UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
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BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
(1) Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1)1, Pasal 142, Pasal 153, Pasal 174,
1

Pasal 13
(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPEI mempunyai
tugas:
a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan
Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa
dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak
dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan
ekspor nasional; dan
c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan
dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup
potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan
lainnya, antara lain kekurangmampuan memenuhi permintaan fasilitas
pembiayaan dari Eksportir, keterbatasan akses kepada perbankan luar
negeri, atau keterbatasan sumber pendanaan yang sesuai dengan skema
pembiayaan ekspor.
2
Pasal 14
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI
berwenang:
a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;
b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;
c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8; dan
d. melakukan penyertaan modal.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat
dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.
Penjelasan:
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan “restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional”
adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam membantu nasabahnya agar
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Pasal 18 ayat (1)5, Pasal 226, Pasal 24 ayat (1)7, dan/atau Pasal 328 yang
dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
a. penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan jadwal
pembayaran kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya;
b. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
seluruh persyaratan pembiayaan; dan
c. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan
pembiayaan tidak terbatas kepada reschedulling atau reconditioning.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
3

Pasal 15
LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga asuransi
ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir atau dalam
rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri.
Penjelasan:
Pasal 15 Cukup jelas.
4
Pasal 17
(1) Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
(2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan
kewajaran.
(3) Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin
pasar terhadap risiko yang melekat.
(4) Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening
nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan:
Pasal 17 Cukup jelas.
5
Pasal 18
(1) LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung
program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 18
Ayat (1)Yang dimaksud dengan “penugasan khusus” adalah penugasan yang
diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial
sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang
kebijakan atau program Ekspor nasional.
6
Pasal 22
(1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari:
a. penerbitan surat berharga;
b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang
bersumber dari:
1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar
negeri;
4. Pemerintah; dan/atau
c. hibah.
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mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana
yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan
Pasal 13 ayat (1)9, Pasal 1410, Pasal 1511, Pasal 1712, Pasal 18 ayat (1)13,
(2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana
oleh Bank Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a. Surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI, baik di
dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk obligasi atau surat
utang jangka menengah (medium terms note), baik yang diterbitkan secara
konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf b. Pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung
dan penerusan pinjaman (two step loan).
Huruf c. Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
7
Pasal 24
(1) LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai
kegiatannya dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga
keuangan dalam negeri maupun luar negeri.
Penjelasan:
Pasal 24
Ayat (1)Cukup jelas.
8
Pasal 32 :
(1) Kewenangan penghapusbukuan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif,
Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh
Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;
b. piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan
persetujuan Menteri; dan c. piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) oleh Menteri.
(2) Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet yang walaupun telah
dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya
kesalahan dalam penyalurannya.
(3) LPEI wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah
dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.
Penjelasan:
Pasal 32
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Piutang macet yang disebabkan adanya kesalahan dalam
penyalurannya dapat dihapusbukukan sesuai mekanisme yang berlaku,
apabila pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran telah dikenakan
sanksi.
Ayat (3) Cukup jelas.
9
Lihat catatan kaki 1
10
Lihat catatan kaki 2
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Pasal 2214, Pasal 24 ayat (1)15, dan/atau Pasal 3216 yang mengakibatkan
kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 43 Cukup jelas.

11

Lihat catatan kaki 3
Lihat catatan kaki 4
13
Lihat catatan kaki 5
14
Lihat catatan kaki 6
15
Lihat catatan kaki 7
16
Lihat catatan kaki 8
12

