bagian Kliring sebagai penyelenggara SKNBI adalah 

sebagai berikut : 

• Seksi kliring lokal Jakarta I 

Seksi kliring lokal Jakarta I ini memiliki 

tanggung jawab untuk menyelenggarakan kliring 
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pengembalian pada transaksi kliring debet khusus 

di wilayah kliring lokal Jakarta. 

• Seksi kliring lokal Jakarta II 

Seksi kliring lokal Jakarta II ini memiliki 

tanggung jawab untuk menyelenggarakan kliring 

penyerahan pada transaksi kliring debet khusus di 

wilayah kliring lokal Jakarta. 

• Seksi kepesertaan kliring Jakarta 

Seksi kepesertaan kliring Jakarta ini memiliki 

tanggung jawab menangani administrasi dan 

segala urusan dalam kepesertaan kliring lokal 

Jakarta. 

• Seksi kepesertaan kliring nasional 

Seksi kepesertaan nasional ini memiliki tanggung 

jawab menangani administrasi dan segala urusan 

dalam kepesertaan kliring nasional. 

• Seksi helpdesk SKNBI. 

Seksi helpdesk SKNBI ini memiliki tanggung 

jawab menangani segala komplain dalam 

penyelenggaraan SKNBI. 
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• Seksi kliring nasional 

Seksi kliring nasional ini memiliki tanggung 

jawab menangani mekanisme dalam 

penyelenggaraan SKNBI secara keseluruhan. 

• Seksi informasi kliring 

Seksi informasi kliring ini memiliki tanggung 

jawab dalam pengelolaan daftar hitam peserta 

kliring secara keseluruhan. 

• Seksi administrasi 

Seksi administrasi ini memiliki tanggung jawab 

administrasi SDM, biaya-biaya Bagian Kliring, 

dan pengadaan alat-alat kantor Bagian Kliring.  

Jadi dalam pengendalian organisasi dan operasi ini 

sudah berjalan secara efektif karena setiap seksi 

memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-

masing, dan tidak ada perangkapan posisi dalam setiap 

pos-pos wewenangnya. 

- Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi 

Dalam perancangan SKNBI dan pengembangannya, 

bagian yang bertugas adalah Tim Pengembangan 

Sistem Pembayaran Retail (SPR) yang berada dibawah 

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional. 

Bagian Kliring hanya memberikan masukan-masukan 
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yang dibutuhkan, serta Forum Komunikasi Sistem 

Pembayaran Nasional (FKSPN) yang didalamnya 

beranggotakan bank-bank peserta kliring memberikan 

masukan hal-hal yang dibutuhkan Tim Pengembangan 

Sistem Pembayaran Retail (SPR). Hasil rancangan 

sistem tersebut (SKNBI) dibawa dalam Rapat Dewan 

Gubernur (RDG) untuk dibahas dan dimintakan 

persetujuan oleh Gubernur Bank Indonesia. Setelah 

rancangan sistem tersebut disetujui proses selanjutnya 

adalah mengkomunikasikan sistem tersebut kepada 

operator penyelenggara yaitu Bagian Kliring. Bagian 

Kliring lalu mengkomunukasikan kepada peserta-

peserta kliring untuk selanjutnya memasuki tahap 

pengimplementasian. 

- Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak 

sistem 

Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak dari  

SKNBI sendiri ditangani oleh bagian yang berbeda 

diluar operator SKNBI, yaitu Direktorat Teknologi 

Informasi Bank Indonesia dan PT. Arta Jasa sebagai 

perusahaan outsource perancang perangkat lunak 

SKNBI. Pemeriksaan secara periodik oleh Direktorat 

Teknologi Informasi dilakukan setiap harinya, hal 
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tersebut dilakukan untuk mengatasi jika ada masalah-

masalah yang timbul dalam operasional SKNBI. Baik 

perangkat keras dan perangkat lunak SKNBI 

diestimasikan memiliki umur operasional masing-

masing, untuk perangkat keras SKNBI Direktorat 

Teknologi Informasi mengestimasikan umur 

operasionalnya 4 tahun, sedangkan perangkat lunak 

SKNBI diestimasikan memiliki umur operasional 

mencapai 8 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana kehandalan dari teknologi 

informasi yang digunakan, mengatasi jika sewaktu-

waktu timbul masalah dalam operasional SKNBI, dan 

juga menghitung sejauh mana sistem yang digunakan 

dapat mengakomodasi perkembangan transaksi kliring 

di Indonesia.     

- Pengendalian akses 

Sebagaimana diketahui bahwa SKNBI merupakan 

sistem yang sangat sarat dengan teknologi informasi, 

sudah dirancang suatu sistem pengamanan secara 

berlapis agar SKNBI dapat berjalan dengan aman. 

Pengamanan dalam SKNBI dibedakan dalam 

pengamanan perangkat lunak , dan pengamanan 

Jaringan Komunikasi Data (JKD) antara lain yaitu 
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Penggunaan password bagi peserta untuk log-in 

kedalam sistem, transmission-ID untuk mengakses 

atau mengirim data dari TPK/KPK kepada SSK 

melalui JKD, logon table (kombinasi angka rahasia), 

dan jaringan komunikasi langsung (dedicated line). 

Pengamanan sistem tersebut bersifat private sehingga 

kerahasiaan dan keamanan SKNBI terjamin. 

- Pengendalian data dan prosedur 

Dalam operasional SKNBI, pengendalian/pengamanan 

data-data transaksi kliring semuanya diolah dan 

disimpan dalam database SSK yang ada di PKN. 

Namun untuk mengantisipasi dari kejadian-kejadian 

yang tidak diharapkan, File atau data-data transaksi 

kliring tersebut selain disimpan didalam database SSK 

utama juga secara otomatis oleh sistem disimpan 

didalam database SSK backup. Selain pihak PKN data-

data transaksi kliring juga wajib disimpan PKL, dalam 

hal ini pada saat PKL menerima dakumen-dokumen 

ataupun DKE dari peserta di wilayah kliring              

off-line sebelum mengirimkannya ke SSK, PKL harus 

meng-copy data-data tersebut untuk kepentingan 

database. Pada penyelenggaraan kliring di wilayah   

on-line, pihak peserta juga diwajibkan memiliki 
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salinan backup DKE untuk kepentingan database. 

Sehingga dalam hal pengendalian data dan prosedur 

pada SKNBI, sudah diterapkan elemen-elemen 

tersebut.   

 Pengendalian aplikasi 

- Pengendalian input 

Pada penyelenggaraan SKNBI proses pengendalian 

input data dibagi sesuai dengan jenis transaksi, yaitu 

transaksi kliring kredit atau transaksi kliring debet. 

Pada transaksi kliring kredit proses pengendalian input 

meliputi : 

• Dalam pembuatan DKE kredit 

Pembuatan DKE dapat dilakukan dengan cara 

input secara manual melalui TPK atau import 

dari sistem internal peserta atau media 

penyimpanan data elektronis ke TPK. Dalam hal 

pembuatan DKE kredit harus memenuhi 

persyaratan kelengkapan pengisian informasi 

untuk DKE kredit seperti sandi peserta pengirim, 

sandi peserta penerima, dan nomor rekening yang 

dituju. Jika informasi yang ada dalam DKE tidak 

lengkap atau salah maka DKE tersebut tidak 
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dapat diproses secara otomatis oleh SSK atau 

tidak diotorisasi oleh pejabat PKL. 

• Dalam pembuatan batch DKE kredit 

Pembuatan batch DKE kredit dapat dilakukan 

melalui TPK atau sistem internal peserta. 

Pembuatan batch DKE harus memenuhi 

persyaratan kelengkapan pengisian informasi 

untuk batch DKE kredit. Setiap batch DKE 

kredit harus berisi DKE kredit yang berasal dari 

satu peserta yang sama. Batch DKE harus dalam 

keadaan balance (seimbang) yaitu total nominal 

rincian DKE kredit dengan nominal batch DKE 

kredit. Jika persyaratan tersebut diatas tidak dapat 

dipenuhi maka batch DKE tidak dapat diproses 

secara otomatis oleh SSK atau tidak diotorisasi 

oleh pejabat PKL. 

Pada transaksi kliring debet proses pengendalian input 

meliputi : 

• Warkat debet yang dapat dipertukaran yaitu cek, 

bilyet giro, wesel, nota debet, dan warkat debet 

lain yang disetujui Bank Indonesia. 

• Warkat debet harus dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 
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• Warkat debet harus memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan Bank Indonesia yaitu jenis, kualitas 

kertas, ukuran, rancang bangun, garis batas, jenis 

tinta, serta jenis angka dan simbol Magnetic Ink 

Character Recognation (MICR) agar dapat 

dibaca oleh mesin baca pilah. 

• Dalam hal nominal DKE debet harus sesuai 

dengan warkat debet. 

• Jika persyaratan tersebut diatas tidak dapat 

dipenuhi oleh peserta maka baik DKE debet 

ataupun warkat debet tersebut tidak akan diproses 

lebih lanjut atau tidak diotorisasi oleh pejabat 

PKL. 

- Pengendalian pemrosesan 

Pengendalian pemrosesan pada penyelenggaraan 

SKNBI dibagi sesuai dengan jenis transaksi, yaitu 

transaksi kliring kredit dan transaksi kliring debet. 

Pada transaksi kliring kredit proses pengendalian 

pemrosesan meliputi : 

• Dalam hal pengiriman batch DKE kredit 

Bagi peserta yang berada di wilayah kliring on-

line dapat langsung mentransmit batch DKE 

kredit dari TPK on-line ke SSK melalui JKD. 



 88

Sedangkan bagi peserta yang berada di wilayah 

kliring off-line pengiriman batch DKE kredit ke 

SSK dilakukan melalui PKL atau melalui peserta 

lain yang merupakan bank yang sama dan 

memiliki TPK on-line dengan menggunakan 

media rekam data elektronis seperti disket, flash 

disk, atau compact disk, dan menyerahkan Bukti 

Penyerahan Rekam data kredit (BPR kredit). Jika 

persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR 

kredit tidak dipenuhi antara lain yaitu stempel 

kliring, tanda tangan, nama petugas peserta, 

kecocokan sandi peserta, nominal transaksi pada 

BPR kredit, maka batch DKE tersebut tidak akan 

diproses. Jika terdapat perbedaan antara jumlah 

transaksi dan nominal yang terdapat pada 

rekaman DKE kredit dengan jumlah transaksi  

dan nominal yang tercantum pada BPR kredit 

maka petugas PKL tidak akan melakukan proses 

perekaman dan pengiriman DKE kredit ke SSK. 

• Dalam hal perhitungan Bilyet Saldo Kliring 

(BSK) kredit nasional dan informasi awal hasil 

perhitungan kliring kredit nasional 
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Setelah batas waktu transmit DKE kredit ke SSK 

berakhir dan sebelum dilakukan penyelesaian 

akhir, PKN melalui SSK melakukan simulasi 

perhitungan kliring kredit nasional untuk masing-

masing bank, yang meliputi perhitungan total 

dana yang dimiliki masing-masing bank, simulasi 

perhitungan terhadap total pengiriman batch 

DKE kredit. Setelah itu dapat dilihat perhitungan 

sementara hasil kliring kredit yaitu selisih antara 

total dana dengan total nominal batch DKE 

kredit, jika menunjukkan nilai negatif maka bank 

harus menambah setoran awal dalam bentuk dana 

melalui sistem BI-RTGS sampai dengan batas 

waktu yang ditetapkan. 

Pada transaksi kliring debet proses pengendalian 

pemrosesan meliputi : 

• Perhitungan Bilyet Saldo Kliring (BSK) debet 

Setelah batas waktu penerimaan BSK debet oleh 

PKL berakhir, maka PKL melakukan perhitungan 

BSK debet secara lokal untuk masing-masing 

bank. Hasil perhitungan BSK debet untuk masing 

masing bank dapat berupa net kredit (menang 

kliring) yaitu apabila total tagihan bank pada 
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kliring debet lebih besar dari pada total 

kewajiban, ataupun net debet (kalah kliring) yaitu 

apabila total kewajiban bank pada kliring debet 

lebih besar dari pada total tagihan. 

• Informasi awal (Early Warning) dan penambahan 

setoran awal 

Dalam hal nilai net debet lebih besar daripada 

total setoran awal bank , maka bank harus 

menambah kekurangan setoran awal dalam 

bentuk dana dan atau surat berharga sampai batas 

waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. 

- Pengendalian output 

Pengendalian output pada penyelenggaraan SKNBI. 

Output dari SKNBI adalah proses penyelesaian akhir 

baik itu transaksi kliring kredit ataupun kliring debet. 

Semua penghitungan transaksi kliring nasional tersebut 

dilakukan oleh komputer yaitu dalam hal ini adalah 

SSK yang berada dilokasi PKN. Lalu informasi hasil 

perhitungan penyelesaian akhir tersebut didistribusikan 

secara on-line kepada para peserta yang menggunakan 

TPK on-line, atau didistribusikan melalui KPK 

dilokasi PKL bagi peserta yang menggunakan TPK  

off-line. Secara sistematis hasil perhitungan tersebut 
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sudah akurat karena proses perhitungan transaksi 

hanya berdasar pada DKE-DKE yang sudah diotorisasi 

baik itu secara langsung oleh sistem, ataupun manual 

oleh PKL. Namun bagi para peserta yang 

membutuhkan rincian hasil perhitungan yang secara 

mendetail, semua itu disediakan dalam informasi hasil 

penyelesaian akhir kliring elektronik secara nasional.  

c. Pengendalian fisik 

Aset terpenting dalam SKNBI adalah infrastruktur sistem dalam 

hal ini adalah SSK yang berada dilokasi PKN yaitu kantor pusat 

Bank Indonesia gedung D lantai 8. Jl. MH. Thamrin no.2 Jakarta 

Pusat. Di lantai 8 gedung D tersebut terdapat beberapa unit server 

besar yang pada fungsinya adalah sebagai SSK utama, dan SSK 

back-up yang sewaktu-waktu digunakan dalam keadaan darurat 

jika SSK utama tidak dapat bekerja. Dalam pengendalian fisik 

infrastruktur tersebut hanya personel-personel yang memiliki 

wewenang saja yang dapat mengakses ruangan tersebut, akses 

masuk sistem komputerisasi SSK juga menerapkan password-

password tertentu, ruangan tersebut juga diatur tersendiri tingkat 

suhu udaranya agar server yang ada didalamnya dapat bekerja 

normal. 
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d. Review kinerja 

Sebagaimana SKNBI dituntut untuk memberikan jasa dalam 

pelayanan atas penyelenggaraan lalu lintas arus pembayaran yang 

lancar dan efisien, maka dibutuhkan review-review yang selalu 

cepat tanggap atas keluhan-keluhan, dan masukan-masukan dari 

pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu review dari 

penyelenggaraan SKNBI ini frekuensinya sangat cepat dan sering, 

setiap minggunya pada hari Senin jam 7 selama sekitar satu jam, 

diadakan rapat evaluasi kinerja dari sistem tersebut. Rapat tersebut 

diikuti oleh seluruh seksi-seksi pada Bagian Kliring, mulai dari 

Kepala Bagian Kliring, Deputi Kepala Bagian, Kepala Seksi, 

Staff, serta pegawai-pegawai administratif. 

 

4.1.4. Analisis Informasi dan Komunikasi 

Analisis informasi dan komunikasi memiliki fokus utama 

yaitu  pengendalian dari transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam 

SKNBI transaksi-transaksi yang diproses jumlahnya sangat banyak 

dan harus diselesaikan pada hari itu juga pada saat transaksi tersebut 

dikirimkan. Ketentuan operasional SKNBI menjelaskan hanya 

transaksi-transaksi yang valid saja yang akan diproses pada Sistem 

Kliring Elektronik Nasional, yaitu transaksi yang sudah diotorisasi 

langsung oleh sistem, atau transaksi yang sudah diotorisasi oleh PKL 

di wilayah kliring off-line. Catatan-catatan dokumen tersebut juga 
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sudah tersimpan dalam database SSK, serta didistribusikan kepada 

peserta setiap harinya setelah dilakukan penyelesaian akhir. Dalam 

hal periode waktu pencatatan transaksi kliring elektornik nasional, 

transaksi-transaksi kliring yang diproses periodenya adalah harian, 

karena segala transaksi yang masuk untuk diselesaikan oleh SKNBI 

dituntut untuk diselesaikan pada hari itu juga. Dengan demikian 

SKNBI sudah memenuhi elemen pengendalian informasi dan 

komunikasi.        

 

4.1.5. Analisis Pemantauan 

 Proses pemantauan SKNBI dilakukan secara komprehensif 

oleh berbagai pihak. Dalam internal Bank Indonesia sendiri pihak-

pihak yang memiliki wewenang dalam pemantauan operasional 

SKNBI yaitu Bagian Kliring sendiri sebagai operator SKNBI, Bagian 

Pengawasan Sistem Pembayaran sebagai fungsi internal auditor, Biro 

Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional sebagai tim perancang 

dan pengembang SKNBI, Direktorat Teknologi Informasi sebagai 

pengendali infrastruktur SKNBI. Sedangkan dari pihak eksternal 

Bank Indonesia yaitu PT. Arta Jasa sebagai perusahaan outsource 

dalam penyediaan perangkat lunak SKNBI, PKL selain BI sebagai 

operator SKNBI, serta peserta-peserta SKNBI yang tergabung dalam 

Forum Komunikasi Sistem Pembayaran nasional (FKSPN). 
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Seluruh pihak tersebut memiliki andil dalam proses 

pemantauan operasional SKNBI baik dari segi hukum, teknologi 

informasi, mekanisme penyelenggaraan, sampai dengan pihak 

pengguna sistem SKNBI. Proses pemantauan kinerja SKNBI juga 

dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, sehingga dapat diketahui 

sampai sejauh mana mekanisme penyelenggaraan SKNBI telah sesuai 

dengan desain dan perencanaan awal sistem. Jika dalam 

perjalanannya ada suatu masukan-masukan, maka masukan-masukan 

tersebut digunakan dalam proses evaluasi SKNBI dan 

pengembangannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan 

analisis kualitatif dengan metode deskriptif, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam 

lingkungan pengendalian, melalui faktor-faktor yang 

membentuknya yaitu dari segi integritas dan nilai etika, komitmen 

terhadap kompetensi, komposisi dewan direksi dan posisi komite 

audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, 

penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan 

praktik sumberdaya manusia dalam operasional Sistem Kliring 

Elektronik Nasional. 

2. Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam 

penilaian resiko. Bank Indonesia sebagai penyelenggara SKNBI 

sudah mengantisipasi segala kemungkinan resiko yang mungkin 

terjadi dalam operasional SKNBI, dengan menerapkan kebijakan-

kebijakan serta melegalisasikan kebijakan tersebut dalam Peraturan 

Bank Indonesia 

3. Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam 

aktivitas pengendalian, melalui faktor-faktor yang membentuknya 



 96

yaitu dari segi pemisahan tugas, pengendalian informasi yang 

meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, 

pengendalian fisik, serta Review kinerja.  

4. Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam 

informasi dan komunikasi. SKNBI sudah mengakomodasi dalam 

hal pemrosesan dan pencatatan akuntansi sehingga transaksi-

transaksi yang masuk untuk diproses dan selanjutnya dicatat dalam 

database serta dilaporkan kepada para peserta hanya transaksi-

transaksi yang sudah diotorisasi dan dapat diidentifikasi asal dari 

transaksi tersebut. 

5. Sistem Kliring Elektronik Nasional sudah memenuhi elemen dalam 

aktivitas monitoring atau pemantauan. Aktivitas pemantauan pada 

SKNBI dilakukan oleh beberapa pihak yaitu dari pihak internal 

Bank Indonesia, serta pihak eksternal Bank Indonesia. Dan aktivitas 

pemantauan tersebut dilakukan secara berkelanjutan demi 

kelancaran SKNBI, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban 

Bank Indonesia yang salah satunya adalah memberikan pelayanan 

dalam arus lalu-lintas pembayaran yang lancar, dan efisien.    

 

5.2. Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin saja 

dapat dipertimbangkan oleh pihak penyelenggara Sistem Kliring 
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Elektronik Nasional sebagai tambahan informasi untuk melakukan upaya 

peningkatan kinerja SKNBI yaitu :  

1. Pihak penyelenggara SKNBI yaitu Bagian Kliring Direktorat 

Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia harus terus 

melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan 

terhadap personel-personel yang terlibat dalam operasional SKNBI 

untuk memastikan bahwa personel-personel yang terlibat telah well 

trained atau terlatih dengan baik.   

2. Dalam hal keadaan darurat dimana fungsi SSK back-up harus 

digunakan, pihak penyelenggara SKNBI dalam hal ini Bagian 

Kliring harus benar-benar memastikan bahwa fungsi SSK back-up 

harus dapat bekerja pada kapasitas dan jam kerja yang sama dengan 

fungsi SSK utama. Oleh karena itu penulis memberikan saran 

bahwa dalam setiap periode tertentu sekurang-kurangnya 3 bulan 

sekali fungsi SSK back-up harus diuji coba keandalannya. 

3. Dalam hal penaksiran resiko yaitu pada penerapan Failure to Settle 

Arrangement (FtS), dimana pada saat suatu bank tidak dapat juga 

memenuhi kewajibannya (saldo negatif) setelah dilakukan tambahan 

waktu untuk menambah setoran awal, dan sebelum dilakukan 

penyelesaian akhir. Maka Bank Indonesia harus menetapkan suatu 

kebijakan dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa bank peserta 

yang lain harus memberikan pinjaman kepada bank yang 
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kekurangan likuiditas, agar Bank Indonesia sebagai pihak 

penyelenggara tidak lagi ikut serta dalam membantu bank tersebut. 

4. Untuk perkembangan SKNBI yang national wide dimasa 

mendatang diperlukan suatu dukungan undang-undang yang 

melibatkan pihak DPR untuk mensahkan bahwa transaksi kliring 

secara elektronik ini sifatnya legal, agar tidak hanya pihak 

penyelenggara dan peserta saja yang mengerti melainkan seluruh 

masyarakat Indonesia turut memahaminya. 

5. Pihak penyelenggara SKNBI dimasa yang akan datang harus terus 

secara berkesinambungan melakukan pengawasan terhadap aset-aset 

SKNBI, yaitu dari segi akses terhadap sistem seperti personel yang 

benar-benar memiliki wewenang saja yang bisa memasuki ruangan 

pengontrol sistem. Selain daripada itu SKNBI juga harus memiliki 

perangkat pengamanan sistem yang tangguh dalam mengantisipasi 

kemungkinan jaringan dimasuki para hacker dan terinveksi virus, 

karena perkembangan dalam dunia maya sungguhlah sangat cepat.  
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