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BAB I 

RUANG LINGKUP HUKUM PERBANKAN  

 

 

A. Pengertian Hukum Perbankan  

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan 

mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu 

negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-

pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang 

kekurangan dana. Oleh karenanya perbankan akan bergerak dalam 

kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank 

melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.  

 Hukum perbankan adalah merupakan kumpulan peraturan 

hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang 

meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, 

serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum 

perbankan itu merupakan sistem karena membentuk suatu 

kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian  
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yang berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut 

bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.1 

 Perbankan2 menjadi salah satu pilar dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia. Tonggak kelahiran Undang-undang perbankan 

mulai disahkan sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan3 

dan selanjutnya diadakan perubahan dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 19984 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . 

                                       
1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti,2003), hlm.1-3. 
2 Kata “bank” berasal dari bahasa Italy “banca”, yang berarti bence, yaitu 

suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy 
yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan 
duduk-duduk di halaman pasar . Lihat A.Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi 
Keuangan Perdagangan, (Jakarta: Pradnya Paramita,1993), hlm.80. 

3 Merupakan suatu fakta historis bahwa proses pembentukan Undang-
Undang Perbankan dilakukan pada masa-masa tidak normal, sehingga hal tersebut 
secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap materi undang-undang 
yang bersangkutan.  Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dibentuk 
dengan bernuansa liberalisasi perbankan di bawah Paket Deregulasi Oktober 1988 
(Pakto 1998), sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang di dalamnya cenderung 
liberal dan cenderung membela dan menganakemaskan bank. Hal-hal tersebut 
tercermin dalam  ketentuan  perbankan sebagai berikut : (1) Perlindungan nasabah 
kurang; (2) pengaturan kejahatan bank ragu-ragu; (3) Pengaturan rahasia bank 
overacting; (4) Pengaturan kewajiban bank kurang tegas; (5) Bank terlalu bebas; 
(6) Pengawasan bank kurang ketat.Lihat Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, 
Buku Kesatu, (Bandung: Citra Adytia Bakti,2003), hlm.4. 

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibuat  pada saat keadaan 
perbankan dalam keadaan benar-benar kacau balau, baik akibat jor-joran 
pemberian kredit, kesembrawutan policy pemerintah di bidang perbankan, 
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Dalam melaksanakan fungsi lembaga perbankan sebagai 

perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-

pihak yang kekurangan dana maka menimbulkan adanya hubungan 

hukum antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum yang 

terjalin ini dapat menimbulkan suatu friksi yang apabila tidak 

diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah 

dengan bank. 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan di 

Indonesia juga menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi 

ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Di mana fungsi 

utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

menyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak.  Perbankan juga memiliki kedudukan yang strategis, 

yakni sebagai penunjang dalam kelancaran sistem pembayaran, 

pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem 

keuangan, sehingga diperlukan suatu perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  

                                                                                     
maupun krisis moneter yang menerjang perekonomian Indonesia termasuk bisnis 
perbankan .Ibid, hlm.2. 
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Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang 

mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di 

Indonesia. Dengan demikian  akan dibicarakan aturan-aturan 

perbankan yang masih berlaku hingga sampai saat ini. Sedangkan 

peraturan perbankan yang pernah berlaku pada masa lalu, hanya 

dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang 

berlaku saat ini dalam sejarah perbankan.  

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum 

perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaedah 

hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, 

yurispudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur 

masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek 

kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh 

suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan 

tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis 

perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, 

eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenan dengan dunia 

perbankan tersebut5.  

 

 

 

 

                                       
5 Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung 

:Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 10.  
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Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah 

sebagai berikut :6 

1) Asas-asas perbankan, seperti norma efesiensi, keefektifan, 

kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud 

dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan 

kewajiban bank.  

2) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, 

direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi mengenai 

bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, 

Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. 

Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah 

swasta, patungan dengan asing atau bank asing.  

3) Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukan untuk 

mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan 

perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, 

antitrust, perlindungan nasabah dan lain-lain.  

4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang 

berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi 

dari Dewan Moneter, Bank Sentral dan lain-lain.  

5) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti  

 

                                       
6 Muhammad Djumhana, Op.Cit., hlm 2.  
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pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, 

dan lain-lain.  

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip 

kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan 

pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, ayat 3 dan 4 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).  

Perbankan Indonesia juga sebagai sarana untuk memelihara 

kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus 

banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

unsur-unsur trilogi pembangunan.  

Mengingat peranannya maka dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan kita 

ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan apabila 

terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan 

pembinaaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari 

oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia  
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mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, serta mampu 

melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat 

kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut 

kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran 

pembangunan.  

 

B. Sumber Hukum Perbankan  

 Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber 

hukum dalam arti formal dan sumber dalam arti materil. Sumber 

hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan 

isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan 

peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, 

sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan 

cendrung akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap 

lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi 

hukum yang bersangkutan. Sumber hukum materil baru 

diperhatikan jika dianggap perlu diketahui asal usul hukum. Sumber 

hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan 

hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. 7 

 

  

                                       
7 Ibid., hlm 5. 
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Sumber  hukum perbankan adalah tempat ditemukannya 

ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang 

dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang 

sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus 

mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat 

ditemukan dalam :  

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia; 

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 

Lintas devisa dan Sitem Nilai Tukar; 

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal; 

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang 

berkaitan dengan Tanah undang-undang lain yang 

mengatur tentang hal lain; 

7) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III 

mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian; 



 

9 
 

 

 

 

 

 

8) Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat 

berharga; 

9)  Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1998 yang 

disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1998; 

10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah; 

11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian; 

12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing World Trade Organization; 

13) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 

14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

 Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu 

pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian 

yang dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui 

yurisprudensi hakim; doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan yang 

berlaku dalam dunia perbankan.  
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Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

merupakan sumber utama dari hukum perbankan di Indonesia. 

Maka, segala ketentuan perbankan harus disesuaikan dengan 

undang-undang ini. Segala peraturan-peraturan mengenai 

perbankan bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan perbankan 

yang sehat guna mempercepat modernisasi sektor industri 

perbankan nasional.  

 

C. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan  

1.  Asas Perbankan 

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara bank dan 

nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, 

kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas. Asas 

tersebut adalah asas hukum. Di dalam asas hukum maka terdapat 

norma hukum. Norma hukum itu lahir dengan sendirinya, ia lahir 

dilatar belakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang 

dinamakan asas hukum, dan asas hukum dimaksud merupakan 

jantung peraturan hukum, karena ia merupakan jantung atau 

jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara 

peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita 

sosial dan pandangan etis masyarakat. Jadi suatu asas adalah suatu 

alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi  
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pembentukan norma hukum yang konkret dan bersifat umum atau 

abstrak. 

Berdasarkan dasar Negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, 

perbankan harus memerhatikan kesejahteraan nasabah dan tidak 

merugikan nasabah. Dengan cara kerja seperti itu dapat 

meningkatkan pemasukan bank itu sendiri, karena minat nasabah 

untuk menyimpan dana di bank akan terus meningkat. 

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat 

diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 

7 1992 yang mengemukakan bahwa, perbankan Indonesia dalam 

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

mengunakan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan resminya 

yanag dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi 

ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian 

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 

Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi 

dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di 

dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan 

menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan 

wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan professional 

sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank  
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dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya 

harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.8 

Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat 

dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas 

hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut yaitu :  

a) Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) 

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan 

antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana 

masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, 

sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya 

dengan tetap memelihara dan mempertahankan 

kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam 

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

b) Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)  

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau 

mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah 

bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) 

dirahasiakan. Prinsip kerahasian bank diatur dalam Pasal 40 

sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun  

                                       
8 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta : 

Kencana, 2008), hlm. 19. 
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1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban 

merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.9 Kewajiban 

merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk 

kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang 

sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan 

Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk 

kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara 

perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka 

tukar menukar informasi bank. 

c) Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) Asas Kehati-hatian 

adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 

kepadanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini 

agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan 

usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan 

dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.  

 

                                       
9 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2010), hlm 17. 
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Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

 

2. Fungsi Perbankan  

 Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 

Undang-Undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang 

merumuskan fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat.  

 Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 

bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai 

intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat 

yang kekurangan dana. penghimpun dana masyarakat yang 

dilakukan oleh bank berdasarkan Pasal tersebut dinamakan 

“simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada 

masyarakat dianamakan “kredit”. Kesimpulan ini mengandung 

suatu konsep dasar dari sistem perbankan di Indonesia bahwa dana 

masyarakat yang ditempatkan pada lembaga perbankan disebut 

“simpanan”, tetapi dana yang ditempatkan pada masyarakat disebut 

“kredit”. 10 

Bank disini bertindak sebagai penghubung antara pengguna 

jasa bank dan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis 

sebagai lembaga keuangan yang menunjang sistem pembayaran.  

                                       
10 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di 

Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit, (Bogor: Ghalia Indonesia,2006), hlm. 7.  
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Dengan demikian diperlukan penyempurnaan terhadap sistem 

perbankan nasional yang bukan hanya mencakup gaya penyehatan 

bank secara individual, melainkan juga penyehatan perbankan 

secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, 

dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab 

bersama tersebut membantu memelihara tingkat kesehatan 

perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal 

dalam perekonomian nasional mengingat perannya dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila 

perbankan  ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan 

apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah 

mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semua itu 

didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di 

Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar serta 

mampu melindungi, baik terhadap dana yang dititipkan masyarakat 

kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke  

bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran 

pembangunan. 
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3. Tujuan Perbankan 

 Kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-

mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain, yakni peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 11 

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi 

kerakyatan perbankan merupakan salah satu sektor yang 

diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan 

pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam 

fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi 

perantara antara debitor dan kreditor. 

Bank mempunyai peranan yang sangat banyak. Salah 

satunya adalah tentang peranan bank sebagai penghimpun 

dana.Keberadaan lembaga bank yaitu sebagai salah satu lembaga 

yang memberikan sumber pembiayaan bagi perusahaan-

perusahaan yang membutuhkan dana, memiliki kedudukan yang 

sangat strategis dan potensial. Pelaku ekonomi yang membutuhkan 

dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan dapat 

membuat roda perekonomian bergerak. Hal ini disebabkan karena 

bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan 

masyarakat yang telah diberikan intermediasi oleh pemerintah 

untuk mempercepat pembangunan ekonomi. 

 

                                       
11 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hlm. 8.  
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Secara lengkap mengenai hal ini diatur dam ketentuan Pasal 

4 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang 

merumuskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis 

dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga 

berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah 

menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas 

politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur 

dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK 

 

 

A. Pengertian Bank  

Apabila dilihat dari terminologinya, kata “bank” berasal dari 

bahasa Itali “banca” yang berarti “bence”, yaitu suatu bangku 

tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia 

memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut 

dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.12  

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perbankan dan Undang-Undang Perbankan yang diubah, yaitu 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.  

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 

1967, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit 

dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Sementara itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

pada Pasal 1 angka 2 mendefenisikan bank sebagai badan usaha  

                                       
12 Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 13.  
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yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang 

dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank 

mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang. 

Mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. 

Dengan sendirinya, Bank Indonesia tidak termasuk dalam 

pengertian “bank” sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kendati 

melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.13 

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha 

adalah dimaksudkan agar para pelaku bank profesional dalam 

mengelola dana dari dan ke masyarakat. 14 

Adapun klasifikasi lembaga keuangan yakni sebagai berikut: 

1) Lembaga keuangan bank (Bank Financial Institution) yakni  

badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan 

dengan menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk  

                                       
13 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta, 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59. 
14 Ibid., hlm. 59-60 
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pinjaman. Terdiri dari Bank Umum  dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR); 

2) Lembaga keuangan bukan bank (Nonbank Financial 

Institution) yakni badan usaha yang melakukan kegiatan di 

bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung 

menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat 

berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna 

membiayai investasi perusahaan. Misalnya Asuransi, 

Pegadaian, Dana Pensiun, Reksa Dana, Bursa Efek. 

3) Lembaga Pembiayaan (Financial Institution) yakni  badan 

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik 

dana secara langsung dari masyarakat. Misalnya Sewa Guna 

Usaha (leasing), Modal Ventura (venture capital), 

Perdagangan Surat Berharga (securities trade), Anjak 

Piutang (factoring), Usaha Kartu Kredit (credit card), 

Pembiayaan Konsumen (consumers finance).  

Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan 

giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat 

untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. 
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Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 

10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 

Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”15.  

Bila dilihat dari fungsinya, definisi Bank  dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :  

a. Bank dilihat dari segi penerima kredit. Dalam pengertian ini 

bank menerima uang dan dana-dana lainnya dari 

masyarakat serta mencerminkan bahwa bank melaksanakan 

operasi perkreditannya secara pasif dengan penghimpunan 

uang dari pihak ketiga.  

b. Bank dilihat sebagai pemberi kredit. Berarti bahwa bank 

melaksanakan operasi secara aktif. Jadi fungsi bank 

terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa 

mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito 

atau tabungan yang diterimanya atau sumber pada 

penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.  

c. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat 

melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan  

 

                                       
15 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm. 23.  
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atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan 

uang.  

 Oleh karena itu, ada beberapa usaha jasa perbankan 

yang hanya dapat diberikan oleh sebuah Bank Umum, tetapi tidak 

boleh diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Misalnya Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menerima simpanan berupa 

giro, dan ikut serta dalam lain lintas pembayaran, juga dilarang 

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 16 

 Bank dapat dibagi berdasarkan kepemilikannya, yaitu :  

a. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat 

didirikan berdasarkan Undang-Undang.  

b. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan 

dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari 

Menteri Keuangan. Ketentuan Bank Umum Swasta diatur 

dalam Pasal 16, 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Perbankan 

dan Suran Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

161/KMK00/1988.  

c. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-

sama oleh satu/lebih bank umum yang berkedudukan di 

Indonesia dan didirikan oleh WNI, dengan satu/lebih bank 

yang berkedudukan di luar negeri. Ketentuan Bank  

 

                                       
16 Muhammad Djumhana, Op.Cit., hlm. 287.  
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Campuran diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang 

Perbankan.  

d. Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu bank milik 

pemerintah daerah Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang 

Perbankan bentuk Bank Pembangunan Daerah akan 

disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan Undang-

Undang Perbankan .  

 

B. Jenis-Jenis Bank  

Bank merupakan sektor perekonomian yang sangat penting 

disetiap Negara. Secara umum tentulah dalam suatu negara 

terdapat berjenis-jenis bank yang selalu melayani kepentingan 

nasabahnya.  

 Terhadap jenis-jenis bank tersebut, dan dilihat dari 

fungsinya serta kinerjanya, dapatlah di berikan pembagiannya dari 

masing-masing bank tersebut. Pembagian jenis bank ini sangat 

penting karena terdapatnya perbedaan jenis kegiatan yang boleh 

dilakukan oleh bank-bank yang berbeda tersebut. Dalam hal ini 

kegiatan ini dapatlah disebutkan pembagiannya berdasarkan jenis 

karena telah diatur oleh Bank Indonesia tentang kegiatan yang 

boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank-bank tersebut. 
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1. Dilihat dari bidang usahanya  

Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu 

dengan bank yang lainnya. Dengan Undang-Undang yang telah 

diubah, kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih 

sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu : Bank Umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat. Pembedaan bank menurut jenisnya ini 

ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.  

a. Bank Umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 

Bank umum sering disebut Bank Komersil. Dengan sendirinya Bank 

Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat 

mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau 

memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan disebutkan Usaha 

Bank Umum meliputi :  

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,   
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tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu ;  

b) Memberikan kredit; 

c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;  

d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 1). Surat-

surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan 

dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2). Surat-surat 

pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 3). Kertas 

perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4). 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 5). Obligasi; 6). Surat dagang 

berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; 7). Instrumen 

surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

tahun; 

e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah; 

f) Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau 

meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan 

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjul, 

cek atau sarana lainnya; 
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g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; 

h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; 

i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 

j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 

lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat 

dibursa efek; 

k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 

kegiatan wali amanat; 

l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

b. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit  
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jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Dengan sendirinya 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, 

sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan 

dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yaitu :  

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu;  

2) Memberikan kredit; 

3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasrkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia;  

4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 

dan/atau tabungan pada bank lain. 

 

2. Dilihat dari kepemilikannya  

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam dua (2) 

golongan, yaitu :  

a. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya baik akte pendirian 

dan modal bank yang bersangkutan berasal dari 

pemerintah.  
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b. Bank Milik Swasta:  

1) Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki 

oleh orang atau pun badan hukum Indonesia; 

2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki 

oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum 

Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini 

merupakan kantor cabang dari negara asal bank 

yang bersangkutan; 

3) Di samping kedua jenis bank ini, dalam dunia 

perbankan pun dikenal pula dengan Bank 

Campuran. “Bank campuran adalah bank umum 

yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank 

umum yang berkedudukan di Indonesia dan 

didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau 

Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya 

oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau 

lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.” 

 

3. Dilihat dari segi Operasionalnya  

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, 

maka bank dapat dibagi dalam dua golongan, yakni : 
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a. Bank Devisa, artinya bank yang memperoleh surat 

penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha 

perbankan dalam valuta asing. 

b. Bank Nondevisa, artinya Bank yang tidak dapat melakukan 

usaha di bidang transaksi valuta asing. 

 

4. Dari segi fungsinya 

Dari segi fungsi dibedakan atas 4 jenis bank, antara lain 

yaitu : 17  

a. Bank Sentral (Central Bank), yaitu bank yang dapat 

bertindak sebagai bankers, bank pimpinan, penguasa 

moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank 

yang ada.  

b. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank milik negara, 

swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang 

dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan 

dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam 

usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. 

Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut 

mendapatkan keuntungannya dari selisi bunga yang 

diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank 

pada deposito.  

                                       
17 Ibid., hlm 83 
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c. Bank Tabungan (Saving Bank), yaitu bank milik Negara, 

swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan 

dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk 

tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan 

dananya dalam kertas berharga.  

d. Bank Pembangunan (Development Bank), yaitu bank baik 

milik Negara, swasta, maupun koperasi baik pusat maupun  

daerah yang dalam pengumpulan  dana terutama menerima 

simpanan dalam bentuk deposito, dan/atau mengeluarkan 

kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang 

pembangunan.  

 

5. Dari segi penciptaan uang giral   

Dari segi Penciptaan Uang Giral, dikenal 2 jenis bank, antara 

lain :  

a. Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang 

giral, yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah 

bank umum.  

b. Bank Sekunder, yaitu bank-bank yang tidak dapat 

menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada 

padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam 

menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada 
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bank sekunder adalah bank tabungan dan bank 

pembangunan.  

 

C. Penilaian Kesehatan Bank  

 Budisantoso mengartikan kesehatan bank adalah 

“kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku”. Pengertian kesehatan bank tersebut 

merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank 

mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh 

kegiatan usaha perbankannya18  

 Tingkat kesehatan bank ini merupakan hasil penelitian 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi 

atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, 

kualitas asset, manejemen, rentabilitas, likuiditas. Penilaian 

terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 

kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialitas dan signifikasi dari faktor-faktor 

penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi, 

industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaiian 

kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan 

proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah 

penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaiian 

kuantitatif, penerapan manejemen risiko, dan kepatuhan bank dan 

saat ini Bank Indonesia juga memiliki metode penilaiian  kesehatan 

secara keseluruhan baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. 

                                       
18 Budisantoso dan Triandaru,Pengertian Kesehatan Bank,Jakarta, hlm. 51.  
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D. Pengawasan Bank  

 “Pembinaan dan pengawasan di bank dilakukan oleh Bank 

Indonesia” demikian amanat yang diberikan di dalam Pasal 29 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan dan 

juga di dalam Pasal 24  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 19 

 Sesuai Pasal tersebut di atas Bank Indonesia diserahi tugas, 

kewenangan, dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap bank. Jadi otoritas sebagai pembina dan 

pengawas terhadap bank berada di tangan Bank Indonesia. 

Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan 

strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat 

dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan 

efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama 

dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara 

khusus, bank sentral mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita 

oleh bank itu sendiri, masyarakat menyimpan dana, dan merugikan 

serta membahayakan kehidupan perekonomian.  

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank 

dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang  

                                       
19 Mutiara Hikmah, Fungsi Bank Indonesia sebagai Pengawas Perbankan di 

Indonesia (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-37, Nomor 4, Jakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Oktober-Desember 2007), hlm. 7.  
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yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari 

segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan 

profesional, serta didalam bank tidak terkandung segi-segi yang 

merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang 

menyimpan dananya dari bank. 

Tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank 

adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi 

tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan 

masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar. Dalam arti di 

satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik 

dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. 

Berkaitan dengan itu, bahwa dunia perbankan memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan maju mundurnya perekonomian 

suatu negara. Jika sistem perbankan suatu negara sehat, maka ia 

akan menunjang pembangunan ekonomi Sebaliknya, apabila sistem 

perbankan suatu negara tidak sehat akan berdampak tidak baik 

bagi pembangunan ekonomi.  

Oleh karena itu, terwujudnya suatu sistem perbankan yang 

sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga 

yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan 

yang sehat itu adalah Bank Sentral.  

Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan pengaturan 

dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk  
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mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan 

memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-

undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh 

bank yang bersangkutan.  

Dengan demikian, bila ternyata dalam tugas mengatur dan 

mengawasi bank tersebut Bank Sentral menemukan suatu 

penyimpangan yang dilakukan oleh bank, akan dapat segera 

dilakukan tindakan. 

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan berdasarkan 

ketentuan perundangan memiliki kewenangan untuk membuat dan 

menerapkan ketentuan perundangan (right to regulate) yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional sebuah bank. Produk-

produk peraturan yang telah dikeluarkan Bank Indonesia yang 

terkait dengan berbagai aspek usaha bank jumlahnya cukup banyak. 

Untuk mengakomodasi perkembangan di sektor perbankan 

termasuk derasnya pengaruh lingkungan perbankan Internasional 

yang banyak dipengaruhi oleh Bank for  Internasional Settlement 

(BIS). Bank Indonesia dari waktu kewaktu senantiasa melakukan 

penyesuaian terhadap peraturan agar dapat menerapkan prinsip-

prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan praktik-praktik 

internasional yang lazim (internasional best practice).  

 Sebagai pembinaan dan pengawasan perbankan di 

Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya  
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tidak terlepas dari tujuannya agar yang diatur secara eksplisit di 

dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 20 

 Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk 

mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem 

perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan 

mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, 

berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian 

nasioanl.  

 Kewenangan memberikan izin (right to license) yaitu 

kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian 

suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin uasaha 

bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan 

kantor bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.  

 Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) yaitu untuk 

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan 

perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna 

memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.  

 Kewenangan mengawasi (right to control) yaitu: 

a. Pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) 

terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus 

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan  

                                       
20 Mutiara Hikmah, Loc, Cit. 
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keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan 

bank terhadap peraturan yang beralaku, serta untuk 

mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat 

yang membahayakan kelangsungan usaha bank.  

b. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yaitu 

pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan 

berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan 

dan informasi lainnya.  

 Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to 

imposesanction) yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank 

kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung 

unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas 

perbankan yang sehat.  

 Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank 

Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya yaitu :  

1. pengawasan berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based 

Supervision) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap 

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan 

pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan memastikan 

bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan 

benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan 

terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bangian  
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yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank 

berdasarkan risiko.  

2. Pengawasan berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) 

yaitu pengawasan bank yang mengunakan startegi dan 

metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan 

pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan 

secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang 

sesuai dan tepat.  

 Melalui Pengaturan dan Pengawasan diharapkan dunia 

perbankan Indonesia selalu menaati kewajiban-kewajibanya seperti 

yangt ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, misalnya 

yang tercantum dalam Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan yaitu : 21 

a. Memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan tentang 

aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manejemen, 

rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainya yang 

berhubungan dengan usaha bank, serta setiap kegiatannya 

didasarkan kepada prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2).  

b. Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya 

kepada bank, dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

                                       
21 Muhammad Djumhana, Op.Cit., hlm. 279-280.  
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berdasarkan prinsip syariah, serta kegiatan usaha lainnya ( 

Pasal 29 ayat 3).  

c. Menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian 

sehubungan degan transaksi nasabah yang dilakukan melaui 

bank (Pasal 29 ayat 4).  

d. Menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang 

bersangkutan (Pasal 37 ayat 1).  

e. Merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan 

dan simpanannya (Pasal 40 ayat 1)  

f. Memberikan keterangan mengenai nasabah peyimpan dan 

simpanannya apabila diperintahkan oleh Bank Indonesia 

sesuai dengan kebutuhan tertentu (Pasal 42 A).  

g. Memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya kepada pihak yang ditujuk oleh nasabah 

penyimpan tersebut apabila diminta atau atas persetujuan 

atau kuasa dari nasabah penyimpannya (Pasal 44 A).  
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BAB III 

PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN 

 

 

A. Perjanjian Kredit  

 Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan 

(Pactum de contrahendo). Dengan demikian  perjanjian ini 

mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam-

menganti). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan 

pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan dan perjanjian kredit. Ada 

beberapa perbedaan yang lain antara perjanjian kredit dan hutang 

piutang yaitu terletak pada sifat perjanjian tersebut Perjanjian 

kredit bersifat konsensuil, sedangkan perjanjian hutang piutang 

bersifat rill. 22 

 Fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat 

juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian 

kredit. Undang-undang perbankan yang diubah tidak 

mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan 

nasabah peminjam dana tersebut. Hanya dapat mengetahui bahwa  

                                       
22 Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, (Yokyakarta: Andi 

Yokyakarta, 2000), hlm. 29.  
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pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur 

dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitur dalam 

jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama 

dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Timbul pertanyaan 

apakah dengan sendirinya perjanjian kredit ini tunduk pada 

pengaturan pinjam meminjam yang terdapat dalam kitab Undang-

undang Hukum Perdata.     

 Beberapa Pakar Hukum berpendapat demikian, perjanjian 

kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam 

sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

R. Subekti berpendapat bahwa :  

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, 

dalam semua itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu 

perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam kitab 

Undang hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan 1769.  

 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman bahwa dari rumusan 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai 

perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit 

adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian Pinjam meminjam ini juga 

mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda-benda  
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yang menghabiskan jika verbruiklening termasuk di dalamnya uang. 

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima 

pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus 

dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang 

meminjamkan. Karenanya perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa 

terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang 

oleh bank kepada nasabah”. Akan tetapi pendapat ini disangkal oleh 

pakar hukum lainnya23 

Menurut Muchdarsyah Sinungan, dalam bukunya berjudul 

“Manejemen Dana Bank” mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan : “Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak 

kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada 

suatu masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontra 

prestasi berupa bunga”. Sebelum kredit diberikan kepada pihak 

debitur harus terlebih dahulu ada kesepakatan atau persetujuan 

antara pihak bank yang bertindak sebagai kreditur dengan pihak 

debitur. Kesepakatan atau persetujuan yang dimaksud disini adalah 

hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri 

dalam perjanjian kredit yang dibuat para pihak, di mana pihak bank 

berhak atas prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi 

prestasi. Kewajiban untuk memenuhi prestasi ada terletak pada  

                                       
23 Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian 

Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotek Serta Hambatan –hambatannya Dalam 
Praktek, ( Bandung : Alumni : 1978), hlm. 21-22.   
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pihak debitur, di mana jika pihak debitur tidak melaksanakan 

kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka 

pihak debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). 24 

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur 

merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang sesuai dengan 

asas kebebasan berkontrak, walaupun dalam kenyataanya isi dari 

perjanjian kredit tersebut sudah dalam keadaan baku yang 

dituangkan dalam bentuk formulir. Para pihak yang membuat 

perjanjian kredit harus patuh terhadap perjanjian yang dibuat dan 

disepakati di antara para pihak. Akta perjanjian kredit bank dapat 

dibuat di bawah tangan atau penanda-tanganannya (legalisasinya) 

dapat dilakukan dihadapan dan atau di hadapan notaris, dan para 

pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut harus patuh atas 

perjanjian yang disepakati. Perjanjian kredit yang dibuat antara 

pihak bank dengan pihak debitur harus dibuat secara jelas, mudah 

serta menguraikan secara lengkap hak-hak dan kewajiban masing-

masing pihak sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran 

atas klausal perjanjian kredit tersebut. Adanya perbedaan 

penafsiran di antara pihak dapat menimbulkan perselisihan di 

kemudian hari.  

  

 

                                       
24 Cetak Biru, Bank Perkreditan Rakyat, (Jakarta: Direktorat Pengawasan 

Bank Perkreditan Rakyat, Bank_Indonesia, 2006), hlm. 7.  
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B.  Jenis Perjanjian Kredit  

Secara Yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan 

kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu: 

1. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di 

bawah tangan  

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan 

adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada 

nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan 

debitur) tanpa Notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta 

perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan 

tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat 

pembuktian dalam perkara perdata.  

2. Perjanjian/pengikatan kredit yang dbuat oleh dan di hadapan 

Notaris (notariil) atau akta otentik  

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) 

adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada 

nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan Notaris. 

Adapun akte otentik adalah suatu akte undang-undang, dibuat 

oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat mana akte dibuat.  

Mengenai akta perjanjian notariil/otentik ini, ada beberapa 

hal yang perlu diketahui, yaitu:  

a) Kekuatan Pembuktian  
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Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan 

pembuktian:  

1) Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah 

menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan 

pembuktian formal); 

2) Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, 

bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ 

telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang kita 

namakan kekuatan pembuktian mengikat);  

3) Membuktikan tidak saja antara para pihak yang 

bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa 

pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak 

tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum 

(Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta 

tersebut (kekuatan pembuktian keluar).  

b) Grosse Akta Pengakuan Hutang  

Kelebihan lain daripada akta perjanjian 

kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil (otentik) 

adalah dapat dimintakan Grosse akta pengakuan Hutang 

tersebut. Grosse akta pengakuan hutang ini mempunyai 

kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan 

hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya  
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tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya menyita 

waktu lama dan memakan biaya besar.  

c) Ketergatungan terhadap Notaris  

Ada yang perlu diingat bahwa Notaris sebagai pejabat 

umum tetap juga sebagai seorang manusia biasa sehingga di 

dalam mengadakan perjanjian kredit/pengakuan hutang oleh 

atau dihadapan Notaris, tetap dituntut berperan aktif guna 

memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan yang 

diperlukan. 

Kemungkinan terjadi kesalahan/kekeliruan atas suatu 

perjanjian kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil 

tetaplah ada. Dengan demikian Account Officer tidak boleh secara 

mutlak bergantung kepada Notaris, melainkan Notaris harus 

dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu 

perjanjian kredit/pengakuan hutang. Dalam hubungan itu bank 

akan meminta Notaris yang bersangkutan untuk berpedoman 

kepada model perjanjian kredit yang telah ditetapkan oleh bank. Di 

samping itu, Account Officer tetap mengharapkan legal opinion 

Notaris setiap akan mengadakan pelepasan kredit, sehingga Notaris 

dalam hal ini dapat berperan sebagai salah satu unsur filterisasi 

dari pada legal asset suatu pelepasan kredit. 

Perjanjian kredit bank antara pihak bank dengan pihak 

debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana  
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termasuk dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu 

perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : sepakat 

mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 25 

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur 

merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang sesuai dengan 

asas kebebasan berkontrak, walaupun dalam kenyataanya isi dari 

perjanjian kredit tersebut sudah dalam keadaan baku yang 

dituangkan dalam bentuk formulir. Para pihak yang membuat 

perjanjian kredit harus patuh terhadap perjanjian yang dibuat dan 

disepakati di antara para pihak. Akad perjanjian kredit bank dapat 

dibuat di bawah tangan atau penanda-tanganannya (legalisasinya) 

dapat dilakukan di hadapan dan atau di hadapan notaris, dan para 

pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut harus patuh atas 

perjanjian yang disepakati. Perjanjian kredit yang dibuat antara 

pihak bank dengan pihak debitur harus dibuat secara jelas, mudah 

serta menguraikan secara lengkap hak-hak dan kewajiban masing-

masing pihak sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran 

atas klausula perjanjian kredit tersebut. Adanya perbedaan 

penafsiran di antara pihak dapat menimbulkan perselisihan di 

kemudian hari.  

 

                                       
25 R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1991) hlm. 1.  
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C. Bentuk Perjanjian Kredit  

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada 

umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard 

contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam prakteknya bentuk 

perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur 

sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan 

baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut perjanjian baku 

(standard contract), dimana dalam perjanjian tersebut pihak 

debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada 

kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar. 

Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah dalam bahasa 

Belanda, yaitu standard contract atau standard voorwarden. Di luar 

negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang 

dipergunakan  untuk perjanjian baku. Dalam bahasa kepustakaan 

Jerman menggunakan istilah Allgemeine Geschaft Bedingun, 

Standaardvetrag, Standaardkonditionen. Hukum Inggris menyebut 

Standard Contract. Dalam bahasa Indonesia Mariam Darus 

Badrulzaman26 menerjemahkannya dalam istilah perjanjian baku, 

baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan 

berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya,  

 

 

                                       
26 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 

2005), hlm..46. 



 

48 
 

 

 

 

 

standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat dijadikan 

pegangan umum. 

Hondius dalam disertasinya memberikan rumusan 

perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa 

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah 

tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Sedangkan Mariam 

Darus Badrulzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya 

dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 27 

Sutan Remy Sjahdeni mengatakan perjanjian baku adalah 

perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak 

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

perubahan.28 

Di dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak seharusnya kedua belah pihak  harus secara bersama-

sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan.29  

 

 

                                       
27 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), 

Perkembangannya di Indonesia, dalam Butir-butir Pemikiran Hukum Guru Besar 
dari Masa ke Masa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum USU 
1979-2001, penyunting Tan Kamello, (Medan: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.16-17. 

28 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, (Jakarta: Pustaka 
Utama Grafiti, 2009), hlm..66. 

29 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: 
Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, (Bandung: Alumni, 
2000),  hlm.144. 
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Dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang 

seimbang. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin 

memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis 

yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di 

antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak 

yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir 

perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada 

pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan 

kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan 

negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.30 

Dalam perjanjian baku tidak terjadi proses tawar-menawar 

yang seimbang dalam mencapai kesepakatan, tetapi salah satu 

pihak yang lebih dominan dalam menentukan.31 Pihak yang lebih 

lemah bargaining position-nya hanya sekedar menerima segala isi 

kontrak dengan terpaksa, sebab apabila ia mencoba menawar 

dengan alternatif kemungkinan besar akan kehilangan apa yang 

dibutuhkannya. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak  

 

 

 

 

                                       
30 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hlm.65-66. 
31 Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak 

dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi 
dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. 
Akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai 
pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. (Ridwan Khairandy, Itikad Baik 
Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 2004), hlm.1-2.) 
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yang lemah posisi tawarnya yaitu untuk menerima atau menolak 

(take it or leave it). 

Bentuk perjanjian kredit bank yang dibuat di bawah tangan 

yang dibuat oleh bank adalah dalam bentuk tertulis yang 

dituangkan dalam blanko/formulir yang telah dipersiapkan oleh 

bank sendiri. Namun kelemahan dari perjanjian kredit bank 

tersebut tidak ada tanda tangan dari saksi, perjanjian tersebut 

hanya ditanda tangani oleh pimpinan dan staff Bank itu sendiri dan 

debitur, dan di samping itu, apabila yang meminjam suaminya atau 

sebaliknya. Tidak nampak dalam perjanjian kredit tersebut siapa 

peminjamnya dan siapa yang memberikan persetujuan atas 

pinjaman yang dilakukan.  

Perjanjian kredit secara otentik (notaril) adalah “perjanjian” 

kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh suatu  

dihadapannya Notaris”. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat 

pada Pasal 1868 KUH Perdata” 

Dalam praktik yang sering dilakukan bank, baik itu bank 

pemerintah maupun bank swasta dalam pembuatan perjanjian 

kredit bank yang sering dipergunakan adalah akta/perjanjian kredit 

bank di bawah tangan, alasannya adalah untuk mempercepat proses 

kredit yang diajukan oleh debitur kepada bank dalam menambah 

modal usaha yang diusahakan oleh debitur. Untuk itu dalam  
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pembuatan perjanjian kredit bank yang dibuat bank haruslah 

memperhatikan fungsi dari pada perjanjian kredit bank itu dibuat.  

 

D. Prinsip Hukum Penilaian Aset di Bank  

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian 

hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap 

suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada 

Formula 4P dan Formula 5C.  

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut 32 :  

a. Personality  

Dalam hal ini, pihak bank mencari data secara lengkap 

mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai 

riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan 

dalam masyarakat, dan lain – lain. Hal ini diperlukan untuk 

menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.  

b. Purpose 

 Selain mengenal kepribadian (personality) dari pemohon 

kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau 

penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang 

bersangkutan.  

 

 

 

 

 

                                       
32 Hermansyah.Op.Cit., hlm. 62.  
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c. Prospect 

Dalam hal ini, bank harus melakukan analisis secara cermat 

dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh 

pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang akan dijalankan oleh 

pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari 

aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.  

d. Payment  

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui 

dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk 

melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang 

ditentukan.  

Mengenai Formula 5C, dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. Character  

Bahwa calon nasabah debitur mempunyai watak, moral, dan 

sifat – sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan 

kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi dan 

menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank 

melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha – 

usaha yang sejenis.  

b. Capacity 

Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah 

kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan  
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usahanya dan mampu melihat prospek masa depan, sehingga 

usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan 

keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang 

kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan 

penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas 

(cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan 

ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, 

likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada 

umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada 

pengalamannnya didunia bisnis yang dihubungkan dengan 

pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan 

keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan 

pesaing lainnya. 

c. Capital  

Dalam hal ini, bank harus terlebih dahulu melakukan 

penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. 

Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar 

kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana 

disribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga 

segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. 
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d. Collateral  

 Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian 

kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang 

mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian 

hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu 

melunasi sisa utang kredit, baik utang pokok maupun bunganya. 

e. Condition of Economy  

 Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi 

secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu 

memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang 

mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada 

dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur 

berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu 33 :  

a. Prinsip kepercayaan 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh 

bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada 

kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang 

diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan 

peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur 

yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

 

 

 

                                       
33 Ibid., hlm. 63.  
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b. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle)  

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk 

pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus selalu 

berpedoman dan menerapkan prinsip kehati – hatian. Prinsip ini 

antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten 

berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan Peraturan 

Perundang – Undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh 

bank yang bersangkutan. 

 

E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Nasabah  

 Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 di dalamnya kan didapati adanya perlindungan hukum 

bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali34. Karena itu 

produk legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan 

perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan mampu menangkap 

aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di 

masyarakat. 

Hukum mengatur hubungan hukum yang terjadi antara 

individu maupun masyarakat. Dalam hubungan hukum itu 

tercermin hak dan kewajiban. Hak itu memberi kenikmatan dan  

 

 

 

                                       
34 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”. 
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keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan 

kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Hak itu merupakan 

hak hukum yang meletakkan kewajiban hukum dari bank untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada nasabah.35 

 Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dan 

bank terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan 

hubungan non-kontraktual.  

1. Hubungan Kontraktual 

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah 

adalah hubungan kontraktual, maka perikatan yang timbul adalah 

perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). 36 Terhadap nasabah 

debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak 

yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak 

debitur (peminjam dana). 

Dasar hukum terhadap hubungan kontraktual antara bank 

dengan nasabah debitur bersumber dari Buku III KUH Perdata 

tentang Perikatan. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. 

 

 

 

 

 

                                       
35 Sudikno Mertokusumo, Menguak Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, 

Yogyakarta, 2003, hlm.42. 
36 Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, (Jakarta: 

Sinar Harapan, 1998), hlm.17. 
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Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah 

dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang 

predictable dan reasonable. Karena itu, salah sau masalah yang 

sering dikeluhkan terus-menerus adalah tidak adanya atau 

kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan 

dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan, maupun 

nasabah nondebitur-nondeposan. Dalam beberapa kasus 

spektakuler yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus likuidasi 

Bank Summa (1984), Kasus Pidana Bank Majapahit (1983), dan 

kasus likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah (akhir tahun 

1997) menunjukkan bahwa kedudukan para nasabah masing-

masing bank tersebut sangat krusial dan tidak terlindungi oleh 

hukum. Dalam kasus-kasus biasa lainnya sehari-hari, kedudukan 

nasabah bank bahkan lebih kritis berhubung tidak banyak 

mendapat sorotan dari masyarakat dan kurang mendapat 

tanggapan dari pihak otoritas moneter yang berwenang.37 

 Dalam Undang-undang Perbankan tidak ada ketentuan yang 

secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap 

simpanan nasabah. Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang 

Perbankan hanya disebutkan, pembinaan dan pengawasan bank 

dilakukan oleh Bank Indonesia. 38 

  

 

 

 

 

                                       
37 Munir Fuady, Op.Cit., hlm.99. 
38 Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm.65 
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Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka 

perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut:39  

1) Pembuatan Peraturan Baru 

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau 

merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara 

untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. 

Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung 

yang bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi, lebih banyak 

lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini. 

2) Pelaksanaan Peraturan yang Ada 

Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada 

nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di 

bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas 

moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi 

nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement yang baik. 

Peraturan perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif 

tanpa melihat siapa direktur, komisaris, atau pemegang saham 

dari bank yang bersangkutan. 

3) Perlindungan Nasabah Deposan Lewat Lembaga Asuransi 

Deposito 

 

 

 

 

 

 

                                       
39 Munir Fuady, Op.Cit., hlm.104-105. 
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Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui 

lembaga asuransi deposito yang adil dan predictable ternyata 

dapat juga membawa hasil yang positif. 

4) Memperketat Perizinan Bank 

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru 

adalah salah satu cara agar bank tersebut agar bank tersebut 

kuat dan qualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi 

nasabahnya. 

5) Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank 

Ketentuan yang menyangkut kegiatan bank banyak juga yang 

secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk 

melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut 

misalnya ketentuan mengenai permodalan, manajemen, aktiva 

produktif, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kesehatan 

bank. 

6) Memperketat Pengawasan Bank 

Dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis bank, 

maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal 

ini Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan 

dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap 

bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta. Hanya 

saja perlu diperhatikan di sini bahwa sebagai pengawas, Bank 

Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan  

 

 

 

 



 

60 
 

 

intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian bank 

tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. 

Karena itu, harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan 

Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan 

dari pengurus bank tersebut. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah 

penyimpan dana, hakikat perlindungan hukum tersebut adalah 

melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana dan 

simpanannya terhadap risiko kerugian. Perlindungan hukum ini 

juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara 

kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah 

sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan 

hukum itu.40 

Dalam hal ini muncul pendapat para ahli perbankan, untuk 

menghindari kemungkinan kekurangpercayaan masyarakat 

terhadap jasa perbankan, dirasakan perlu untuk mewujudkan 

Lembaga Asuransi Deposito, seperti halnya di Amerika Serikat 

dikenal dengan Lembaga Federal Deposit Insurance Company (FDIC). 

Dengan adanya asuransi ini, maka kemungkinan akan terjadinya 

bank pailit, ataupun mismanajemen dari direksi tidak perlu terlalu  

 

 

 

 

 

 

                                       
40 Hermansyah, Op.Cit, hlm.134. 
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dirisaukan karena sudah ada lembaga penjamin dalam hal ini yakni 

Lembaga Asuransi.41 

Sebagaimana diketahui, munculnya FDIC di Amerika Serikat 

sendiri adalah juga tidak terlepas dari krisis perbankan sekitar 

tahun  1930. Bank pada waktu itu terpaksa gulung tikar ataupun 

menggabungkan diri dengan bank lainnya (merger). Bank yang 

terpaksa gulung tikar ini, pada umumnya adalah bank yang belum 

mapan. Untuk mengatasi hal inilah lahir The Banking Acts of 1933 

and 1935. Kedua Undang-undang inilah yang mempunyai sejarah 

tersendiri dalam perkembangan Lembaga . Keuangan Bank di AS. 

Hal ini dikarenakan fungsi bank dipisahkan antara bank komersial 

dan tugas bank sebagai lembaga investasi. Untuk menghindari 

depresi bank pada tahun 1930 ini dibentuklah lembaga asuransi 

deposito.42  

Pengalaman menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun 

negara-negara lain terdapat beberapa bank yang mengalami 

kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan 

masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat 

diperoleh kembali. Kenyataan demikian akan menimbulkan 

kekhawatiran masyarakat mengenai perlindungan kepada 

masyarakat penyimpan dana. Oleh karenanya dikeluarkannya  

 

 

 

 

 

                                       
41  Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm.65. 
42 Ibid. 
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Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). 

Di dalam Undang-Undang LPS ini ditetapkan pejaminan 

simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara 

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat 

meminimimkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko 

yang menimbulkan morald hazard. Penjaminan simpanan nasabah 

bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan 

(LPS). 

LPS mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni:43 

a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan 

b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai 

dengan kewenangannya. 

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS 

bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak mungkin 

nasabah. Dalam hal bank tidak dapat menjalankan usahanya dan 

harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap 

nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. 

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan 

bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka 

mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk 

menciptakan ketahanan sektor keuangan  Indonesia atau disebut  

 

 

 

 

                                       
43 Lihat Pasal 4 UU LPS. 
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Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri 

Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan 

(LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi. Tindakan penyelesaian 

atau penanganan bank gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan 

lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Bank Indonesia melalui mekanisme sistem 

pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan 

keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of last 

resort. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya 

mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain 

berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual 

bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan 

bank lain. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan 

semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya 

tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan 

lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan 

penanganan bank gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja 

setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak 

pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. 

Dalam hal pencabutan izin  usaha bank diperkirakan memiliki 

dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan  
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dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite 

Koordinasi.44 

 

F. Pengawasan Kredit Bank 

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap 

kegiatan usaha yaitu tahap pengawasan, demikian juga di dalam 

perkreditan karena kegiatan pengawasan akan merupakan 

penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang 

disalurkan atau diinvestasikan di bidang perkreditan.45 

Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting bila 

diketahui bahwa kredit merupakan kekayaan yang berisiko atau 

risk assets, karena asset tersebut dikuasai oleh pihak di luar bank.46 

1. Pengawasan Kredit Dalam Arti Luas 

  Pengawasan kredit dalam arti luas akan meliputi 

pengawasan sebelum kredit diberikan (steering control), 

pengawasan pada waktu proses persetujuan kredit (post action 

control) dan pengawasan setelah kredit diberikan (feedback 

control).  

a. Pengawasan Kredit Dimuka (Steering Control)  

Pengawasan kredit ini lebih banyak dalam bentuk 

rekomendasi dari hasil analisis departement/unit yang 

menangani riset dan pengembangan usaha suatu bank. 

b. Pengawasan Kredit Pada Waktu Proses Analisis (Post Action 

Control)  

                                       
44 Lihat Ketentuan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
45 Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya, 

(Jakarta:  PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 165. 
46 Ibid. 
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Pengawasan kredit ini merupakan pengawasan 

administrarif meliputi kelengkapan dan keabsahan 

dokumen permohonan kredit.  

c. Pengawasan Kredit Pada Waktu Kredit Berjalan (Feedback 

Control) 

Pengawasan kredit ini meliputi pengawasan administratif, 

pengawasan fisik terhadap kegiatan usaha debitur di 

lapangan dan analisis kecenderungan ekonomi. 

 

2. Fokus Pengawasan Kredit  

Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen 

dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas 

pengelolaan kekayaan bank ke arah fortofolio perkreditan yang 

lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya 

kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan. 

Pada tahapan pertama pengawasan kredit, merupakan 

upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk 

kredit.  

Pengertian penjagaan lebih bersifat preventif, sedang 

pengamanan lebih bersifat represif, untuk menghindarkan 

kemungkinan kerugian potensial yang akan timbul di kemudian 

hari.  
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Secara umum, pengawasan kredit merupakan pengendalian 

kredit dalam bentuk manajemen kontrol yang meliputi audit 

financial, audit operational dan audit management atau kebijakan 

(management audit).  

 

3. Tujuan Pengawasan Kredit 

Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan kredit dapat 

dijelaskan sebagai berikut:47 

a. Dapat dilakukannya dengan baik penjagaan dan 

pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang 

perkreditan, untuk menghindarkan penyelewangan baik 

dari intern bank maupun ekstern. 

b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data 

administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan 

dokumentasi perkreditan yang lebih baik. 

c. Untuk memajukan efisien di dalam pengelolaan dan 

tatalaksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong 

tercapainya rencana yang telah ditetapkan.  

d. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah 

ditetapkan dan penggarisan dalam manual perkreditan 

dalam pencapaian sasaran di atas. Dari uraian di atas,  

 

                                       
47

 Ibid., hlm.167. 
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masing-masing tujuan tersebut mempunyai keterkaitan 

yang erat satu dengan yang lainnya.  

 

4. Sarana Pengawasan Kredit 

Sarana pengawasan dalam perkreditan adalah sama dengan 

sarana administrasi perkreditan namun ditinjau dari sudut pandang 

yang berbeda. Sarana pengawasan yang mempunyai tingkatan 

tertinggi adalah perundang-undangan yang mengatur perbankan 

dan kegiatan perdagangan pada umumnyadan khususnya yang 

mengatur perkreditan. Tingkatan berikutnya Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, Keputusan Pemerintahan Daerah dan terakhir 

Keputusan Kebijakan Manajemen Bank.  

Adapun bentuk pengawasan kredit adalah sebagai berikut:  

a. Pengawasan Terhadap Penggunaan Kredit  

Pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah telah sesuai dengan pemberian fasilitas yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya : untuk Kredit 

Modal Kerja harus digunakan untuk modal kerja, tidak 

diperkenankan untuk digunakan sebagai kredit yaitu untuk 

kredit modal kerja jangka waktunya satu tahun dan dapat 

diperpanjang bila diperlukan, sedangkan untuk investasi 

sesuai jenis kreditnya adalah untuk penggunaan kredit 

dengan jangka pengembalian lebih dari satu tahun, karena  
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dana yang ditanam dalam investasi baru menghasilkan lebih 

dari masa satu tahun. Apabila terjadi penyimpangan 

penggunaan kredit, maka dapat dipastikan kredit tidak 

dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah 

ditetapkan, sehingga sudah dipastikan kredit tersebut akan 

bermasalah dan bila tidak segera ditangani secara baik 

dengan mengacu pada perjanjian semula, maka tidak 

menutup kemungkinan menjadi kredit macet.  

b. Pengawasan Terhadap Aktifitas Usahanya  

Pengawasan terhadap aktifitas usaha berkaitan dengan cash 

flow atau yang disebut juga dengan arus dana, maksud 

pengawasan ini adalah untuk memonitor apakah dana yang 

bersumber dari fasilitas kredit bank telah digunakan sesuai 

ketentuan, sehingga dengan demikian kemungkinan untuk 

penyalahgunaan dana yang bersumber dari fasilitas kredit 

dapat diantisipasi dengan baik.  

c. Pengawasan Terhadap Agunan Kredit  

Terhadap agunan kredit juga perlu dilakukan, apakah 

kondisi dan situasi agunan masih tetap atau sudah berubah 

wujud, atau berpindah tangan tanpa sepengetahuan bank. 

Untuk pengawasan ini diperlukan adanya kerjasama dengan 

instansi terkait lainnya, yaitu dengan pihak kepolisian, 
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BAB IV 

JAMINAN KREDIT PERBANKAN 

 

 

A. Jaminan Kredit Perbankan  

 Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban 

atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan 

oleh debitur/kreditur, seperti yang diatur dalam Undang-Undang 

perbankan sebelumnya. Selengkapnya dapat dibandingkan bunyi 

pasal dalam Undang-Undang. Perbankan yang mengatur masalah 

jaminan tersebut yaitu : Bunyi Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 

14 Tahun 1967 : “ Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan 

kepada siapapun juga”. Bunyi Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 : “ Dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.  

  Dalam praktek perbankan modern hubungan hukum dalam 

kredit tidak lagi semata-mata hanya berbentuk perjanjian pinjam 

meminjam tetapi sudah ada bentuk perjanjian yang lain seperti 

bentuk perjanjian pemberian kuasa. Dalam Praktek bentuk dan  
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materi perjanjian kredit antara suatu bank dengan bank yang 

lainnya tidak sama, hal ini terjadi dalam rangka menyesuaikan diri 

dengan kebutuhannya masing-masing, dengan demikian perjanjian 

kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum.  

Berbicara tentang jaminan, umumnya selalu dihubungkan 

dengan pemberian kredit. Suatu lembaga keuangan baik maupun 

bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan 

kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada 

debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan 

maupun jaminan perorangan. 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, 

yaitu “Zekerheid” atau “Cautie”. Zekerheid atau “Cautie” mencakup 

secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, 

disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-

hutangnya.48 

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. 

Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 7 ahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah : 

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada 

bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” 

 

                                       
48 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm. 21.  
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Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 

diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan 30 

Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah 

menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 

yang imbul dari suatu perikaan hukum. oleh karena itu, hukum 

jaminan erat sekali hubungannya dengan hukum benda-benda.49 

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 

tentang Jaminan Pemberian Kredit menyatakan bahwa "Jaminan 

adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". 

Menurut Subekti, jaminan yang dapat dianggap baik (ideal), 

apabila : 

1. Secara mudah dapat membantu perolehan kredit oleh pihak 

yang memerlukan. 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit 

untuk melakukan (meneruskan) usahanya  

3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti 

bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk  

 

 

                                       
49 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, 

dan Fidusia, (Bandung : Alumni, 1987) , hlm. 227 – 265. 
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dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk 

melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.50 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata jaminan 

dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.  

Adapun jaminan secara umum dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 

1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1131 KUH Perdata: 

Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perseorangan. 

Pasal 1132 KUH Perdata: 

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang menghutangkan kepadanya,pendapatan 

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 

keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara orang-orang yang 

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan. 

Dari pengertian jaminan sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, maka dapat dipahami konsepsi jaminan sebagai berikut : 

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur 

 

 

                                       
50 Soebekti, Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan 

Menurut Hukum Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1996), hlm. 73. 
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2. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan 

materiil). 

3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara 

kreditur dengan debitur. 

4. Keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi hutangnya. 

Sedangkan jaminan khusus dalam KUH Perdata, dibagi 

menjadi dua yaitu : 

a. Jaminan materiil (Kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; 

dan 

b.  Jaminan imateriil (Perorangan), yaitu jaminan perorangan. 

Asas utama dari perjanjian kredit adalah asas kebebasan 

berkontrak, dalam perkembangannya asas ini mendapat pengaruh 

dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan yang bersifat 

memaksa yang ditunjukan untuk menyeimbangkan kemampuan 

pihak-pihak pelaku ekonomi secara lebih adil dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas 

pemerataan.  

M. Jakile mengemukakan bahwa “kredit adalah suatu 

ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu 

yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari perjanjian umtuk 

membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.51 

                                       
51 M.Jakile dalam Mariam Darus Badrulzaman,Op.Cit., hlm. 21-22  
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UU Perbankan 1998 melalui Pasal 8 dan Penjelasannya 

membedakan pengertian antara agunan dan jaminan. Dalam UU 

Perbankan 1967 tidak ada dikenal dengan istilah “agunan” yang ada 

istilah “jaminan”. UU Perbankan 1998 memberi pengertian yang 

tidak sama dengan istilah “jaminan”, dengan menurut UU 

Perbankan 1967. Arti “Jaminan” menurut UU Perbankan 1967 

diberi istilah dengan “agunan”, sedangkan menurut UU Perbankan 

1998 diberi arti sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.  

Dalam KUH Perdata memang tidak secara tegas 

merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan “jaminan” itu, 

namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH 

Perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Ketentuan Pasal 

1131 KUH Perdata merumuskan, bahwa jaminan adalah “segala 

kebendaan si berutang (debitur), baik yang sudah ada maupun yang 

baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan suatu segala 

perikatan pribadi debitur tersebut”, dan ketentuan Pasal 1132 KUH 

Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang 

bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana 

berupa penyediaan kekayaannya, baik benda bergerak maupun  
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benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-

utangnya.  

1. Fungsi Jaminan Kredit Bank  

Berdasarkan pada pengertian jaminan kredit bank di atas, 

maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan kredit 

bank adalah untuk menyakinkan bank bahwa debitur mempunyai 

kemampuan untuk membayar/melunasi kredit yang diberikan 

padanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati 

bersama.  

Menurut Thomas Suyatno, dalam bukunya berjudul “Dasar-

Dasar  Perkreditan”, mengatakan bahwa jaminan kredit bank 

berfungsi adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur cidera 

janji, pailit. Jaminan kredit bank akan memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada perbankan bahwa kreditnya akan 

tetap/kembali dengan cara eksekusi mengeksekusikan jaminan 

kredit perbankannya. 52 

2. Kegunaan Jaminan Kredit Bank  

Berdasarkan pengertian jaminan kredit bank di atas, maka 

kegunaan jaminan kredit bank, adalah untuk memberikan hak dan 

kekuasaan kepada bank untuk pelunasan dari agunan apabila 

debutur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali 

utangnya kepada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian,  

                                       
52 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1995), hlm. 88.  
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menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri 

atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya 

kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil, 

memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-

syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang 

ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang menjaminkan 

kepada bank. 53 

 

B.  Jenis-Jenis Jaminan Kredit  

Jenis-jenis jaminan kredit bank secara umum dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) bagian besar, antara lain : jaminan 

perseorangan (persoonlijke Zekerheid/Personal Quaranty), yaitu 

jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian 

lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu 

perjanjian antara seorang berpiutang/kreditur dengan seorang 

pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si 

berutang/debitur. Jaminan perseorangan dapat dilakukan di luar 

(tanpa pengetahuan debitur) tersebut. Dalam pinjaman  

                                       
53 Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta, 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 286.  
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perseorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan 

kewajiban-kewajiban si berutang yang dijamin pemenuhan 

seluruhnya sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si 

penanggung/penjamin dapat disita dan dilelang menurut 

ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-

putusan pengadilan, dan jaminan kebendaan (Zakerlijke Zakerheid) 

adalah merupakan suatu tindakan berupa suatu penjamin yang 

dilakukan oleh kreditur/bank terhadap debiturnya, atau antara 

kreditur/bank dengan penjamin yang menjamin dipenuhinya 

kewajiban-kewajiban dari si berutang/debitur. 54 

Dalam KUHPerdata jaminan merupakan hak kebendaan dan 

merupakan bagian dari hukum benda yang diatur dalam Buku II 

KUHPerdata. Dilihat dari sistematika KUHPerdata maka seolah-olah 

hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena 

pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang 

benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (persoonlijke 

zekerheids rechten, personal guaranty) seperti perjanjian 

penangungan (borgtocht) di dalam KUHPerdata merupakan salah 

satu jenis perjanjian yg diatur dalam buku III tentang perikatan. 

Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam  

 

                                       
54 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 81.  
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sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan 

hanya jaminan kebendaan yang merupakan obyek hukum jaminan. 

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda 

tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). Ilmu hukum tidak 

membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja 

kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah milik dari pihak yang 

memberikan jaminan kebendaan tersebut.55  

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam 

arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan 

mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. 

Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan tidak hak 

mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh 

harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan 

perikatan yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan 

Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 

20 sampai dengan 30 Juli 1977).  

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur 

yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu: 

1. Hak mutlak atas suatu benda; 

2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; 

3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun; 

                                       
55 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, 

Seri Hukum Harta Kekayaan, (Jakarta :Kencana, 2005), hlm.66. 
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4. Selalu mengikuti bendanya; dan 

5. Dapat dialikan kepada pihak lainnya. 

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa 

menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi 

jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) 

kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat 

berupa kekayaan si debitur itu sendiri atau kekayaan pihak ketiga. 

Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditur) 

tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu 

hak privilege (hak istimewa) terhadap kreditur lainnya. 

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam 

arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan 

mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. 

Syarat-syarat benda jaminan : 

1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak 

yang memerlukannya. 

2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya. 

3) Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila 

perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si 

penerima kredit. 
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Dari segi sifatnya, kriteria Jaminan Kebendaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengikuti bendanya (Droit de suite) dalam arti bahwa yang 

mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga 

kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi. 

2. Dapat dipertahankan (diminta pemenuhan) terhadap 

siapapun juga,yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak 

baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang 

khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya. 

3. Dapat diperalihkan, contoh : Hipotik, gadai, dan lain-lain. 

4. Menganut Asas prioriteit yakni hak kebendaan yang lebih 

tua (lebih dulu terjadi ) lebih di utamakan daripada hak 

kebendaan yang terjadi kemudian. 

1. GADAI 

Gadai menurut KUH Perdata, yaitu gadai yang berlandaskan 

hukum Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Secara umum pengertian 

usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga 

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang 

yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian 

antara nasabah dengan lembaga gadai. 

 Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa 

Belanda) atau pledge atau pawn (bahasa Inggris). Pengertian gadai  
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tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 

KUH Perdata, gadai adalah : 

Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang 

bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh 

kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi 

wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan 

piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-

kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai 

pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan 

atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang 

dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai 

yang harus didahulukan.”56 

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat 

diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan 

atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain 

atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan 

hutang tertentu, yang memberikan hak didahulukan pelunasan 

piutangnya kepada pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) atas 

kreditur lainnya (Kreditur Konkuren), setelah terlebih dahulu 

didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan 

barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui 

pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Seperti yang 

terdapat dalam Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUH Perdata maka gadai  

                                       
56 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 

1, hlm. 33-34 
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merupakan salah satu dari piutang-piutang preferen, sehingga jika 

terdapat beberapa kreditur maka kreditur gadai (kreditur preferen) 

memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya 

dibandingkan kreditur konkruen.  

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui 

bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di 

bawah ini harus dipenuhi:  

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak; 

2.  Barang gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi 

gadai dalam hal ini dari penguasaan debitur. Syarat bahwa 

barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si debitur 

pemberi gadai ini merupakan syarat inbezitstelling. 

Inbezistelling adalah penyerahan (levering) benda jaminan 

secara nyata (bezit) dari debitur kepada kreditur sebagai 

syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai. Syarat ini 

juga sebagai pemenuhan dari hak untuk menahan barang 

jaminan yang timbul dari perjanjian gadai terhadap kreditur 

gadai (kreditur preferen).;  

3. Gadai memberikan hak kepada kreditur preferen untuk 

memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang 

kreditur konkruen (droit de preference/hak preferensi). Hal 

ini terjadi jika si debitur memiliki lebih dari satu hutang, 

maka kreditur gadai yang juga menjadi kreditur preferen  
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(penerima gadai) mempunyai hak untuk didahulukan dalam 

pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain 

(kreditur konkruen); 

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur preferen 

(pemegang gadai) untuk mengambil sendiri pelunasan 

secara mendahulu tersebut. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 

1155 ayat (1) bila debitur (pemberi gadai) wanprestasi, 

pemegang gadai diberikan wewenang untuk melakukan 

penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya 

dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) di depan umum 

(melalui pelelangan umum), kemudian mengambil sendiri 

pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan 

barang jaminan tersebut. 

Dalam praktek perbankan, dapat dilihat pula, bahwa gadai 

terhadap barang bergerak telah berkembang tidak hanya benda 

berwujud tetapi juga tidak berwujud seperti saham, sebagaimana 

dikemukakan dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 

: 24/32/Kep/Dir, Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada 

Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham. 

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai 

mempunyai sifat-sifat khusus, sebagai berikut: 

1. Gadai bersifat asesor (accesoir), artinya sebagai pelengkap 

dariperjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai  
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tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang-piutang, 

tanpa perjanjian hutang-piutang tidak ada gadai. 

2. Gadai bersifat jaminan hutang dengan mana benda jaminan 

harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur. 

3. Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai 

tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur. 

Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut: 

1) Fase pertama: Perjanjian untuk memberikan gadai 

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) 

dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagi 

jaminan. 

2) Fase kedua: perjanjian pemberian gadai 

Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan 

benda gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan ini 

memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan 

pemberian gadai ini secara bersama dengan penyerahan (levering) 

benda gadai secara nyata (bezit) merupakan syarat mutlak 

(inbezistelling) gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian 

kebendaan. 

Seperti yang dijelaskan dalam unsur-unsur gadai 

sebelumnya, syarat mutlak (inbezistelling) gadai adalah penyerahan 

barang gadai secara nyata (bezit) ke dalam penguasaan pemegang 

gadai, maka tidak sah,jika benda itu tetap berada dalam  kekuasaan  
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pemberi gadai (debitur). Demikian juga hak gadai hapus, apabila 

barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika 

barang itu hilang atau dicuri dari padanya (Pasal 1152 ayat 3 KUH 

Perdata). 

Pasal 1155 KUH Perdata apabila tidak ditentukan lain, pada 

dasarnya menentukan bahwa setelah jangka waktu pinjaman yang 

telah ditentukan oleh para pihak telah lampau waktu atau jatuh 

tempo, kreditur setelah melakukan peringatan untuk membayar 

dapat melelang barang gadai di muka umum, untuk mengambil 

pelunasan sejumlah piutang beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. 

Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 bulan atau 120 hari. 

Jangka waktu pinjaman dihitung sejak tanggal pemberian uang 

pinjaman sampai batas akhir tanggal pelunasan atau jatuh tempo, 

dimana hari besar dan hari minggu turut dihitung, jangka waktu 

dapat diperpanjang dengan jalan ulang gadai. Ulang gadai adalah 

cara untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (kredit) dengan 

jalan debitur hanya membayar bunga pinjaman yang terhitung dari 

saat menjaminkan sampai dengan jatuh tempo. 

KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai 

sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian 

bunyi ketentuan dalam Pasal-Pasal KUH Perdata yang mengatur 

mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam  
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Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, dapat diketahui 

sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya hak gadai, yaitu: 

1. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan 

yang dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat 

perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian 

acessoir, artinya, ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan 

oleh eksistensi perjanjian pokok atau pendahuluannya yang 

menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. 

Perjanjian pokok dari gadai adalah perjanjian kredit, oleh 

karena itu jika perjanjian kredit tersebut hapus maka 

perjanjian gadai juga hapus. Alasan yang menyebabkan 

hapusnya perikatan dapat kita temui dalam Bagian I Bab IV 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai dari Pasal 

1382 hingga Pasal 1403. Salah satu alasan hapusnya 

perikatan yang sangat terkait dengan hak gadai, terdapat 

dalam ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi: Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi 

oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang 

turut berhutang atau seorang penanggung hutang. Suatu 

perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak 

ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang 

pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi 

hutang debitur, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri,  
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asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur. Dengan 

rumusan diatas secara tegas menyebutkan masalah 

pemenuhan hutang. Dengan demikian berarti yang 

dimaksud hapusnya perikatan adalah pemenuhan perikatan, 

kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur. Dengan 

dipenuhinya perjanjian pokok maka otomatis hapus pula 

perjanjian gadainya. 

2. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur 

pemegang hak gadai (kreditur preferen), dikarenakan: 

a) Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan 

kreditur preferen (pemegang gadai). Sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata, 

bahwa “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar 

dari kekuasaan si pemegang gadai”. Sebagai suatu 

bentuk perjanjian yang wajib memenuhi syarat obyektif 

(barang jaminan gadai) yang terwujud dalam eksistensi 

benda yang digadaikan. Hilang atau dicurinya benda 

jaminan gadai dari tangan penerima gadai 

mengakibatkan hapusnya gadai. Namun lebih lanjut 

dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (3) ditentukan bahwa 

pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntut 

kembali barang yang hilang atau dicuri tersebut dan bila  

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

barang gadai dimaksud didapatnya kembali, hak 

gadainya dianggap tidak pernah telah hilang; 

b) Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang 

hak gadai(kreditur preferen) secara sukarela; Pasal 

1152 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tak ada 

hak gadai apabila barang gadai kembali dalam 

kekuasaan pemberi gadai”. Hal demikian ini diartikan 

sebagai kreditur preferen telah melepaskan haknya 

untuk menahan barang jaminan dan mendapatkan 

pelunasan lebih dahulu dari piutangnya. 

3. Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang 

gadai (Pasal 1159 KUH Perdata). Sebenarnya undang-

undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. 

Dalam Pasal 1159 dikatakan, jika pemegang gadai tidak 

menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, yang 

berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, 

sebelum ia melunasi uang pokok pinjaman serta bunganya. 

Disini pemegang gadai mempunyai hak retensi. Yang 

dimaksud dengan hak retensi adalah hak pemegang gadai 

untuk menahan barang jaminan sampai pemberi gadai 

melunasi uang pokok pinjaman beserta bunganya. Namun 

jika kreditur preferen (penerima gadai) menyalahgunakan 

benda gadai maka pemberi  gadai berhak untuk menuntut  
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kembali jaminan dari penerima gadai. Sehingga penerima 

gadai kehilangan hak retensi tersebut. Kalau benda jaminan 

ke luar di kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya 

menjadi hapus. 

4. Pelaksanaan parate eksekusi. Berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat (1), bila debitur 

(pemberi gadai) wanprestasi, penerima gadai diberikan 

wewenang untuk melakukan penjualan barang jaminan 

gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri 

(parate eksekusi) di depan umum (melalui pelelangan 

umum), guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari 

pendapatan penjualan barang jaminan tersebut. Dengan 

dilaksanakannya penjualan secara lelang terhadap benda 

gadai, maka benda gadai dimiliki oleh orang lain. Sehingga 

hak gadai menjadi hapus. 

 

2.  Hipotik 

Hipotik berasal dari kata hypotheek dari Hukum Romawi 

yaitu hypotheca yaitu suatu jaminan utang dimana barang 

tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang 

mengutangkan tetapi barang itu selalu dapat diminta/ dituntut 

meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain apabila  
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orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya57 dalam bahasa 

Belanda terjemahannya adalah onderzetting dalam bahasa 

Indonesia adalah pembebanan. Tetapi hypotheca seperti yang 

dimaksud di atas tidak sama persis dengan hipotik yang dikenal 

sekarang karena hipotik hanya untuk barang yang tidak bergerak 

saja, sedangkan hypotheca meliputi jaminan benda bergerak 

maupun benda-benda tidak bergerak. Namun kesamaannya baik 

dalam bahasa hukum di Indonesia maupun di Nederland istilah 

hypotheek ini telah diambil alih untuk menunjukan salah satu 

bentuk jaminan hak atas tanah.  

Hak jaminan dimaksudkan untuk menjamin utang seorang 

debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditur 

tertentu, yaitu pemegang hak jaminan itu untuk didahulukan 

terhadap kreditur-kreditur lain apabila debitur cidera janji. Hak 

tanggungan hanya menggantikan hipotik sepanjang yang 

menyangkut tanah saja. Hipotik atas kapal laut dan pesawat udara 

tetap berlaku. Di samping hak-hak jaminan berupa hipotik atas 

kapal laut dan hipotik atas pesawat udara, juga berlaku gadai dan 

fidusia sebagai hak jaminan.  

Akibat berlakunya UU No. 4 tahun 1996 terhadap 

berlakunya ketentuan mengenai hipotik dalam buku II KUH Perdata 

yaitu  pengaturan mengenai hipotik dalam KUH Perdata terdapat  

                                       
57 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm 78 
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dari Pasal 1162-1232 KUH Perdata namun  sesuai dengan 

ketentuan penutup UU No 4 tahun 1996 Pasal 29 yang berisi: 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan 

mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam 

Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 

1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 

1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai 

Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang 

mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

dinyatakan tidak berlaku lagi.” 

 

Dari isi ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa ketentuan-

ketentuan yang berada di KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku 

lagi sepanjang mengenai pembebanan hak atas tanah beserta benda 

yang berkaitan dengan tanah. Hal ini berarti hak tanggungan atas 

tanah saja yang berada di KUH Perdata yang dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Sedangkan ketentuan hipotik selama benda-benda 

bukan tanah masih tetap berlaku namun sekarang ini telah ada 

undang-undang lain yang mengatur tentang hipotik lainnya. 

Beda dengan gadai untuk hipotik undang-undang tidak 

memberikan definisi secara terperinci. Bila hendak di perinci lebih 

lanjut, maka akan berbunyi sebagai berikut: 

1. Hak kebendaan yang di peroleh seorang berpiutang 

2. Suatu barang tidak bergerak 
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3. Yang memberikan kekuasaan bagi si berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dari hasil eksekusi barang tersebut 

secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang 

lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang 

tersebut, (biaya mana harus didahulukan) biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut dan 

utang-utang fiskal, biaya-biaya dan utang-utang mana yang 

harus didahulukan. 

Objek hipotik menurut Pasal 1164 KUH Peradata, yang 

dapat di bebani hipotik adalah : 

a) Benda-benda tidak bergerak yang dapat di 

pindahtangankan, beserta segala perlengkapannya yang 

dianggap sebagai benda tidak bergerak. 

b) Hak pakai hasil (vruchtgebruik) atas-atas benda tersebut 

beserta segala perlengkapanya. 

c) Hak numpang karang (postal, identik dengan hak guna 

bagunan) dan hak usaha (erfpacht, identik dengan hak guna 

usaha). 

d) Bunga tanah, baik yang harus di bayar dengan uang maupun 

yang harus di bayar dengan hasil tanah. 

e) Pasar-pasar yang di tentuin oleh pemerintah, beserta hak-

hak istimewa yang melekat padanya. 
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Objek hipotik di luar dari pada Pasal 1164 KUH Perdata, 

yang dapat di bebani hipotik adalah : 

a) Bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak bergerak 

yang merupakan Hak Milik Bersama Bebas (Vrije Mede 

Eigendom). 

b) Kapal-kapal yang didaftar menurut Pasal 314 ayat KUH 

Dagang. 

c) Hak Konsensi Pertambangan menurut Pasal 18 Indische 

Minjwet. 

d) Hak Konsensi menurut S. 1918 No. 21 Jo. No. 20 yang juga 

dapat dijadikan jaminan Hipotik, dan lain-lain. 

Hipotik mempunyai sifat dari hak kebendaan pada 

umumnya antara lain : 

1. Absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap 

tuntutan siapapun 

2. Droit de suite atau zaaksgevolg,  artinya hak itu senantiasa 

mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut 

berada (Pasal 1136 ayat (2), Pasal 1198 KUH Perdata). 

3. Droit de Preference yaitu seorang mempunyai hak untuk 

didahulukan pemenuhan piutangnya di antara orang 

berpiutang lainnya (Pasal 1133,1134 ayat (2) KUH Perdata). 

Di sini hak jaminan kebendaan tidak berpengaruh oleh  
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kepailitan ataupun oleh penyitaan yang dilakukan atas 

benda yang bersangkutan. 

Di samping itu hipotik juga mempunyai ciri-ciri khas 

tersendiri yaitu: 

1. Accecoir, artinya Hipotik merupakan perjanjian tambahan 

yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya 

yaitu hutang- piutang. 

2. Ondeelbaar, yaitu Hipotik tidak dapat dibagi-bagi karena 

Hipotik terletak di atas seluruh benda yang menjadi objekya 

artinya sebagian hak Hipotik tidak menjadi hapus dengan di 

bayarnya sebagian hutang (Pasal 1163 ayat (1) KUH 

Perdata). 

3. Mengandung hak untuk pelunasan hutang (verhaalsrecht) 

saja. Jadi tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya. 

Namun jika diperjanjikan, kreditur berhak menjual benda 

jaminan yang bersangkutan atas kekuasaan sendiri 

(eigenmachttigeverkoop/parate execusi) jikalau debitur lalai 

atau wanprestasi (Pasal 1178 ayar (1) dan (2) KUH 

Perdata). 

Sedangkan asas-asas yang terkandung di dalam Hipotik 

adalah sebagai berikut: 

1. Asas Publiciteit (Openbaarheid) 
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Asas Publiciteit berarti bahwa pengikatan Hipotik harus 

didaftarkan dalam Register umum agar masyarakat khususnya 

pihak ketiga dapat mengetahuinya. Pendaftaran yang dimaksud 

adalah pendaftaran akte Hipotik pada Pejabat Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (dulu disebut Kantor Kadaster Seksi 

Pendaftaran Tanah). Namun setelah berlakunya UUHT otomatis 

Hipotik tidak lagi didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan 

Nasional. 

2. Asas Specialiteit 

Pengikatan Hipotik hanya dapat dilakukan atas benda-

benda yang di tunjuk secara khusus. Misalnya: 

a) Bendanya Berwujud apa 

b) Dimana letaknya 

c) Berapa besarnya dan luasnya 

d) Berbatasan dengan apa atau siapa dan sebagainya. 

Terhadap hipotik, ketentuan hipotik yang diatur dalam 

Pasal 314 ayat 4 dan Pasal 315 a, b, c KUH Dagang merupakan lex 

spesialis terhadap KUH Perdata. Maka apabila KUH Dagang tidak 

mengaturnya secara khusus, semua ketentuan hipotik yang ada 

dalam KUH Perdata tetap berlaku.   
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Menurut Pasal  1162 KUH Perdata: 

“hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak 

bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi 

pelunasan suatu perikatan.”58 

Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa hipotik 

merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul 

karena perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang harus 

diperjanjikan terlebih dahulu. Hipotik sebagai hak kebendaan hanya 

terbatas pada hak untuk mengambil penggantian dari benda tidak 

bergerak bersangkutan untuk pelunasan suatu perikatan saja. 

Berdasarkan bunyi-bunyi pasal tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan hipotik adalah 

sebagai berikut: 

1. Harus ada benda yang dijaminkan . 

2. bendanya adalah benda tidak bergerak. 

3. dilakukan oleh orang yang memang berhak 

memindahtangankan benda jaminan. 

4. ada jumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan yang 

ditetapkan dalam suatu akta. 

5. diberikan dengan suatu akta otentik. 

 

                                       
58 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 2002), hlm.300. 



 

98 
 

 

 

 

 

 

6. bukan untuk dinikmati atau dimiliki, namun hanya sebagai 

jaminan pelunasan hutang saja. 

Pembebanan hipotik harus dilakukan dengan akta otentik. 

Hipotik adalah hak jaminan yang bersifat accessoir, sehingga untuk 

pemberian hak hipotik harus diperjanjikan dalam perjanjian 

pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang yang dibuat antara 

kreditur dan debitur. Mengenai perjanjian pokok yang 

menimbulkan hubungan hukum utang piutang menurut Sudargo 

Gautama dapat dilakukan dengan cara akta di bawah tangan 

ataupun akta otentik.59  

Berkaitan dengan keabsahan pembebanan hipotik 

sebagaimana telah disyaratkan dalam Pasal 1171 Ayat (1) KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa:  

“Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik 

kecuali dalam hal-hal yang secara tegas ditunjuk oleh 

undangundang”  

Juga dalam Ayat (2)-nya yang berbunyi:  

“Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat 

dengan suatu akta otentik.” 

 

 

 

                                       
59Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Hak TanggunganBaru 

Tahun 1996 No 4”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 70   
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Sahnya Hipotik harus memenuhi syarat spesialitas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1174 KUH Perdata yang 

menyatakan :  

“Akta dalam mana diletakkan hipotik harus memuat suatu 

penyebutan khusus tentang benda yang dibebani, begitu 

pula tentang sifat dan letaknya, penyebutan mana sedapat-

dapatnya harus didasarkan pada pengukuran-pengukuran 

resmi” 

Selain memenuhi syarat spesialitas sahnya hipotik juga 

harus memenuhi syarat publisitas (Pasal 1179 (2) KUH Perdata) 

yaitu suatu syarat yang menghendaki agar hipotik yang 

bersangkutan didaftarkan pada Register Umum yaitu dengan cara 

mendaftarkan akta hipotik tersebut pada register-register umum 

yang disediakan untuk itu. 

Pemberian hak hipotik dengan segala akibat hukumnya, 

termasuk kewajiban pemberi hipotik untuk “merelakan” agar benda 

yang dijaminkan dengan hak hipotik tersebut disita, dijual, dan 

selanjutnya hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan dengan hak 

hipotik tersebut dipergunakan untuk melunasi utang debitur yang 

dijamin, baru lahir dan mengikat pemilik kebendaan yang akan 

dijaminkan dengan hak hipotik manakala telah dilakukannya 

pendaftaran akta hipotik pada Register Umum di Kantor 

Pendaftaran Tanah Yang bersangkutan (Seksi Pendaftaran Tanah  
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Sub Direktorat Agraria) untuk didaftarkan dalam Buku Tanah. 

Dengan selesainya proses pemberian kredit dengan jaminan hipotik 

dapat disebut adanya empat dokumen yaitu :  

a. Dokumen perjanjian utang  

b. Dokumen kuasa untuk memasang hipotik  

c. Dokumen akta pemasangan hipotik  

d. Sertipikat hipotik  

Sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1162 dan 

Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu hipotik 

merupakan hak kebendaan yang melekat pada benda tidak 

bergerak yang dijadikan obyek jaminan hipotik di tangan siapa pun 

benda tersebut berada untuk mengambil penggantian dari padanya 

bagi pelunasan suatu perikatan. Hak kebendaan tersebut tidak 

dapat dibagi-bagi dan membebani keseluruhan benda obyek 

jaminan. Dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan, yaitu hipotik 

bersifat absolut, sehingga hak kebendaan berupa jaminan hipotik 

dapat dipertahankan kepada siapa pun. Hal tesebut juga ditegaskan 

dalam ketentuan Pasal 315 e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 

yang berbunyi : 

“kapal yang terdaftar dan akan dilelang sita di luar wilayah 

Indonesia, tidak dibebaskan dari hipotik.” 

Akibat hukum pembebanan hipotik pada suatu benda tidak 

bergerak menyebabkan benda tersebut tetap mempunyai nilai  
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sebagai obyek jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada 

kreditur dengan tidak mempersoalkan siapa yang sedang 

menguasai benda tersebut (droit de suite). Satu-satunya cara agar 

hak kebendaan tersebut melekat pada obyek hipotik, maka harus 

dipenuhinya syarat pendaftaran. Dengan pendaftaran hipotik, maka 

melekatkan hak kebendaan berupa jaminan hipotik pada obyek 

hipotik.  

Selama hipotik belum didaftarkan, kreditur tidak 

mempunyai hak kebendaan atas obyek jaminan hipotik, karena 

sesuai dengan Pasal 1179 ayat 2 KUH Perdata, menegaskan bahwa :  

Hipotik yang belum didaftarkan tidak mempunyai kekuatan 

apapun dan terhadap para kreditur tidak mempunyai ikatan 

hipotik. 

Dengan pendaftaran, maka lahirlah kekuatan mengikat 

perjanjian hipotik dan sejak tanggal pendaftaran melekatlah 

kekuatan eksekutorial pada grosse akta perjanjian hipotik. Akibat 

lain dari pendaftaran ialah penentuan urutan “ranking” pemegang 

hipotik atas suatu benda objek hipotik. Pemegang hipotik yang lebih 

dulu mendaftarkan mempunyai kedudukan yang didahulukan 

dalam pemenuhan penagihan piutangnya dari pada pemegang 

hipotik yang mendaftar berikutnya (droit de preference).  

Hal tersebut diatur dalam Pasal 315 KUH Dagang, yang 

berbunyi “tingkatan hipotik ditentukan pada hari pembukuan,  
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hipotik yang dibukukan pada hari yang sama, mempunyai tingkat 

yang sama pula”60 dan Pasal 1181 KUH Perdata, juga menegaskan 

bahwa:  

Tingkatan dari pihak-pihak pemegang jaminan hipotik 

ditentukan menurut tanggal pembukuannya. Mereka yang 

membukukan pada hari yang sama, bersama-sama 

mempunyai suatu hipotik yang bertanggal sama, tanpa 

mempedulikan pada jam berapa pembukuan telah 

dilakukan, walaupun jam itu dicatat oleh pegawai 

penyimpan hipotik.61 

 

Akibat penting dari pendaftaran hipotik ialah terpenuhinya 

asas publisitas, yaitu agar hipotik dapat diketahui oleh umum dan 

asas spesialitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya 

dapat dibebankan atas benda yang ditunjuk secara khusus, yaitu 

benda-benda tidak bergerak, yang diikat sebagai jaminan.  

 

3. Jaminan Fidusia 

a.  Sejarah Fidusia 

                                       
60 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit, Pasal 315.   
61 Ibid, Pasal 1181.   
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1) Zaman Romawi 

Fidusia62  menurut asal katanya berasal dari kata “fides” 

yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka  

 

 

 

 

 

hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur 

(penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan 

kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau 

mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah 

dilunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa 

pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang 

berada pada kekuasaannya. 

Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan 

dalam masyarakat hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, 

yaitu, jaminan fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. 

Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang 

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam 

bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditore 

contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan 

kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan 

atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya 

dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali 

kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah 

dibayar lunas. Kalau dihubungkan dengan sifat yang ada pada setiap 

                                       
62 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit., hlm. 113-122. 
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pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitur mempercayakan 

kewenangan atas suatu barang kepada kreditur untuk kepentingan 

kreditur sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh 

kreditur). 

 

 

 

 

 

Timbulnya fiducia cum creditore disebabkan kebutuhan 

masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya 

suatu kebutuhan akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur 

oleh konstruksi hukum. Dengan fiducia cum creditore maka 

kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar, yaitu sebagai 

pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur 

percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang 

yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan 

dan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum. Debitur tidak 

akan berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak 

milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan itu. Hal ini 

merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya jika 

dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang dikenal 

sekarang. Karena adanya kelemahan itu maka ketika gadai dan 

hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan, fidusia menjadi 

terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari Hukum 

Romawi. Jadi fidusia timbul karena memang ada kebutuhan 

masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena 

dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 



 

105 
 

Masyarakat Romawi pada waktu itu menganggap bahwa 

gadai dan hipotek dianggap lebih sesuai karena adanya aturan 

tertulis sehingga lebih memberikan kepastian hukum. Gadai dan 

hipotik juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditur  

 

 

 

 

 

dan debitur. Demikian pula hak-hak dari pihak ketiga akan lebih 

terjamin kepastiannya karena ada aturannya pula. Masyarakat 

Romawi juga mengenal satu pranata lain di samping pranata 

jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan yang disebut fiducia 

cum amino contracta yang artinya janji kepercayaanyang dibuat 

dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata 

“trust” sebagaimana dikenal dalam sistem hukum common law. 

Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu 

benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan 

dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada 

temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan 

kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari 

perjalanannya. Dalam fiducia cum amino contracta ini kewenangan 

diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap 

ada pada pihak pemberi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika 

hukum Belanda meresepsi hukum Romawi –dimana hukum fidusia 

sudah lenyap-fidusia tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa 

dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda tidak ditemukan 

pengaturan tentang fidusia. Seterusnya sesuai dengan asas 
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konkordansi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Indonesia yang memberlakukan BW juga tidak ditemukan 

pengaturan tentang fidusia.  

 

 

 

 

 

 

2). Di Belanda  

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, pranata jaminan 

jaminan yang diatur adalah gadai untuk barang bergerak dan 

hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua pranata 

jaminan dirasakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pada 

saat itu dalam bidang perkreditan. Tetapi karena terjadi krisis 

pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan 

sampai akhir abad ke- 19, terjadi penghambatan pada perusahaan-

perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu 

tanah  sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang populer, dan 

kreditur menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan di 

samping jaminan tanah tadi. Kondisi seperi ini menyulitkan 

perusahaan-perusahaan pertanian. Dengan menyerahkan alat-alat 

pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam pengambilan kredit 

sama saja dengan bunuh diri. Apalah artinya kredit yang diperoleh 

kalau alat-alat pertanian yang dibutuhkan untuk mengolah tanah 

sudah berada dalam penguasaan kreditur. Terjadilah perbedaan 

kepentingan antara kreditur dan debitur yang cukup menyulitkan 
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kedua pihak. Untuk melakukan gadai tanpa penguasaan terbentur 

pada ketentuan Pasal 1152 ayat (2) BW yang melarangnya.  

Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah terobosan-terobosan 

dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli 

dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Bentuk  

 

 

 

 

 

ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan 

jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya 

kepada pembeli (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam 

jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-

barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap 

berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai 

peminjam pakai. Untuk sementara hal ini dapat mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu itu.  Tetapi hal itu 

bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu akan timbul keragu-

raguan dalam prakteknya. 

Keadaan seperti itu berlangsung terus sampai 

dikeluarkannya keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29 

Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest. 

Kasusnya adalah sebagai berikut: NV Heineken Bierbrouwerij 

Maatschappij meminjamkan uang sejumlah f 6000 dari P. Bos 

pemilik warung kopi “Sneek”, dengan jaminan berupa hipotek 

keempat atas tanah dan bangunan yang digunakan Bos sebagai 

tempat usahanya. Untuk lebih menjamin pelunasan utangnya, Bos 
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menjual inventaris warungnya kepada Bierbrowerij dengan hak 

membeli kembali dengan syarat bahwa inventaris itu untuk 

sementara dikuasasi oleh Bos sebagai peminjam pakai. Pinjam pakai 

itu yang akan berakhir jika Bos tidak membayar utang pada 

waktunya atau bilamana Bos jatuh pailit. Ternyata Bos benar-benar  

 

 

 

 

 

jatuh pailit dan hartanya diurus oleh kurator  kepailitan (Mr. AW de 

Haan), termasuk inventaris tadi. Bierbrowerij kemudian menuntut 

kepada  kurator kepailitan untuk menyerahkan inventaris tadi 

dengan sitaan revindikasi. Kurator menolak dengan alasan bahwa 

perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah 

tidak sah, karena hanya berpura-pura saja. Dalam gugatan 

rekonvensi kurator kepailitan menuntut pembatalan perjanjian jual 

beli dengan hal membeli kembali tersebut.  

Dalam sidang pengadilan tingkat pertama, pengadilan 

Rechbank dalam putusannya menolak gugatan Bierbrowerij dan 

dalam rekonvensi mengabulkan gugatan rekonvensi dengan 

membatalkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali 

tersebut. Alasannya adalah para pihak hanya berpura-pura 

mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali 

tersebut. Yang sesungguhnya terjadi adalah perjanjian pemberian 

jaminan dalam bentuk gadai. Akan tetapi gadai tersebut adalah 

tidak sah karena barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi 
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gadai sehingga bertentangan dengan larangan pasal 1152 ayat (2) 

Kitab Undang-undang Perdata (1198 ayat (2) BW).  

Atas putusan ini Bierbrowerij menyatakan banding yang 

keputusannya adalah menyatakan jual beli dengan hak membeli 

kembali tersebut adalah sah. Dengan demikian Kurator Kepailitan 

diperintahkan untuk menyerahkan inventaris warung kopi Bos  

 

 

 

 

 

kepada Bierbrowerij. Atas keputusan ini Kurator Kepailitan 

menyatakan kasasi dan dalam putusannya Hoge Raad menyatakan 

bahwa yang dimaksud oleh para pihak adalah  perjanjian 

penyerahan hak milik sebagai jaminan dan merupakan titel yang 

sah. Kurator Kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan 

inventaris Bos kepada Bierbrowerij. Hal ini telah melahirkan 

pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak milik secara 

kepercayaan yang dikenal dengan fidusia. 

 

3). Pengaturan Di Indonesia Sebelum Diundangkannya UU. 

No.42 Tahun 1999  

Pada abad ke-19, krisis yang terjadi di Eropa membawa 

imbas pada Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Untuk 

mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau 

Oogstverband (staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur 

mengenai peminjaman hutang yang diberikan dengan jaminan atas 

barang-barang bergerak, atau setidak-tidaknya kemudian menjadi 
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barang bergerak, sedangkan barang- barang itu tetap berada dalam 

kekuasaan debitur. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di 

Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan 

Hooggerechtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932.  

Walaupun demikian, sebenarnya konsep constitutum 

possessorium ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau  

 

 

 

 

 

diteliti dan cermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal 

konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah menurut 

hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan 

untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani 

penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap 

menguasai tanah tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai 

penggarap. Setelah adanya keputusan HGH itu, fidusia selanjutnya 

berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotik.  

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami 

perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya 

menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, 

kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang 

yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa 

penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan 

saja.  

Tidak hanya sampai di situ, perkembangan selanjutnya juga 

menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga 
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dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai obyek 

fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di 

Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya 

dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Apalagi dengan 

berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No.5 

Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan UUPA) perbedaan antara  

 

 

 

 

 

barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-

undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan 

bukan tanah.   

Sistem hukum adat dan sistem hukum perdata barat sangat 

dominan mempengaruhi perkembangan hukum jaminan nasional, 

antara lain bahwa dalam Hukum Adat membedakan benda dalam 

dua golongan yaitu benda tanah dan benda bukan tanah, sedangkan 

hukum Perdata Barat yaitu hukum Perdata yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (BW) membagi benda dalam benda 

bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud, 

perbedaan tersebut sangat berpengaruh pada lembaga  jaminan 

untuk jenis-jenis benda tersebut di atas.63 

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Mochtar Kusuma 

Atmadja64, bahwa dalam rangka pembentukan hukum, maka 

                                       
63

 Retnowulan Sutantio, “Lembaga Jaminan Kredit dan Pelaksanaannya 
secara Paksa”, makalah dalam Seminar 150 Tahun Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, (Jakarta: BPHN, 1999), hlm. 2. 

64
 Mochtar Kusuma Atmadja, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan 

Nasional”, makalah Lokakarya, Jakarta: BPHN, hlm. 19 
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kesepakan untuk menetapkan hukum-hukum mana yang perlu 

diadakan menarik untuk dibicarakan, sebagian pakar hukum 

berpendapat bahwa hukum perikatan atau kontrak sudah sangat 

mendesak (urgent) untuk diganti, sebagian pakar hukum lainnya 

berpendapat di samping hukum perikatan juga sudah perlu diganti 

perihal hukum perorangan (Van Personen), hukum kebendaaan  

 

 

 

 

 

(Van Zaken), hukum jaminan, di lain pihak ada yang mengangap 

bahwa hukum waris nasional sudah waktunya untuk digarap.   

Dalam rangka menjaga terjadinya kekosongan hukum, maka 

dirumuskanlah Pasal II Aturan Peralihan UUD 194565, dengan pasal 

tersebut berlakulah diantaranya, hukum jaminan yang didasarkan 

pada hukum barat yang di atur dalam KUHPerdata dan hukum 

Jaminan yang didasarkan pada hukum adat, selain hukum jaminan 

yang didasarkan pada hukum islam, akan tetapi dalam prakteknya 

pemakaian hukum jaminan didominasi oleh ketentuan yang diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat (BW), walaupun 

secara lokal di wilayah tertentu berlaku pula hukum jaminan yang 

didasarkan pada Hukum Adat setempat dan Hukum Islam, sehingga 

dalam perkembangan pembentukan hukum jaminan nasional 

                                       
65

 Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 Aturan Peralihan Pasal II 
UUD 1945  diubah menjadi Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945,  “Segala Peraturan 
Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. 
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pengaruh dari sistem hukum tersebut di atas mewarnai hukum 

jaminan di Indonesia.  

Dalam hukum jaminan dikenal adanya jaminan secara 

umum dan secara khusus, jaminan secara umum yaitu jaminan yang 

timbul dari undang-undang, sedangkan jaminan secara khusus 

merupakan jaminan yang timbul dari suatu perjanjian baik berupa 

perjanjian kebendaan maupun perjanjian perorangan, perjanjian- 

 

 

 

 

 

perjanjian jaminan khusus tersebut sifatnya accessoir terhadap 

perjanjian pokoknya. Dengan adanya jaminan  umum, maka hukum 

jaminan telah memberikan perlindungan berupa jaminan secara 

umum kepada kreditur bagi pelunasan utang debitur, akan tetapi 

untuk memberikan rasa aman (kepastian), maka dalam praktek 

sering dibuat perjanjian jaminan, baik berupa perjanjian jaminan 

kebendaan maupun jaminan perorangan.66 

Dilain pihak akselerasi perkembangan ekonomi dan 

dimamika global berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum 

jaminan di Indonesia, maka dalam pembentukan hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusuma Atmadja67. 

Perkembangannya lebih cenderung membuat Kodifikasi Partial 

(sebagian), sehingga pemikiran untuk mengadakan kodifikasi 

                                       
66

 Lihat Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(BW). 

67
 Mochtar Kusuma Atmadja “Peranan Hukum Dalam Pembangunan 

Nasional”, lokakarya, Jakarta: BPHN, hlm. 19 
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komprehensif sudah ditinggalkan, oleh karena itu dalam 

pembentukan dan pengembangan hukum jaminan arahnya 

mengikuti kodifikasi parsial tersebut.  

Selain itu dalam hubungannya dengan hukum jaminan, 

maka akan terkait dengan hukum benda tanah dan benda bukan 

tanah, sebagaimana dimaklumi bahwa dalam sistem hukum adat 

dianut asas pemisahan horisontal, pada asas pemisahan horisontal  

 

 

 

 

 

prinsipnya memisahkan kepemilikan benda tanah dan benda bukan 

tanah yang melekat pada tanah tersebut, sehingga pemilik tanah 

tidak selalu menjadi pemilik rumah, tanaman-tanaman yang ada di 

atas tanah,68 sehingga dalam hukum jaminan baik hukum jaminan 

kebendaan maupun jaminan perorangan idealnya digabungkan 

dalam suatu Undang-undang, alasannya meskipun jaminan 

perorangan merupakan salah satu jenis perjanjian khusus, tetapi 

tetap merupakan bagian hukum jaminan, oleh karenanya dalam 

satu Undang-undang yang mengatur hukum jaminan akan diatur 

dan ditemui ketentuan jaminan umum dan jaminan khusus, 

sehingga secara teoretis dalam hukum jaminan akan tersusun 

secara sistematis adanya Ketentuan Umum, Lembaga Jaminan 

Kebendaaan, Lembaga Jaminan Perorangan dan Ketentuan Hukum 

Acara. 

                                       
68

 BPHN, “Naskah Akademis Peraturan perundang-undangan tentang 
Hukum BendaHukum Jaminan dan Hukum Bertetangga”,( Jakarta: BPHN, 1996), 
hlm. 70. 



 

115 
 

Perkembangan hukum nasional, dalam hal ini kaitannya 

dengan perkembangan hukum jaminan, khususnya perkembangan 

lembaga jaminan di Indonesia dapat diamati dari perubahan 

melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini 

terjadi  karena pertimbangan kebutuhan hukum, akibat dari 

percepatan perekonomian, selain itu perubahan hukum diadakan 

karena negara-negara bekas jajahan memiliki kesadaran tinggi  

 

 

 

 

 

untuk memperbaiki sistem hukumnya, maka hukum jaminan 

dibutuhkan karena berkaitan dengan aspek ekonomi, juga untuk 

kepastian hukum.  

Di lain pihak perkembangan hukum jaminan, jika diamati 

dari sudut substansi hukum walaupun ada kalanya menguntungkan 

menggunakan model-model asing yang berupa konsepsi, 

prosesproses dan lembaga-lembaga hukumnya, pada sisi lain ada 

juga yang menghambat karena mungkin saja tidak sesuai dengan 

kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu akan 

diberlakukan, oleh karena itu diperlukan melakukan adopsi 

terhadap hukum asli dari masyarakat yang bersangkutan, oleh 

karenanya sangat perlu diadakan kombinasi konsep-konsep, 

prosedur dan lembaga-lembaga hukum  tersebut, sehingga hukum 

jaminan di Indonesia, selain dapat diterima oleh masyarakat asli, 

juga dapat mengimbangi pergaulan International.  
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Dengan demikian secara teoretis perkembangan hukum 

jaminan, khususnya lembaga jaminan di Indonesia akan mencakup 

antara lain; perkembangan substansi hukumnya; perkembangan 

lembaga jaminan; perkembangan obyek (benda-benda) dan 

subyeknya; perkembangan prosedurnya yang berkaitan dengan 

pendaftaran, masa berlaku, hapus dan eksekusinya serta 

berhubungan dengan perkembangan lembaga-lembaga penunjang 

hukum jaminan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

Bentuk awal dari fiducia yang dikenal sekarang ini ialah 

fiducia cum creditore. Penyerahan hak milik pada fiducia cum 

creditore ini terjadi secara sempurna, sehingga penerima fiducia 

(kreditur) berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna juga. 

Sebagai pemilik tentu saja ia bebas berbuat apa pun terhadap 

barang yang dimilikinya, hanya saja  berdasarkan fides ia 

berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang tadi kepada 

debitur pemberi fiducia, apabila pihak yang belakangan ini telah 

melunasi utangnya kepada kreditur. Lebih daripada itu tidak ada 

pembatasan-pembatasan lain dalam hubungan fiducia cum 

creditore. Hak milik di sini bersifat sempurna yang terbatas, karena 

digantungkan pada syarat tertentu. Untuk pemilik fiducia, hak 

miliknya digantungkan pada syarat putus (ontbindende 
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voorwaarde). Hak miliknya yang sempurna baru lahir jika  pemberi 

fiducia tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)69.  

Akan tetapi, pendapat tersebut  tidak memberi kejelasan 

bagaimana kedudukan pemegang fiducia selama syarat putus yang 

dimaksud belum terjadi. Meskipun demikian tidak ada bedanya 

dengan akibat dari jual beli dengan hak membeli kembali, di mana 

kalau penjual (debitur) tidak membeli kembali barangnya maka 

pembeli (kreditur menjadi pemilik barang yang telah dijual tadi. 

Lagi pula pendapat tersebut bertentangan dengan sistem hukum  

 

 

 

 

 

jaminan di mana dalam hukum jaminan tidak diperbolehkan 

seorang penerima jaminan (kreditur) menjadi pemilik dari barang 

jaminan, bahkan setelah debitur wanprestasi pun kreditur dilarang 

menjadi pemilik barang jaminan. Setelah debitur wanprestasi, 

kreditur hanya berhak menjual secara umum barang jaminan dan 

hasil penjualan itu dipergunakan untuk melunasi hutangnya. Pasal 

1155 dan 1156 KUH Perdata mengenai pelaksanaan hak kreditur 

atas barang  jaminan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya.   

Dengan  demikian, telah diakui pula bahwa dianalogkan 

ketentuan-ketentuan tentang gadai dapat dipergunakan bagi 

fidusia. Maka kedudukan kreditur selama debitur belum lalai 

memenuhi kewajibannya ialah bahwa kreditur berkedudukan 

sebagai penerima jaminan, hanya saja karena dijaminkan berupa 

                                       
69

 Tiong Oey Hoey, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, (Jakarta, 
Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 47. 
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hak milik maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang 

dipunyai oleh pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan. Hal 

yang demikian itu memang diperlukan, oleh karena kreditur 

sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang 

jaminan melainkan debiturlah yang menguasasinya.  Dengan 

demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang 

jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu 

dikuasakan kepada debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak 

melakukan pengawasan atas barang jaminan. 

 

 

 

 

 

 

Penyerahan hak milik kepada kreditur dalam fiduciaire 

eigendoms overdracht bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam 

arti yang sesungguhnya seperti halnya dalam jual beli dan 

sebagainya, sehingga kreditur tidak akan menjadi pemilik yang 

penuh (volle eigenaar), ia hanyalah seorang bezitloos eigenaar atas 

barang-barang jaminan, dan karena  sesuai dengan maksud dan 

tujuan perjanjian tentang jaminan itu sendiri, kewenangan kreditur 

hanyalah setara dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang 

yang berhak atas barang-barang jaminan. Bahwa kedudukan 

kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, 

sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah 

kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, 
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oleh karena itu, dikatakan pula kewenangannya sebagai pemilik 

terbatas. 

Pengawasan dari kreditur terhadap barang jaminan yang 

dikuasai oleh debitur, secara teoretis hal itu sulit dilakukan apalagi 

kalau debiturnya ada beberapa seperti halnya pada  bank. Terhadap 

fiducia barang-barang yang difiduciakan dikuasai debitur untuk 

dipergunakan sendiri bukan untuk dipindahkangankan kepada 

pihak lain, sehingga jumlahnya tetap dan pengawasan terhadap 

barang-barang tersebut relatif lebih mudah dibandingkan pada 

fiducia terhadap barang-barang perdagangan dimana jumlahnya 

sesalu berubah karena pemindahantanganan. Akan tetapi , cara  

 

 

 

 

 

pengawasannya adalah sama, yaitu bahwa jumlah barang-barang 

yang ada pada tiap-tiap waktu tertentu (tiap bulan misalnya) harus 

lebih besar daripada sisa kredit yang menjadi tanggungan debitur. 

Dalam fiducia, debitur melalui penyerahan secara 

constitutum possessorium tetap menguasai barang jaminan. 

Mengenai penguasaan ini pun dapat  dibagi menjadi dua bagian, 

yang pertama kalau yang difidusiakan adalah barang-barang 

inventaris maka debitur menguasai barang jaminan atas dasar 

perjanjian pinjam pakai dengan kreditur,   yang kedua kalau yang 

difidusiakan adalah barang-barang dagangan maka debitur 

menguasai barang jaminan atas dasar  konsinyasi (consignatie) atau 

penitipan.   Pada bentuk yang pertama  (pinjam pakai) debitur tidak 
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diberi kekuasaan untuk mengalihkan atau menjual barang jaminan, 

sedangkan pada bentuk  yang kedua ia diberi kekuasaan untuk itu 

akan tetapi hasil penjualan sebagian atau seluruhnya (menurut 

yang diperjanjikan) harus disetorkan kepada kreditur. Kedua 

bentuk ini logis sekali kalau diingat bahwa pada barang inventaris 

diperlukan debitur untuk pakai saja, sedangkan barang dagangan 

justru ia diperlukan untuk mengalihkan (misalnya dijual) sehingga 

sudah seharusnya kekuasaan untuk itu diberikan kepada debitur. 

Apabila terjadi penjualan atas barang inventaris yang dijaminkan 

secara fiducia maka pembeli dilindungi  sesuai Pasal 1977 KUH 

Perdata. 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu ia sebagai pihak ketiga boleh menganggap 

bahwa pihak yang  menguasai barang (bergerak) sebagai pemilik 

dan tidak ada kewajiban  bagi pihak ketiga untuk menyelidiki 

terlebih dahulu apakah benar pihak yang menguasai itu benar-

benar pemilik. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan antara 

debitur dengan pihak ketiga adalah sah. Kreditur dalam hal 

demikian dapat dianggap wanprestasi dan selanjutnya ia dapat 

membatalkan perjanjian pemberian kredit serta mewajibkan 

debitur melunasi utangnya secara sekaligus. Jika debitur melakukan 

penyerahan secara constitutum possessorium sekali lagi kepada 

pihak ketiga sehingga barang yang dikuasai oleh debitur dijaminkan 

secara fiducia terhadap dua kreditur.   
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Cara pemenuhan piutangnya dan cara penyelesaian 

hubungan hukumnya dalam kepailitan tersbut tergantung pada 

ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diperjanjikan antara para 

pihak. Misalnya saja si kreditur dapat menahan benda jaminan 

tersebut, kemudian diperhitungkan selisih harganya benda jaminan 

dengan jumlah piutangnya, atau  menjual benda jaminan tersebut 

secara di bawah tangan atau dimuka umum, kemudian setelah 

diperhitungkan dengan piutangnya, sisanya dikembalikan pada 

debitur.  Sedangkan bagi  mereka yang berpendapat bahwa 

perjanjian fiducia itu melahirkan hak yang zakelijk bagi kreditur, 

maka hak zakelijk tersebut dapat  dipertahankan terhadap pihak  

 

 

 

 

 

ketiga, dan benda-benda jaminan yang berada pada debitur masuk 

dalam boedel kepailitan. Untuk pemenuhan piutangnya kreditur 

dapat bertindak terhadap benda-benda jaminan tersebut seolah-

olah tidak terjadi kepailitan.  

Dia adalah “separatist” yaitu tergolong kreditur yang 

mempunyai kedudukan terkuat, seperti halnya pemegang gadai dan 

hipotik, yang pemenuhan piutang-piutangnya harus lebih 

didahulukan dari kreditur-kreditur yang lainnya. Menurut 

ketentuan undang-undang, pemegang gadai dan hipotik, jika terjadi 

kepailitan dari debitur dapat ditetapkan melaksanakan haknya, 

seperti seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kedudukan pemegang 

fiducia dalam kepailitan adalah sama dengan kedudukan pemegang 
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gadai dan hipotik, yang melaksanakan janji untuk menjual atas 

kekuasaan sendiri terhadap benda-benda jaminan manakala 

debitur tidak memenuhi kewajibannya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-undang kepailitan, 

kreditur harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu 

2 (dua) bulan, terhitung sejak mulai insolvensi. Jika ketentuan 

tersebut tidak dilaksanakan oleh kreditur, maka curator kepailitan 

berhak menjual benda-benda jaminan tersebut dengan 

memperhitungkan piutang dari kreditur dari hasil penjualan 

tersebut. Kemungkinan benda-benda jaminan tidak mencukupi 

untuk pemenuhan piutang kreditur, maka dalam keadaan demikian  

 

 

 

 

 

seperti halnya dengan pemegang gadai, ia berhak untuk bagian 

piutang yang belum terpenuhi itu bertindak sebagai kreditur  

konkurent. Jika perjanjian fiducia ini dianggap menimbulkan hak 

yang bersifat zakelijk, maka kosekuensinya adalah hak-hak atas 

benda jaminan itu dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga, jadi 

juga terhadap curator kepailitan. Curator kepailitan tidak dapat 

menarik benda-benda tersebut (revindikatei) dari kekuasaan 

debitur, selama debitur tetap memenuhi kewajibannya dengan baik, 

yaitu  membayar hutang-hutangnya kepada kreditur.  

 

b. Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia.  

1). Pengertian/Definisi Fidusia 
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Kata Fiducia berasal dari bahasa kata "fidusia" berasal dari 

bahasa Latin70, kata dasar "fido", artinya saya mempercayai 

seseorang atau sesuatu, sedangkan istilah "fiducia" (kata benda), 

artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan 

yang besar. Fiducia dimaksudkan peristiwa seorang debitur 

menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan 

jual pura-pura, dengan maksud menerima benda itu  kembali dari 

kreditur tersebut setelah utangnya dibayar, jadi sebagai gadai.  

Lembaga fiducia lahir di Indonesia sesudah lebih dahulu lembaga  

 

 

 

 

 

tersebut mendapat pengakuan di Negeri Belanda, di masa Hindia 

Belanda telah merupakan satu kelaziman yang boleh dikatakan 

tetap sifatnya, Indonesia mencontoh Negeri Belanda terutama 

dalam bidang perundang-undangan (asas konkordansi).71 

Lembaga Jaminan Fidusia sesungguhnya sudah sangat tua 

dan dikenal dan digunakan dalam masyarakat hukum Romawi, 

dalam hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal dengan nama 

Fiducia cum creditore contracta (artinya, janji kepercayaan yang 

dibuat dengan kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan 

krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan 

                                       
70 Lihat Latijnsch Woordenboek, oleh: DR. J.van Wegeningen J.B.wolters, 

Groningen, 1990. Hasil yang serupa   dalam: Elementary Latin Dictionary by: 
Ch.T.Lewis Ph.D, American Book Company. New York, 1914.b.Beknopt Latijns 
Nederlands Woordenboek by: Dr.K. van der Heijde Wolters, Groningen, 1954. 

71
 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok 

Hukum Jaminan Perorangan, (Jakarta: 1980),  hlm. 60 
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atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk 

utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai 

secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan 

kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya 

sudah dibayar lunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

LIKUIDITAS PERBANKAN 

 

 

A.  Risiko Likuiditas Perbankan 

Salah satu risiko yang dihadapai bank dalam kegiatan 

usahanya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan 

akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang 

jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 
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liquid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau aset likuid yang berkualitas tinggi 

yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi 

keuangan bank.72  

Risiko dalam hal ini adalah berpotensi terjadinya suatu 

peristiwa atau events yang mungkin dapat menimbulkan kerugian 

bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana  

 

 

 

 

 

mestinya. Dalam Tulisannya Bismar Nasution mendefenisikan risiko 

sebagai potensi fluktuasi yang merugikan laba bank atau cash flow 

atau modal bank sebagai dampak yang diakibatkan nasabah, 

internal control yang kurang memadai, kegagalan sistem atau 

control, dan mismanagement.73  

Untuk itu bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko 

yang mungkin timbul dalam melaksankan kegiatan usahanya. 

Besarnya risiko yang terkandung dalam suatu bank pada 

hakikatnya menunjukkan besarnya potencial problem yang dihadapi 

                                       
72 Pasal 1 angka 8 PBI No: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI 

No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 
73 Bismar Nasution, “Aspek Hukum Peran Bank Sentral dalam Stabilitas 

Sistem Keuangan (SSK)”, Disampaikan pada “Focus Group Discussion (FGD) tentang 
Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)”, (Padang: Ikatan 
Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 28 Mei 2009), hlm.19.  
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oleh bank tersebut. Agar risiko tidak menjelma secara nyata 

menjadi problem maka dibutuhkan sumber daya di dalam bank 

untuk menopangnya. Misalnya, tersedianya penyisihan 

penghapusan aktiva produkstif merupakan sumber daya untuk 

menopang risiko kredit macet dan keberadaan alat likuid yang 

cukup adalah untuk mengantisipasi risiko likuiditas. Di atas segala 

macam sumber daya kuantatif tersebut, yang paling penting dan 

menduduki posisi sentral adalah sumber daya yang bersifat 

kualitatif, yaitu manajemen bank.74  

 

 

 

 

 

 

Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak 

terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam 

kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko 

tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. 

Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko sangat 

penting sehingga para manajer pelaksana (risk taker) dan bagian 

pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang 

terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus 

selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola 

secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko 

yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank 

                                       
74 Bismar Nasution, “Aspek Hukum Peran Bank Sentral dalam Stabilitas 

Sistem Keuangan (SSK)”, Disampaikan pada “Focus Group Discussion (FGD) tentang 
Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)”, Op.Cit., hlm.18. 
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dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat 

terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko 

dan pengelolaannya.75 

Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang 

kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga 

tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan 

pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Arti stabilitas sistem 

keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor 

keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh 

berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya  

 

 

 

 

 

merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor 

struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat 

bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). 

Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan 

antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko 

operasional.76 

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas 

sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan:77 

                                       
75 Ibid.hlm.22. 
76http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/

Ikhtisar/Definisi+SSK. 
77 Surat Edaran Bank Indonesia No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009, 

perihal  Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. 

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Definisi+SSK
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Definisi+SSK
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1. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset 

produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk 

aset likuid; dan/atau  

2. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari 

penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang 

diterima. 

Dalam Pasal 4 ayat (1) PBI Nomor: 11/25/PBI/2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 

Umum, risiko bank terdiri dari: 

a. Risiko kredit; 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 

 

 

 

 

 

b. Risiko Pasar; 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk derivative, akibat perubahan secara 

keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan 

harga option. 

c. Risiko Likuiditas; 

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi 
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yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi 

keuangan bank. 

d. Risiko Operasional; 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan 

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian 

eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 

e. Risiko Hukum; 

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. 

f. Risiko Reputasi; 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap bank. 

 

 

 

 

 

g. Risiko Stratejik; dan 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik 

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan 

bisnis. 

h. Risiko Kepatuhan; 

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan yang berlaku. 
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Penyebab bank-bank mengalami pemburukan aset kredit 

atau masalah lainnya, setidaknya dapat diteropong dalam beberapa 

aspek. Setidaknya, ada dua aspek sumber masalah yang dihadapi 

bank sebagai unit usaha bisnis yang tak lepas dari berbagai risiko. 

Kedua aspek itu bisa karena persoalan di internal bank atau 

eksternal. Faktor internal bank bisa menjadi sumber bank 

mengalami masalah bila bank itu dikelola dengan tidak hati-hati, 

khususnya dalam manajemen risiko, lemahnya pengendalian 

internal, campur tangan pemilik dalam operasional bank atau 

adanya kesalahan penetapan startegi yang bermuara bank 

mengalami kerugian. Sedangkan faktor eksternal bank seperti 

perubahan lingkungan bisnis. Contohnya ketika terjadi krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 2008 hingga memasuki tahun 

2009 yang banyak memukul kinerja usaha debitur bank yang  

 

 

 

 

 

mengalami kesulitan untuk membayar bunga dan pokok  kreditnya. 

Gagal bayar debitur bank ini memukul tingkat pendapatan bank 

dari bunga kredit (fee base income) dan memaksa bank untuk 

menyisihkan pencadangan yang menguras likuiditas hingga 

struktur permodalan pun terancam melorot.78 

                                       
78 Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia, available at 

http:// www.bi.go.id/web/id/publikasi/artikel/buku.thm 22 Februari 2010, 
hlm.29 

http://www.bi.go.id/web/id/publikasi/artikel/buku.thm%2022%20Februari%202010
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Buruknya kondisi perbankan di Indonesia disebabkan oleh 

enam faktor, yaitu:79  

a. Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipacu oleh 

pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan karena 

sifatnya jangka pendek; 

b. Pemberian kredit tanpa melalui proses analisis kredit yang 

sehat;  

c. Konsentrasi kredit yang berlebihan kepada suatu kelompok 

usaha atau individu baik yang terkait dengan bank maupun 

tidak;  

d. Moral hazard karena belum tegasnya mekanisme exit policy dan 

berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah; 

 

 

 

 

 

 

 

e. Campur tangan pemilik berlebihan dalam manajemen bank 

(bahkan tak sedikit pemilik yang merangkap sebagai pengurus 

bank); dan 

f. Lemahnya aspek supervise dan regulasi perbankan. 

Risiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo waktu. Bank perlu 

memenuhi kebutuhan likuiditas untuk berbagai tujuan seperti 

                                       
79 Widigdo Sukarman, “Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Rill”, 

Bisnis dan Ekonomi Politik Quartely Review of the Indonesia Economy, (Vol.3, No.1, 
Januari 1999), hlm.21. 
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penarikan dana simpanan oleh nasabah, penyediaan dana untuk 

fasilitas kredit, pemenuhan reserve requirement, dan lain-lain. 

Masalahnya adalah bank tidak mungkin memperkirakan 

penyediaan likuiditas dalam waktu dan jumlah yang selalu tepat 

dengan kenyataan. Apabila likuiditas yang disediakan ternyata lebih 

besar daripada yang betul-betul diperlukan, bank rugi karena 

kelebihan dana tersebut merupakan dana tidak produktif yang 

sebenarnya dapat dikalkulasikan dalam bentuk aktiva lain yang 

lebih produktif. Apabila likuiditas yang disediakan ternyata kurang 

atau tidak mencukupi kebutuhan likuiditas yang sebenarnya, maka 

bank berada dalam kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas dalam 

jumlah besar dan dalam waktu yang lama dapat menempatkan bank 

tersebut dalam posisi sulit sehingga tergolong bank kurang sehat, 

kurang dipercaya nasabah, dan ada kemungkinan untuk bangkrut.80 

  

 

 

 

 

 

Ketidaksesuaian atau mismatch dalam pengelolaan 

likuiditas mengakibatkan penghentian dari keikutsertaan dalam 

kliring. Kinerja dan kestabilan perbankan dalam praktek sehari-hari 

dapat dipantau dari mekanisme pelaksanaan kliring antar bank. 

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronis 

antar bank, baik atas nama bank maupun atas nama nasabah yang 

hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu. 

                                       
80 Y. Tri Susilo,dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2000), hlm.102. 
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 Suatu bank dapat mengalami permasalahan likuiditas 

apabila mengalami permasalahan keuangan akibat ketidaksesuaian 

antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Apabila 

permasalahan likuiditas tersebut tidak segera ditangani, 

dikhawatirkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut 

merosot dan nasabah berbondong-bondong menarik uangnya (bank 

runs) sehingga bank dimaksud tidak berfungsi secara normal. 

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu hal yang sangat 

mempengaruhi indikator penentuan penurunan kesehatan suatu 

bank. Dalam pengelolaan likuiditas dikenal beberapa komponen 

atau unsure yakni Giro Wajib minimum, Rekening Giro di Bank 

Indonesia, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Cadangan Kedua.81 

Ad.1. Giro Wajib Minimun (GWM) 

 

 

 

 

 

 

Salah satu kewajiban penting dari bank peserta kliring 

adalah memelihara rekening giro pada Bank Indonesia sejumlah 

tertentu. Ada dua tujuan dari penetapan GMW tersebut:82 

a. Secara Mikro, tersedianya dana siaga darisetiap bank agar 

setiap waktu dapat membayar kewajibannya; 

b. Secara Makro, merupakan sarana pengawasan bank dan 

pengendalian moneter yaitu untuk meredam ekses likuiditas 

                                       
81 Hasil Riset Bank Indonesia (Satgas BLBI) dengan HLB Hadori & Rekan, 

Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan, dan Hukum (Jakarta: Bank 
Indonesia, 2002), hlm.21-23. 

82 Ibid. 
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yang berlebihan dari perbankan yang dapat mendorong 

ekspansi yang berlebihan atau spekulasi. 

Ad.2. Saldo Giro Bank pada Bank Indonesia 

 Saldo Giro pada Bank Indonesia terdiri dari saldo giro yang 

dicatat dalam pembukuan Bank Indonesia. Saldo giro ini meliputi 

seluruh saldo giro cabang-cabangnya di kantor-kantor cabang Bank 

Indonesia di seluruh Indonesia. Besarnya giro Bank Indonesia yang 

diperlukan oleh setiap bank setiap harinya ditentukan oleh: 

a. Besarnya penarikan tunai dalam operasional sehari-hari; 

b. Besarnya kewajiban jatuh tempo yang harus dipenuhi oleh 

bank; 

c. Besarnya komitmen kredit yang akan ditarik; 

d. Batas minimal 5 % dari dana pihak ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.3. Dana Pihak Ketiga 

 Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah meliputi jumlah dana 

milik masyarakat yang ada pada seluruh cabang dari bank yang 

bersangkutan baik berupa giro, tabungan, deposito, maupun 

kewajiban-kewajiban lainnya kepada masyarakat seperti transfer 

yang belum dibayarkan, dan lain-lain. 

Ad.4. Cadangan Kedua 
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 Selain cadangan wajib dikenal pula jenis cadangan lainnya 

yang biasa disebut dengan cadangan kedua. Sifat cadangan ini tidak 

wajib namun demikian untuk tujuan keamanan bank itu sendiri. SBI 

dan SUN merupakan surat berharga bank yang dapat berfungsi 

sebagai  cadangan kedua. 

 

B. Manajemen Likuiditas Bank 

Dengan semakin meningkatnya risiko yang dihadapi oleh 

bank, maka bank perlu mengendalikan risiko dimaksud sehingga 

kualitas penerapan manajemen risiko bank menjadi semakin 

meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen 

risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank, tetapi juga bagi 

kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi 

kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah 

transparansi informasi terkait produk atau aktivitas bank. Selain 

itu, peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan  

 

 

 

 

 

akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis 

risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Salah satu kesulitan dan risiko bank yang terbesar adalah 

dalam hal pengelolaan likuiditas bank. Seringkali terjadi mismatch 

atau ketidakcocokan matury, yaitu antara matury dana pada sisi 

pasiva dengan matury penempatan dana pada sisi aktiva. Masalah 

tersebut timbul karena perolehan dana jangka panjang atau jangka 
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pendek pada sisi pasiva tidak berada pada kontrol/ penguasaan 

bank. Mengahadapi ketidakpastian atau ketidakstabilan penarikan 

dana oleh pemilik dana pada pos-pos pasiva di satu pihak dan di 

lain pihak kebutuhan waktu yang lebih longgar dalam penempatan 

dana pada pos-pos aktiva yang menghasilkan bunga (earning 

assets), maka bank harus cerdas mengendalikan likuiditas yang 

dipunyainya sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan kedua 

sisi kebutuhan.83 

1. Pengelolaan Kas Minimum 

2. Controlling Maturity 

3. Capital Adequacy Ratio 

4. Laporan Likuiditas 

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko untuk 

risiko likuiditas adalah untuk memastikan kecukupan dana secara 

harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam  

 

 

 

 

 

pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber 

dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid 

yang berkualitas tinggi. 

Penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas secara 

efektif paling kurang mencakup:84 

1. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; 

                                       
83 Gunarto Sunardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm.139. 
84 Surat Edaran Bank Indonesia No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009, 

perihal  Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. 
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2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

manajemen risiko; 

3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; 

4. sistem pengendalian manajemen intern yang menyeluruh. 

Penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas harus 

terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko secara 

menyeluruh sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 

penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Dalam penerapan 

manajemen risiko ini, bank perlu melakukan evaluasi profil risiko 

likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal. 

Adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah 

dimaksudkan sebagai:85 

1. tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah 

pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas  

 

 

 

 

 

perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku; 

2. tolak ukur untuk mendapatkan arah pembinaan dan 

pengembangan bank secara individual maupun perbankan 

secara keseluruhan. 

Dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998, mengatur dalam hal suatu bank mengalami kesulitan 

                                       
85 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm.129. 
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keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank 

Indonesia dapat melakukan tindakan agar: 

a. Pemegang saham menambah modalnya; 

b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau 

Direksi bank; 

c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah yang macet dan 

memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; 

d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 

e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih 

seluruh kewajiban; 

f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian 

kegiatan bank kepada pihak lain; 

g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau 

kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 

 

 

 

 

 

 

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum 

cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau 

menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat 

membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat 

mencabut izin usah bank dan memerintahkan Direksi bank untuk 

segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna 

membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. 
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Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan RUPS, pimpinan 

bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan 

penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, 

penunjukkan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi 

sesuai dengn peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila bank yang bersangkutan akan dilikuidasi oleh 

pengadilan, terlebih dahulu bank akan dinyatakan pailit sesuai 

dengan Undang-undang Kepailitan dan KUH Perdata, serta 

penyelesaian-penyelesaian kewajiban-kewajiban bank tersebut 

akan berpedoman pada undang-undang tersebut. Sedangkan 

apabila bank yang bersangkutan melikuidasi sendiri, hal ini belum 

jelas pedoman apa yang dipakai dalam pelaksanaannya. Ini 

disebabkan maksud dan tujuan melikuidasi bank adalah untuk 

melindungi kepentingan nasabah penyimpan agar terjamin haknya  

 

 

 

 

 

 

 

apabila masih berada pada bank yang izin usahanya sudah dicabut, 

tetapi masih melakukan kegiatan usahanya.86 

Dalam Undang-undang Perbankan yang lama hal ini tidak 

diatur sehingga hal ini merupakan peningkatan perlindungan 

hukum bagi nasabah. Dengan adanya ketentuan di atas, dapat 

dicegah adanya bank yang telah dicabut izinnya tetapi tidak 

                                       
86 Marulak Pardede, Op.Cit., hlm.30. 
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dilikuidasi sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak 

nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. 

 

C. Bantuan Kepada Bank Dalam Masalah Likuiditas 

Dalam menjalankan usahanya bank menghadapi berbagai 

risiko antara lain risiko likuiditas. Kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif bank pada Bank 

Indonesia. Sesuai dengan ketentuan penyertaan kliring, maka 

terhadap bank yang mengalami saldo giro negatif diwajibkan untuk 

mengatasinya. Terhadap bank yang mengalami saldo giro negative 

dan tidak dapat menutupnya dalam batas waktu yang ditetapkan, 

dapat dikenakan skors dari kliring. Pengenaan sanksi skorsing 

tersebut harus dilakukan dengan hati-hati oleh Bank Indonesia 

karena dapat berimplikasi luas baik terhadap nasabah bank, bank 

lain atau bank itu sendiri. 

   

 

 

 

 

 

Apabila tidak segera diatasi, kesulitan likuiditas tersebut 

dapat menimbulkan masalah yang lebih besar bahkan dapat 

menimbulkan kesulitan likuiditas bagi bank-bank lainnya. Hal ini 

dapat memicu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap bank dan apabila terjadi kepanikan maka dapat 

mengancam kestabilan dunia perbankan karena masyarakat akan 

berbondong-bondong menarik dananya pada bank. Untuk 
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mengatasi kesulitan likuiditas, pada dasarnya bank pertama-tama 

harus mengupayakan dana di pasar uang dengan menggunakan 

berbagai instrumen pasar uang yang tersedia. Apabila bank gagal 

memperoleh dana di pasar uang, maka Bank Indonesia dalam 

fungsinya sebagai lender of the last resort dapat memberikan 

pinjaman kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan 

jangka pendek tersebut. 

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat 

memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek oleh Bank 

Indonesia. Hal ini berkiatan dengan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perbankan yang dapat menimbulkan 

kepanikan masyarakat. Untuk mengatasi terjadinya risiko likuiditas 

bank wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif dan 

memadai. Belajar dari pengalaman pada saat terjadinya krisis pada 

tahun 1998 ketika 16 bank dilikuidasi terjadi kepanikan pada 

masyarakat yang menyebabkan perbankan menjadi collapse.  

 

 

 

 

 

Kebijakan lender of the last resort tersebut merupakan 

bagian dari jejaring pengaman keuangan (financial safety net) yang 

diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. 

Kerangka jaring pengaman keuangan yang komprehensif memuat 

secara jelas mengenai peran masing-masing lembaga terkait  dan 

mekanisme koordinasi baik dalam pencegahan maupun 

penyelesaian krisis. Stabilitas sistem keuangan tersebut mutlak 
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dipelihara untuk mendukung stabilitas moneter dalam rangka 

menunjang perekonomian yang berkelanjutan.87 

Jaring Pengaman Keuangan merupakan salah satu pilar 

utama stabilitas sistem keuangan. Jaring pengaman keuangan 

mencegah bank run, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis 

keuangan, dan mengurangi frekuensi dan dampak kontraksi 

ekonomi. Pengalaman menunjukkan bahwa asuransi simpanan, 

fasilitas diskonto dan akses terhadap pinjaman likuiditas dan 

fasilitas overdraft yang diberikan bank sentral memberikan 

keamanan dan likuiditas kepada bank-bank. 

Fasilitas lender of the last resort yang diberikan bank sentral 

kepada bank, baik untuk situasi normal maupun untuk penanganan 

krisis, secara umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, 

yakni:88 

 

 

 

 

 

1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) baik kepada bank 

yang mengalami kesulitan likuiditas pada akhir hari (overnight) 

maupun kepada bank yang tidak dapat menyelesaikan Fasilitas 

Likuiditas Intrahari (FLI) pada hari akhir. Pemberian FPJP harus 

didukung dengan agunan likuid dan bernilai tinggi dari bank 

kepada Bank Indonesia. 

                                       
87 Lihat Ketentuan Umum Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
88 Ibid. 
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2. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada bank bermasalah 

yang mengalami kesulitan likuiditas, tetapi masih memenuhi 

tingkat solvabilitas yang ditetepkan Bank Indonesia, serta 

berdampak sistemik yang pemberiannya didasarkan pada 

keputusan rapat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 

Indonesia dan pendanannya menjadi beban pemerintah. 

FPJP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia 

untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam kondisi normal, 

sedangkan FPD merupakan fasilitas untuk mengatasi dampak atau 

risiko sistemik dalam kondisi darurat untuk mencegah dan 

mengatasi krisis. Oleh karena itu Fasilitas Pembiayaan Darurat 

menjadi beban APBN melalui penerbitan SUN oleh pemerintah.89 

FPJP merupakan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia 

kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan dari Bank 

Indonesia kepada bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana  

 

 

 

 

 

 

yang keluar (mismatch) sehingga bank tidak dapat memenuhi Giro 

Wajib Minimum (GWM).90  

Dalam Pasal 2 PBI Nomor 10/26/PBI/2008 disyaratkan 

bahwa bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib 

memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital 

                                       
89 Ibid. 
90 Lihat Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tentang  Fasilitas 

Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. 
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adequacy ratio) paling kurang delapan persen. Dalam Pasal 3 

disebutkan bahwa FPJP wajib dijamin oleh bank dengan agunan 

berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas 

tinggi tersebut  berupa: 

a. Surat Berharga; 

b. Aset Kredit. 

Jenis surat berharga tersebut yakni: 

1) Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik 

Indonesia atau Bank Indonesia yang meliputi SUN, SBSN, 

SBI, dan SBI Syariah; atau 

2) Surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya 

pada saat permohonan FPJP memiliki peringkat paling 

kurang peringkat investasi (investment grade), aktif 

diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga 

paling kurang 90 (sembilan puluh) hari.  

 

 

 

 

 

 

Sedangkan Aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP 

wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Kolekbilitas lancer selama 12 (dua belas) bulan terakhir; 

2) Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit 

kepemilikan rumah (KPR); 

3) Kredit dijamin dengan agunan yang memiliki nilai paling 

kurang 110 % (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit; 
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4) Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait bank; 

5) Kredit belum pernah direstrukturisasi; 

6) Sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepat 3 (tiga) 

bulan dari persetujuan FPJP; 

7) Baki debet (outstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit 

dan batas maksimum pemberian kredit; dan 

8) Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang 

mempunyai kekuatan hukum. 

Dalam Pasal 11 PBI Nomor 10/26/PBI/2008 disebutkan 

bahwa jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 (empat belas) hari 

dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu 

FPJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. 

 Bank dalam menjalankan usahanya dapat mengalami 

kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya 

dan berdampak sistemik sehingga berpotensi mengakibatkan krisis 

yang membahayakan stabilitas sistem keuangan. Untuk mengatasi  

 

 

 

 

 

kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia 

sebagai lender of the last resort dapat memberikan fasilitas 

pembiayaan darurat kepada bank umum yang pendanaannya 

menjadi beban pemerintah. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan 

Darurat. 
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Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat menyebutkan: 

Fasilitas Pembiayaan Darurat adalah fasilitas pembiayaan 

dari Bank Indonesia kepada bank bermasalah yang 

mengalami kesulitan likuiditas, tetapi masih memenuhi 

tingkat solvabilitas yang ditetapkan Bank Indonesia, serta 

berdampak sistemik yang pemberiannya didasarkan pada 

keputusan rapat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 

Indonesia dan pendanaannya menjadi beban pemerintah. 

 

Kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank umum adalah 

kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan karena 

terjadinya arus dana yang masuk yang lebih kecil dibandingkan 

dengan arus dana keluar (mismatch) yang diperkirakan dapat 

mengakibatkan saldo giro negatif.91  

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus 

menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, termasuk dalam  

 

 

 

 

 

menjaga kecukupan likuiditasnya. Oleh karenanya bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas wajib mencari sumber dana untuk 

mengatasi kesulitan tersebut. Apabila bank tersebut tidak dapat 

memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan tersebut dapat 

mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan 

                                       
91 Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/1/PBI/2006 

tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
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darurat. Persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan darurat 

meliputi:92 

1) Bank mengalami kesulitan likuiditas; 

2) Bank berdampak sistemik; 

3) Rasio kewajiban penyediaan modal minimum bank paling 

sedikit 5 persen; 

4) Dijamin dengan agunan. 

Dampak sistemik yang dimaksud di atas adalah potensi 

penyebaran masalah (contagion effect) dari satu bank bermasalah 

yang dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas bank-bank lain 

sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap 

stabilitas  sistem keuangan. 

Dampak atau risiko sistemik dinilai dari dua aspek pokok 

yakni penyebaran masalah (contagion) dan kerugian ekonomis  

 

 

 

 

 

 

 

 

(degree of loss) yang ditimbulkan. Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam penetapan dampak sistemik adalah :93 

a. Faktor internal yakni kesulitan likuiditas yang dihadapi satu 

atau lebih bank yang berdampak sistemik; dan/atau 

                                       
92 Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/1/PBI/2006 

tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
93 Penjelasalan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
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b. Faktor eksternal seperti gangguan systemically important 

payment system, krisis mata uang (currency crisis) dan/atau 

bencana alam yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. 

Sedangkan aset yang dapat dijadikan agunan oleh bank 

adalah aset bank yang tersedia dengan prioritas dari aset yang 

paling likuid dan berkualitas dan dapat ditambah dengan aset 

lainnya termasuk namun tidak terbatas pada aset pemegang saham 

pengendali dan/atau saham yang telah tercatat dari pemegang 

saham pengendali bank. Agunan tersebut wajib ditambah dengan 

personal guarantee dari pemegang saham pengendali dan/atau 

corporate guarantee dari perusahaan milik pemegang saham 

pengendali.94 

Bank penerima fasilitas pembiayaan darurat ditetapkan 

bank dalam pengawasan khusus yang diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia.95 Bank penerima fasilitas pembiayaan darurat dilarang  

 

 

 

 

 

untuk mencairkan rekening simpanan pihak terkait di bank kecuali 

ditetapkan lain oleh rapat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 

Indonesia. Bank tersebut juga dilarang untuk membagikan dividen 

dalam bentuk apapun selama kewajiban fasilitas pembiayaan 

darurat belum lunas.  Pemegang saham pengendali bank penerima 

                                       
94 Lihat Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/1/PBI/2006 

tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
95 Lihat Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
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fasilitas pembiayaan darurat dilarang mengalihkan kepemilikan 

sahamnya kepada pihak lain tanpa seijin Bank Indonesia. 96 

Pemberian likuiditas Bank Indonesia dengan jumlah besar 

berawal dari penutupan 16 bank pada tanggal 1 November 1997. 

Penutupan bank yang dimaksudkan untuk mengembalikan 

kepercayaan terhadap bank, ternyata mengakibatkan keadaan yang 

sebaliknya. Kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional 

runtuh. Kekhawatiran akan terjadinya pencabutan izin usaha 

berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah 

menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di 

perbankan. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penarikan 

simapanan dari perbankan secara besar-besaran dan perpindahan 

simpanan dari satu bank yang dipandang kurang sehat ke bank lain 

yang dianggap lebih sehat serta pelarian dana ke luar negeri  

 

 

 

 

 

 

 

terutama dana panas yang berjangka pendek dan bersifat 

spekulatif.97 

Untuk mengatasi hal tersebut, pada akhir Januari 1988 

Pemerintah mengambil kebijakan, yaitu memberikan jaminan 

                                       
96 Lihat Pasal 32 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/1/PBI/2006 

tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. 
 

97 Sukowaluyo Mintoharjo, BLBI Simalakama Pertaruhan Kekuasaan 
Presiden Soeharto (Jakarta: RESI, 2001), hlm.125. 
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pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada deposan dan 

kreditur dalam dan luar negeri (blanket guaranty) dan 

pembentukan BPPN untuk melakukan penyehatan bank-bank yang 

bermasalah. Namun, kedua kebijakan pemerintah tersebut belum 

memadai. Krisis perbankan belum mereda, bahkan telah meluas 

dan mengarah pada lumpuhnya sistem perbankan nasional.98  

Dalam keadaan kesulitas likuiditas bank-bank yang bersifat 

sistemik ini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan kebijakan, 

yaitu membiarkan bank-bank dikenakan sanksi stop kliring 

sehingga berguguran secara massal dan dalam tempo singkat, atau 

melakukan tindakan penyelamatan. Kebijakan yang dipilih adalah 

melakukan penyelamatan karena dalam situasi krisis multidimensi 

seperti itu kebijakan untuk menutup bank bukanlah opsi yang 

realistis. Langkah ini merupakan bagian dari program pemulihan 

ekonomi hasil kesepakatan dengan IMF akhir Oktober 1997.99 

  

 

 

 

 

Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang 

dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada 

bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek 

dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah 

dicairkan. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank Indonesia sebagai 

                                       
98 Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank: suatu 

gagasan tentang pendirian lembaga penjamin simpanan di Indonesia, ( Jakarta: 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum IU, 2002), hlm. 125. 
99 Sukowaluyo Mintoharjo, Op.Cit, hlm.126. 
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the lender of the last resort (LoLR). Berkaitan dengan itu, menurut 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 fungsi the lender of the last 

resort itu memungkinkan Bank Indonesia memberikan fasilitas 

pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban 

pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan 

yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis 

yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan 

bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (Indonesia 

Financial Safety Net).100 

 Hal ini juga terjadi pada Bank Century yang merupakan sub 

agen penjual produk reksa dana yang diterbitkan oleh perusahaan 

sekuritas Antaboga yang tidak memiliki izin dari Bapepam dan 

Lembaga Keuangan. Permasalan pun berlanjut, Dengan tergerusnya 

modal bank,  rasio kecukupan modal berkurang akhirnya 

bertambahlah dana talangan yang diperlukan untuk mencapai 

batasan batas minimal modal minimum 8 % (delapan persen) 

sebagaimana ditetapkan dalam PBI tentang KPMM. Akibat  

 

 

 

 

 

permasalahan tersebut di atas ketika nasabah besar bermaksud 

mencairkan simpanannya terjadi gagal bayar, karena surat utang 

tersebut sulit dicairkan. Semakin lama kondisi likuiditas Bank 

Century terus memburuk secara drastis diikuti dengan penurunan 

rasio kecukupan modal (CAR), bahkan menjadi negatif, sehingga BI 

                                       
100 Hermansyah, Op.Cit., hlm.49. 
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menetapkan sebagai bank gagal. Setelah BI membahasnya bersama 

LPS dan Departemen Keuangan, pada tanggal 21 November 2009 

Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak 

sistemik dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan 

sebagaimana diatur dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 

tahun 2009 dan Perpu No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman 

Sistem Keuangan (JPSK). 

 

D. Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank  

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai 

wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari 

suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur 

dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender 

of the last resort.101 

 

 

 

 

 

 

Bank yang berfungsi menjalankan kewenangan Bank Sentral 

di Indonesia adalah Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta 

perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

                                       
101 Muhamad Djumhana, Op.Cit, hlm.118. 



 

153 
 

Bank Indonesia, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. 

Tujuan dari Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan nilai-nilai rupiah terhadap 

barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Tujuan 

kestabilan nilai rupiah ini adalah untuk mendukung pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.  Dalam rangka mencapai tujuan dari Bank Indonesia 

tersebut, maka dilaksanakan kebijakan moneter secara 

berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan 

kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian.102 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk 

mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:103 

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai 

lembaga penghimpun dan penyalur dana 

                                       
102 Ibid., hlm.119. 
103http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengatu

ran+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan. 

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan
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2. Pelaksana kebijakan moneter; 

3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu 

pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta 

sistem perbankan yang sehat,baik sistem perbankan secara 

menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara 

kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara 

wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 

Bank Indonesia mempunyai tugas untuk:104 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

3. Mengatur dan Mengawasi Bank. 

Ad.1. Bank Indonesia dalam mengemban tugas menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia berwenang untuk: 

1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan 

memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; 

 

 

 

 

 

2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan 

cara-cara tertentu, seperti operasi pasar terbuka di pasar 

uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat 

diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan 

                                       
104 Muhamad Djumhana, Op.Cit, hlm.122. 
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pengaturan kredit atau pembiayaan, cara-cara inipun dapat 

dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. 

Ad.2. Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, sesuai dengan ketentuan  

Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia berwenang untuk: 

1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 

2) Mewajibkan Penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan tentang kegiatannya; 

3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

Bank Indonesia berdasarkan undang-undang diberikan 

kewenangan untuk mengawasi bank. Kewenangan tersebut 

mencakup  empat aspek yaitu:105 

1. Power to licence 

Power to licence atau kewenangan dalam mengatur perizinan 

bank, adalah kewenangan dasar yang pertama dan merupakan 

proses pengawasan bank yang paling awal. Dengan kewenangan  

 

 

 

 

 

ini dapat ditetapkannya persyaratan untuk beroperasi sebagai 

bank. Dengan adanya persyaratan ini,  seleksi yang ketat 

terhadap kehadiran suatu bank sudah dapat dimulai dari awal. 

Sejalan dengan adanya pengaturan tentang tata cara perizinan 

                                       
105 Zulkarnaen Sitombul, Op.Cit.,hlm.219-220. 
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pendirian bank, maka ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha 

bank yang dilakukan tanpa izin dapat diancam dengan sanksi 

pidana. 

2. Power to regulate 

Power to regulate, memungkinkan otoritas pengawas mengatur 

kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan 

sehingga dapat terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat, 

sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan 

dan kualitas pelayanan jasa perbankan. 

3. Power to control 

Power to control, merupakan kewenangan dasar yang 

diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam 

melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas 

mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan 

pengawasan bank. Di lain pihak bank juga menyadari bahwa 

mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya. 

4. Power to impose sanction 

Kewenangan pengawasan tidak efektif apabila pengawas tidak 

diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan  

 

 

 

 

 

sanksi kepada setiap bank yang kurang atau tidak memenuhi 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Dari kewenangan tersebut maka dalam pelaksanaannya 

Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan 

Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia berwenang untuk mengatur sistem kliring;  

menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi; menetapkan 

macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang 

digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran; 

mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah; serta mencabut, 

menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. 

Dalam sistem pembayaran termasuk didalamnya, yaitu lalu 

lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran adalah proses 

penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari 

pembayar kepada penerima melalui media bank, baik yang bersifat 

lingkup dalam negeri maupun lingkup luar negeri, yang 

dilaksanakan melalui cara kliring, transfer, atau inkaso. Kegiatan 

lalu lintas pembayaran merupakan konsekuensi dari transaksi 

perdagangan, baik nasional maupun Internasional. Oleh karenanya, 

peranan lalu lintas pembayaran merupakan pendukung dan 

dinamisator perdagangan itu sendiri sehingga untuk saat ini tidak  

 

 

 

 

 

 

mungkin terjadi perdagangan global tanpa adanya lalu lintas 

pembayaran. 
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Ad.3. Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan 

mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berwenang untuk 

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan 

pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai  

dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya Bank 

Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban 

secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat 

preventif maupun represif. 

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia 

terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk 

pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, 

juga dapat berupa pengawasan tidak langsung, yaitu suatu bentuk 

pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan 

bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, Bank 

Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala 

sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di 

samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidentil setiap  
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waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan 

tidak langsung dan apabila terdapat indikasi penyimpangan.106 

 Selaku otoritas pembina dan  pengawas bank, maka Bank 

Indonesia menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan 

yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, 

kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional bank. Pelaksanaan tugas pengaturan 

ditetapkan dalam bentuk produk Peraturan Bank Indonesia (PBI).  

Materi yang termuat dalam PBI tersebut pada dasarnya berupa 

ketentuan-ketentuan perbankan yang mengarahkan terlaksananya 

prinsip-prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk memberikan 

rambu-rambu bagi penyelenggara jasa perbankan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya sehingga tercapai sistem 

perbankan yang sehat.107 

 Dalam kerangka pengawasan ini pula apabila Bank 

Indonesia mempunyai dugaan tertentu, dapat pula memerintahkan 

suatu bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh 

kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank 

Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak 

pidana di bidang perbankan. Langkah selanjutnya  Bank Indonesia 

berkewajiban mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran  

 

 

 

 

 

                                       
106 Lihat Penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
107 Muhamad Djumhana, Op.Cit, hlm.131. 
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atas dugaan tersebut sehingga ditemukan kesimpulannya. Apabila 

tidak diperoleh bukti yang cukup kuat, Bank Indonesia pada hari itu 

juga harus mencabut perintah penghentian tersebut.108  

 Salah satu instrumen bank Indonesia dalam pelaksanaan 

pengawasan yaitu berbentuk uji kepantasan dan kelayakan 

mengoperasikan bank (fit and proper)109 untuk pengurus dan 

pemilik bank. Tujuan tes kelayakan dan kepantasan tersebut agar 

pihak-pihak yang menggeluti perbankan melaksanakan good  

corporate governance. Hal ini yang dipakai Bank Indonesia dalam 

pengawasan menyangkut perkreditan, yaitu pencegahan tindakan 

mark up kredit yang dilakukan debitur bank. Bank Indonesia untuk 

itu telah mengeluarkan Pedoman Pemberian Kredit Bank, yang 

didalamnya memuat sanksi untuk yang melanggarnya. Dengan 

landasan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat 

mengharuskan salah satu direksi bank sebagai compliance director, 

yang bertugas memastikan bank itu taat pada aturan perbankan 

yang berlaku.110 

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI 

melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 

pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance  

 

 

 

 

 

                                       
108 Ibid., hlm.132. 
109 Lihat ketentuan PBI Nomor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian 

Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan ProferTest). 
110 Muhamad Djumhana, Op.Cit, hlm.133. 
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based supervision) dan pengawasan berdasarkan risiko (risk based 

supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan 

berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, 

namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem 

pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan  

yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya 

pengawasan berdasarkan risiko.111 

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based 

Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya 

menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan 

ketentuan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan 

bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu 

dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan 

dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-

hatian. 

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) 

 

 

 

 

 

 

                                       

111http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengatu

ran+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank. 

 

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank
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Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan 

pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward 

looking). Dengan menggunakan pendekatan tersebut 

pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko 

yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta 

sistem pengendalian risiko (risk control system). Melalui 

pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan  

bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap 

permasalahan yang potensial timbul di bank.  

Secara Fundamental terdapat beberapa alasan tentang 

tujuan dilakukannya pengawasan terhadap perbankan. FDIC 

merumuskan alasan tersebut sebagai berikut:112 

a. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat 

terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. 

Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, 

tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. 

Kehadiran bank tidak sehat yang dapat mengancam integritas 

sistem perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan 

terhadap kecukupan modal, kualitas asset, manajemen, posisi 

likuiditas, dan kemampuan pendapatan. 

b. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah 

terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan.  

 

 

 

 

 

                                       
112 Zulkarnain Sitompul, Op.Cit, .hlm.47-48. 
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Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara 

tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas. 

c. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang 

tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga 

biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah 

penyimpan (dalam hal ini dijamin oleh asuransi simpanan) 

menjadi sangat besar. 

d. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas 

tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu 

masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-

langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. 

Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci 

dalam proses pengawasan itu sendiri. 

Di berbagai negara, tugas menjaga stabilitas keuangan 

(Financial stability) dilakukan oleh bank sentral (seperti Bank of 

England, Reserve Bank of Australia, Bank of Korea, Bank Negara 

Malaysia) dengan alasan stabilitas moneter dan stabilitas sistem 

keuangan sangat terkait erat, dimana stabilitas moneter hanya 

dapat dicapai dengan sistem keuangan yang stabil. Di Indonesia, 

tugas stabilitas keuangan, dimasukkan sebagai misi Bank 

Indonesia yaitu menjaga kestabilan nilai Rupiah, yang tentunya 

tidak terlepas dari kegiatan menjaga stabilitas moneter dan 

mendorong stabilitas keuangan. Namun dalam pelaksanaannya  
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di Bank Indonesia, tugas menjaga stabilitas keuangan dimaksud 

masih dalam satu fungsi menjaga stabilitas moneter. Mengingat 

permasalahan dalam sistem keuangan sudah semakin 

kompleks, maka fungsi stabilitas keuangan akan dipisahkan dari 

fungsi menjaga stabilitas moneter. Di Bank Indonesia akan 

terdapat dua fungsi yang terpisah satu sama lain dalam struktur  

organisasi Bank Indonesia yaitu fungsi kestabilan moneter dan 

kestabilan sistem keuangan dengan tujuan akhir yang sama 

yaitu menjaga stabilitas harga.113 

Dalam rangka penyelesaian krisis perbankan, Bank 

Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan dan pengawasan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian yang secara umum mengacu 

pada Basel Core Principles yang dikeluarkan pada tahun 1998-1999. 

Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah: 1) 

ketentuan klasifikasi pinjaman yang diperketat dengan 

memperpendek jangka waktu tidak membayar yang diterjemahkan 

ke dalam beberapa tingkat klasifikasi non-performance loans atau 

NPLs; 2) pengaturan pencadangan atau provisioning yang diperbaiki 

dengan menyesuaikan pada klasifikasi pinjaman yang baru, 

prosedur penilaian kolateral diperbaiki sebagai reaksi kesulitan 

yang dihadapi dalam hal terjadi penyitaan; 3) ketentuan mengenai  

 

 

 

 

 

                                       
113 Syahril Sabirin, “Peran Bank Indonesia dalam Financial Stability”, 

makalah disampaikan Pada Seminar mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 27 
Februari 2002, hlm.6. 
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restrukturisasi utang diperketat dengan mengeluarkan prosedur 

formal untuk restrukturisasi, pelaporan dan monitoring, 

menerapkan aturan akutansi yang jelas, dan mengadakan restriksi 

khusus bagi restrukturisasi jenis pinjaman yang terafiliasi; 4) bank-

bank diminta untuk melaporkan proyeksi cashflow dan maturity-

gap analysis termasuk hal-hal yang terdapat dalam off-balance 

sheet; 5) kewajiban untuk melakukan publikasi laporan keuangan 

secara triwulan; 6) batas net open position bagi risiko transaksi 

devisa dikurangi; 7) konsep pihak terafiliasi diperbaiki dan 

diperluas; dan 8) batasan bagi kepemilikan dan pengelolaan bank 

oleh asing dihapus.114  

Selain itu, penguatan di bidang pengawasan bank dalam 

rangka mencegah terjasinya krisis perbankan di kemudian hari juga 

dilakukan dan yang dikeluarkan pada tahun 2000 hingga tahun 

2003, antara lain mengenai:115 1) penyelesaian manual pengawasan 

berbasis risiko; 2) pengembangan pedoman manajemen risiko dan 

pengawasan internal; 3) ketersediaan data bank pada web-site Bank 

Indonesia; 4) pengeluaran pengaturan Know Your Customer (KYC); 

5) pengeluaran ketentuan untuk membatasi risiko yang terkait 

dengan pembelian utang dari BPPN; 6) pengaturan mengenai 

investasi equity  oleh bank untuk memberikan kewenangan Bank  

 

 

 

 

 

                                       
114 Kusumaningtuti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis 

Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.65. 
115 Ibid., hlm.65-66. 
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Indonesia dalam mengontrol ekspansi kegiatan-kegiatan non-

perbankan; 7) pengaturan lisensi bank yang diperluas; dan 8) 

peningkatan minimum capital adequacy ratio atau CAR menjadi 8 % 

(delapan persen). 

Reformasi hukum dan peraturan perundang-undang 

diharapkan dapat menyelesaikan krisis di bidang perbankan dan 

sekaligus dapat menjadi sarana untuk mencegah timbulnya 

permasalahan perbankan dikemudian hari, tetapi hal ini tidak 

seoptimal yang diharapkan. Salah satu kendala utama  yang 

menghambat pelaksanaan reformasi hukum adalah rendahnya 

tingkat kesadaran aparat/ otoritas pembuat dan pelaksana 

kebijakan, pihak terkait dan masyarakat pada umumnya akan 

manfaat dan pentingnya ketentuan hukum yang diberlakukan. 

Faktor lain yang juga menghambat kelancaran proses reformasi 

hukum tersebut adalah kurangnya komitmen dari berbagai 

stakeholders sehingga  reformasi hukum yang semula diharapkan 

menjasi sarana penyelesaian masalah, justru dipersalahkan oleh 

banyak pihak sebagai salah satu penghambat utama penyelesaian 

krisis.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
116 Ibid. 
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