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KATA PENGANTAR 

  

Pelaksanaan perkuliahan memerlukan panduan agar materi yang disampaikan 

jelas dan terarah, serta sesuai dengan dibentuknya mata kuliah. Modul Lembaga-lembaga 

Jasa Keuangan: Bank dan Non Bank ini merupakan salah satu referensi yang digunakan 

mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (BLK). 

Modul ini disusun didasari oleh peraturan-peraturan perbankan dan Lembaga jasa 

keuangan lainnya, serta dari berbagai sumber lainnya. 

Proses pembuatan buku ini kiranya sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada teman-teman penulis Herlitah dan Destria yang ikut 

memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Penulis 

juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis 

yang senantiasa men-support dan menemani penulis sehari-hari.  

Dengan kerendahan hati juga penulis sampaikan terimakasih kepada Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam 

menerbitkan buku ini, agar memberikan manfaat bagi pembacanya.  

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan masukan konstruktif demi perbaikan 

selanjutnya.  

  

Jakarta, Mei 2019 

Penulis 
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Abstrak 

 

Modul Lembaga-Lembaga Jasa Keuangan Bank dan Non Bank ini berisi 13 Bab, 

yang diberikan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (BLK). Modul 

ini digunakan selama satu semester, yang digunakan oleh mahasiswa di semester III pada 

Fakultas Ekonomi. 

Bab 1 membahas tentang Lembaga keuangan, yang ditinjau dari sejarah, bentuk, 

fungsi, kontribusinya dalam pembangunan, dan juga sejarah diregulasi perbankan. Bab II 

membahas tentang bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia, yang ditinjau dari 

fungsi, status dan kedudukan, tugas, serta keanggotaan dewan gubernur. Bab III 

membahas tentang Kesehatan dan rahasia bank. 

Bab IV membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai 

fungsi, wewenang dan tugas yang dahulunya dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Pembahasan OJK dimulai dari sejarah lahirnya OJK, dilanjutkan dengan asas-asa OJK 

dalam melakukan tugas dan wewenang, tentang hubungan OJK dengan Lembaga lain. 

Bab V membahas tentang Bank Umum ditinjau dari Penghimpunan dan penyaluran dana. 

Bab VI membahas tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Bab VII membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang ditinjau dari sejarah, 

tugas dan pengelolaan dana yang dihimpun, serta pembahasan tentang Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). Bab VII membahas tentang Koperasi yang merupakan Lembaga 

keuangan mikro seperti halnya BPR, yangditinjau dari fungsi dan peran, jenis-jenis 

koperasi, sejarah gerakan koperasi. 

Sedangkan Bab IX sampai dengan Bab XII menbahas tentang Lembaga 

pembiayaan (Leasing, Lembaga Pembiayaan konsumen, Anjak piutang dan perusahaan 

modal ventura), Pasar Modal dan Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan 

Internasional, Lembaga Keuangan Mikro. Adapun Bab XIII membahas tentang Analisa 

dan Evaluasi Proposal Kredit Bank. 
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BAB I 

LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN  

 

Kompetensi Dasar:  

-  Mengerti dan memahami tentang Lembaga Keuangan 

-  Menjelaskan sejarah perkembangan Lembaga Keuangan  

-  Membedakan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank 

-  Mendeskripsikan peran dan fungsi Bank 

Media yang dapat digunakan mahasiswa: 

Buku referensi, PPT, Makalah presentasi 
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1.1  PENDAHULUAN 

 

Sumbel: Google search 

Sebelum pasar barang dan jasa modern 

seperti saat ini terbentuk, kegiatan transaksi 

barang dan jasa dilakukan dengan cara yang lebih 

sederhana.  Transaksi barang dan jasa dilakukan 

melalui pertemuan langsung antara pihak  yang 

mengalami surplus barang dan jasa tertentu 

dengan pihak yang mengalami kekurangan barang 

dan jasa tersebut.  Model transaksi ini dikenal 

istilah barter.  Barter dapat dilaksanakan karena 

saat itu para pelaku ekonomi masih sedikit, 

jumlah kebutuhan belum begitu banyak dan jenis 

dan variasi barang kebutuhan masih sedikt. 

Seiring dengan bertambahnya pelaku ekonomi, bertambahnya jumlah kebutuhan 

dan bertambahnya jenis dan variasi barang dan jasa yang dibutuhkan, maka kegiatan 

transaksi ditandai dengan adanya perantara.  Perantara dapat diartikan sebagai pelaku 

pasar dan dapat pula diartikan sebagai bangunan fisik pasar sebagai penghubung antara 

pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami 

kekurangan barang dan jasa tersebut. 

Selain adanya perantara, awal kegiatan ekonomi modern juga ditandai dengan 

adanya penggunaan uang.  Awalnya, pertukaran antara pihak yang mengalami surplus 

uang dan pihak yang membutuhkan uang dilakukan melalui pertemuan langsung.  Seiring 

dengan berkembangnya perekonomian, pertukaran uang dilakukan melalui perantara, 

baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik. Para perantara secara fisik atau 

kelembagaan selanjutnya dikenal dengan istilah lembaga keuangan. 

Peran lembaga jasa keuangan di Indonesia saat ini sangat penting, karena 

kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terus meningkat terhadap pembentukan 

Produk Domestik Broto (PDB), sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDB terus 

meningkat, di mana pada tahun 2016 sebesar 4,20 persen, tahun 2015 sebesar 4,03 persen 

dan tahun 2014 sebesar 3,86 persen. 
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1.2  SEJARAH LEMBAGA JASA KEUANGAN      

Perbankan merupakan aktivitas awal dalam jasa keuangan. Aktivitas perbankan 

sudah ada sejak zaman dahulu di Babilonia, Yunani dan Romawi, dan sangat membantu 

dalam lalu lintas perdagangan.  Awal mulanya aktivitas hanya berkaitan dengan tukar-

menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan, 

ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Di Babilonia (sekitar 

2000 SM), ada Temple of Babylon yang merupakan praktek perbankan yang didominasi 

dengan transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang 

membutuhkan. Di Yunani (sekitar 500 SM), aktivitas praktek perbankan saat itu adalah 

menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis, di 

mana pihak bank menarik biaya dari jasa penyimpanan tersebut.  Dan pada zaman 

Romawi, praktek perbankan meliputi praktek tukar-menukar uang, menerima deposito, 

memberi kredit, dan melakukan transfer dana. 

Era perbankan modern, dimulai pada abad ke-17 di Inggris.Saat itu para penjual 

koin emas dan perak di London bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk 

disimpan dengan alasan keamanan (pecahnya perang saudara tahun 1664), dan sebagai 

bukti penyimpanan/penyetoran emas dan perak diberikanlah surat yang disebut 

Goldsmith’s Note, yang dalam perkembangannya digunakan sebagai alat pembayaran 

dalam transaksi bisnis, walaupun tidak didukung oleh penyimpanan uang emas dan perak.  

Inilah cikal-bakal munculnya uang kertas. Selain itu, para tukang emas ini juga sebagai 

pioneer dalam mengembangkan cek. Kata bahasa Inggris "cheque" berasal dari 

“exchequer”, istilah bahasa Inggris untuk "treasury." Cek diberi nama sesuai perintah 

Exchequer untuk membayar. Cek pertama berevolusi dari tagihan pertukaran dan disebut 

catatan atau tagihan 

Di awal era perbankan modern di atas, para penjual koin emas dan perak juga 

melakukan bisnis yang menguntungkan untuk meminjamkan emas, perak, dan koin 

deposan kepada pelanggan pemerintah dan swasta, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Untuk memenuhi permintaan dari peminjam, penjual emas meminta bunga 

pinjaman. Saat itu pengaturan penggunaan kredit untuk masyarakat dibagi menjadi tiga 

yaitu pinjaman penjualan (untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu 
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produsen), wesel atau bill of exchange (digunakan untuk pengiriman uang ke luar negeri) 

dan pinjaman laut (ditujukan untuk para pembuat kapal). 

Era transformasi digital saat ini menjadi era ‘new-modern banking’, dalam 

memaknai perubahan cara pandang bank dalam berinteraksi dengan klien mereka dan 

mengubah cara pandang klien mereka dalam berinteraksi dengan bank. Perubahan ini 

didorong oleh teknologi. Sebelumnya, aktivitas perbankan berfokus pada menarik dana 

nasabah atau investor untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada nasabah lain dengan 

balas jasa yang lebih tinggi daripada balas jasa yang harus dikeluarkan untuk menarik 

dana. Namun sering dengan kemajuan teknologi digital, terjadi pertumbuhan yang 

dramatis di bank-bank yang menawarkan layanan perbankan non-konvensional seperti 

kemampuan untuk melakukan dan menerima pembayaran menggunakan mekanisme 

saluran seperti kartu, transfer dan cek dana elektronik. Adanya jasa pelayanan non 

konvensional ini mendorong nasabah baru untuk membuka rekening di bank. Selain 

dampak meningkatnya produk layanan pada nasabah, era perbankan digital menyebabkan 

banyak kantor cabang bank ditutup. Sampai September 2017 ada 762 kantor cabang bank 

di Inggris telah ditutup, sedangkan sejak 2008 sampai saat ini di Eropa sejumlah 48 ribu 

kantor cabang bank telah ditutup. 

  
Sumber: pymnts.com 

Munculnya internet dan ponsel juga telah mengubah cara pelanggan berinteraksi 

dengan bank mereka. Menyadari manfaatnya (baik bagi nasabah dan bank sendiri), bank 

telah secara aktif mendorong pelanggan untuk lebih berinteraksi dengan mereka melalui 

saluran elektronik dibandingkan dengan datang ke cabang. Bank harus berusaha 

membangun kepercayaan seputar penggunaan mode interaksi baru yang berbasis internet 

seperti transaksi mobile dan ATM. 
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1.3  BENTUK LEMBAGA JASA KEUANGAN  

Menurut SK Menkeu. RI no. 792 tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, 

lembaga keuangan mempunyai batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang 

keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama 

guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun  dalam peraturan diutamakan untuk 

membiayai investasi perusahaan, tapi dalam kenyataannya dapat pula digunakan untuk 

kegiatan konsumsi dan distribusi barang dan jasa.   

Lembaga jasa keuangan sebagai perantara (intermediary agent) yang 

menyediakan jasa dan bertanggung jawab dalam penyaluran dana  dari unit surplus 

(pemilik modal) kepada unit defisit (peminjam dana). Sebagai perantara, lembaga jasa 

keuangan memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, merupakan pihak 

yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian selama proses penyaluran dana dan 

mendapat imbalan atas resiko yang ditanggungnya. Lembaga Jasa Keuangan bisa 

berbentuk lembaga perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.  

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang “Perubahan atas UU No. 7/1992 

tentang Perbankan”, lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank 

perkreditan rakyat, di mana keduanya dapat memilih pelaksanaan usahanya 

menggunakan prinsip konvensional ataun prinsip syariah; sedangkan lembaga keuangan 

bukan bank berupa lembaga pembiayaan (leasing, perusahaan modal ventura, perusahaan 

jasa anjak piutang, dll), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud 

dengan Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan   kegiatan   di 

sektor Perbankan,  Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,. 

dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.    

1) Perbankan   adalah   segala   sesuatu   yang   menyangkut tentang  bank,  

mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta  cara  dan proses  dalam  

melaksanakan  kegiatan usahanya secara  konvensional  dan  syariah sebagaimana 

dimaksud  dalam  undang-undang mengenai  perbankan dan undang-undang 

mengenai perbankan syariah.  

2) Pasar  Modal  adalah  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan penawaran  umum  

dan  perdagangan Efek,  Perusahaan Publik  yang  berkaitan  dengan Efek  yang  
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diterbitkannya, serta  lembaga dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek 

sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  mengenai pasar modal.  

3) Perasuransian adalah    usaha    perasuransian    yang bergerak  di  sektor  usaha  

asuransi,  yaitu  usaha  jasa keuangan  yang  dengan  menghimpun  dana  

masyarakat melalui    pengumpulan    premi    asuransi    memberikan 

perlindungan  kepada  anggota  masyarakat  pemakai  jasa asuransi   terhadap   

timbulnya   kerugian   karena   suatu peristiwa  yang  tidak  pasti  atau  terhadap  

hidup  atau meninggalnya  seseorang, usaha  reasuransi,  dan  usaha penunjang  

usaha  asuransi  yang  menyelenggarakan  jasa keperantaraan,   penilaian   kerugian   

asuransi   dan   jasa aktuaria,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang 

mengenai usaha perasuransian. 

4) Dana pension adalah badan  hukum  yang  mengelola  dan menjalankan program 

yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang  

mengenai dana pensiun. 

5) Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau   barang   modal sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. 

6) Lembaga Jasa Keuangan  Lainnya  adalah  pergadaian, lembaga penjaminan, 

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder 

perumahan, dan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang    

bersifat    wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan    

kesejahteraan, sebagaimana dimaksud  dalam peraturan perundang-undangan   

mengenai  pergadaian, penjaminan, lembaga   pembiayaan   ekspor   Indonesia, 

perusahaan   pembiayaan   sekunder   perumahan,   dan pengelolaan  dana  

masyarakat  yang  bersifat  wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang 

dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan  peraturan perundang-undangan. 

Secara umum lembaga jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu Bank dan 

bukan Bank.  Perbedaan dua lembaga keuangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

 

 



Sri Indah Nikensari, Lembaga Jasa Keuangan, Bab 1 

 

 

15 

Tabel 1.1.  Perbandingan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 Lembaga Keuangan 

Kegiatan Bank Bukan Bank 

 

Penghimpunan 

Dana 

* Secara langsung berupa simpanan dana 

masyarakat  (tabungan, giro, deposito) 

* Secara tidak langsung dari masyarakat 

(Kertas berharga, penyertaan, pinjaman/ 

kredit dari  lembaga lain) 

* Hanya secara tidak langsung  

   dari masyarakat (terutama   

    melalui kertas berharga,  

    penyertaan, pinjaman/kredit  

    dari lembaga lain). 

 

Penyaluran 

Dana 

* Untuk tujuan modal kerja, investasi,    

konsumsi 

* Kepada badan usaha dan individu 

* Untuk jangka pendek, menengah  

   dan panjang 

* Terutama untuk tujuan  

    investasi 

* Terutama kepada badan usaha 

* Terutama untuk jangka  

    menegah dan panjang 
Sumber: Informasi yang diolah penulis. 

1.4  FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA JASA KEUANGAN  

Bank dan lembaga jasa keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting 

dalam sistem keuangan, yaitu: 

a.  Pengalihan aset (asset transmutation) 

                 Yaitu  pengalihan dana/aset dari unit surplus ke unit defisit. 

b.  Transaksi (transaction) 

     Yaitu memberi kemudahan dalam transaksi barang dan jasa. 

c.  Likuiditas (liquidity) 

     Yaitu memberikan alternatif pengelolaan likuiditas yang dihimpun dari unit   

     surplus ke unit defisit 

d.  Efisiensi (efficiency) 

     Yaitu mempermudah interaksi antara unit surplus dan unit defisit secara efisien. 

Khusus lembaga jasa keuangan Bank, selain mempunyai fungsi yang disebutkan 

di atas yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat untuk berbagai tujuan (financial intermediary), secara lebif spesifik Bank 

dapat berfungsi sebagai: 

a.  Agent of trust 

Sebagai agen penengah/perantara (intermediary) antara unit surplus dan unit 

defisit, bank dipercaya oleh pihak yang menyimpan uangnya di bank dan 

mempercayai pihak yang meminjam uangnya dari bank. 
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b.  Agent of development 

Berarti bank sebagai perantara bagi sektor moneter dan riil dalam 

meningkatkan pembangunan, yaitu dengan menyalurkan dananya untuk 

membiayai kegiatan investasi-distribusi-konsumsi. 

c.  Agent of services 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyaerakat.  

Jasa yang ditawarkan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian, seperti 

jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank 

dan penyelesaian tagihan. 

Bank yang berperan sebagai financial intermediary institution mempunyai fungsi 

mentransfer dana  dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam 

(borrowers) atau unit defisit. Fungsi intermediasi dan pengawasan dari unit surplus dan 

unit defisit oleh bank disebabkan oleh dua hal: 

a. Adanya asymmetric information 

Asymmetric information yang dimaksud di sini adalah akses informasi yang 

tidak sama antara unit surplus dan unit defisit.  Informasi asimetris membuka 

peluang bagi pihak yang lebih banyak memiliki informasi untuk tidak 

mengungkapkan informasi tersebut dengan baik. Untuk itu bank harus 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar pihak yang memiliki informasi 

lebih banyak tidak menyalahgunakan keunggulan akses informasinya.  

Masalah perumusan tindakan agar informasi disampaiakan dengan benar 

disebut sebagai incentive problem. 

Solusi utama dari informasi asimetris adalah pengawasan (monitoring) oleh 

pihak deposan (depositor), tapi posisi deposan ini sangat terbatas dan sulit 

sekali dilakukan.Oleh karena itu dilakukan pendelegasian pengawasan atau 

intermediasi oleh lembaga keuangan.  Delegasi monitoring adalah pengalihan 

kegiatan monitoring dari unit surplus kepada lembaga keuangan. 

b. Adanya moral hazard 

Moral hazard yang dimaksud di sini merupakan implikasi dari informasi yang 

tidak simetris, artinya adalah adanya kemungkinan untuk menyampaikan 
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informasi yang salah demi alasan tertentu, misalnya menyampaikan informasi 

yang tidak sesuai dengan kenyataan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman 

dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat moneter. 

Apabila delegasi pengawasan yang dipilih sebagai solusinya, maka perlu disadari 

bahwa delegasi pengawasan memerlukan biaya , dan hal tersebut dilakukan atas suatu 

tujuan tertentu.  Tujuannya adalah u  ntuk mendapatkan suatu rate of return tertentu hasil 

penyaluran dana.  Secara teoritis, permasalahan ini dapat dimodelkan berupa minimisasi 

biaya delegasi pengawasan dan atau maksimisasi tingkat pengembalian yang diharapkan 

(expected rate of return) bagi pengusaha dengan tingkat pengembalian (rate of return) 

tertentu bagi peminjam. 

1.5  KONTRIBUSI  LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kontribusi Lembaga jasa keuangan dalam 

mendorong pertumbuhan semakin meningkat. Selain sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat yang menjalankan fungsi komersial, lembaga jasa keuangan juga 

mempunyai beberapa peran dalam pembangunan ekonomi terutama di Negara-negara 

berkembang. Seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang di negara berkembang itu 

miskin, menganggur dan menjalankan usaha dalam skala mikro. Dalam masyarakat 

seperti ini ada kekurangan modal yang akut, sehingga orang tidak memiliki inisiatif dan 

berusaha. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan bank komersial dan lembaga jasa 

keuangan lainnya untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong 

pembangunan ekonomi.  

Beberapa peran lembaga jasa keuangan di negara berkembang antara lain: 

1) Memobilisasi Tabungan untuk Pembentukan Modal: 

Lembaga jasa keuangan khususnya Bank membantu dalam memobilisasi tabungan 

melalui jaringan cabang-cabangnya. Masyarakat di negara berkembang memiliki 

pendapatan rendah namun Bank harus mendorong mereka untuk menabung dengan 

mengenalkan berbagai skema simpanan agar sesuai dengan kebutuhan nasabah 

penyimpan. Bank juga bisa memobilisasi tabungan menganggur dari beberapa orang 

kaya, untuk disalurkan ke investasi produktif. Dengan demikian bank membantu 

pembentukan modal negara berkembang. 
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2) Pembiayaan Industri. 

Bank komersial dan beberapa lembaga jasa keuangan dapat membiayai sektor industri 

dengan berbagai cara. Lemabaga jasa keuangan tersebut menyediakan pinjaman 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk industri, tergantung pada 

rencana usaha calon nasabah. Di Amerika Latin seperti Guatemala, masyarakat 

berpenghasilan menengah banyak memajukan pinjaman jangka menengah selama satu 

sampai tiga tahun. Tapi di Korea, bank umum juga memberikan pinjaman jangka 

panjang ke industri. Di India, bank umum melakukan pembiayaan jangka pendek dan 

menengah untuk industri skala kecil, dan juga menyediakan pembiayaan sewa guna 

usaha. Selain itu, mereka menanggung saham dan surat utang industri skala besar. 

Dengan demikian mereka tidak hanya menyediakan keuangan untuk industri tetapi 

juga membantu dalam pengembangan pasar modal yang belum berkembang di negara-

negara tersebut. 

3) Pembiayaan Perdagangan: 

Bank komersial dan lembaga jasa keuangan tertentu membantu membiayai 

perdagangan internal dan eksternal, memberikan pinjaman kepada pengecer dan 

pedagang grosir barang-barang. Mereka juga membantu dalam pergerakan barang dari 

satu tempat ke tempat lain dengan menyediakan semua jenis fasilitas seperti diskon 

dan penerimaan tagihan pertukaran, penyediaan fasilitas overdraf, penerbitan draft, 

bank garansi, dll. Selain itu, mereka membiayai ekspor dan impor negara-negara 

berkembang dengan menyediakan fasilitas devisa kepada importir dan eksportir 

barang. 

4) Pembiayaan Pertanian: 

Bank-bank komersial dan lembaga jasa keuangan tertentu membantu sektor pertanian 

besar di negara-negara berkembang dalam beberapa cara. Lembaga tersebut dapat 

memberikan pinjaman kepada pedagang komoditas pertanian, membuka jaringan 

cabang di daerah pedesaan untuk memberikan kredit pertanian, menyediakan 

keuangan secara langsung kepada para ahli pertanian untuk pemasaran hasil 

produksinya, untuk modernisasi dan mekanisasi peternakan mereka, untuk 

menyediakan fasilitas irigasi, untuk pengembangan lahan, dll. 
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5) Pembiayaan Aktivitas Konsumen: 

Bank dan lembaga jasa keuangan tertentu dapat memberikan pembiayaan pada 

masyarakat di negara-negara terbelakang yang miskin dan berpenghasilan rendah tidak 

memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membeli barang-barang konsumsi 

yang tahan lama. Bank-bank komersial dan lembaga jasa keuangan tertentu 

memberikan pinjaman kepada konsumen untuk pembelian barang-barang seperti 

rumah, skuter, kipas angin, kulkas, dll. Dengan cara ini, lembaga jas keuangan tersebut 

juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara berkembang 

dengan memberikan pinjaman untuk kegiatan konsumtif. 

6) Bantuan dalam Kebijakan Moneter: 

Bank-bank dan lembaga jasa keuangan membantu pembangunan ekonomi suatu 

negara dengan  mengikuti kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. 

Sebenarnya, bank sentral bergantung pada lembaga jasa keuangan atas keberhasilan 

kebijakan pengelolaan moneternya sesuai dengan persyaratan ekonomi yang sedang 

berkembang. 

Dengan demikian, bank dan lembaga jasa keuangan berkontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Negara sedang berkembang dengan memberikan pinjaman 

kepada sektor pertanian, perdagangan dan industri, dengan membantu pembentukan 

modal fisik dan dengan mengikuti kebijakan moneter negara tersebut. 

1.6   SEJARAH DEREGULASI BANK DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN 

Kondisi dunia perbankan khususnya dan lembaga jasa keuangan pada umumnya 

di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu.  Perubahan ini 

selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga adanya pengaruh 

perkembangan di luar dunia perbankan, seperti politik, ekonomi, hukum, sosial dan 

sektor riil. Beberapa perkembangan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di 

Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam empat periode, yang masing-masing 

periode mempunyai cirri-ciri khusus.  Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil 

dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di 

Indonesia sejak tahun 1997-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan 

munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai denga tahun 2000-an.  

Keempat periode itu adalah: 
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a. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket deregulasi sektor riil 

dan moneter tahun 1980-an 

b. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya serangkaian deregulasi sampai 

dengan krisis ekonomi  tahun 1998. 

c. Kondisi perbankan di Indonesia setelah krisis ekonomi 1998 

e. Kondisi perbankan di Indonesia pasca krisis keuangan global 2008 

1.6.1 Kondisi Sebelum Kemerdekaan 

Perbankan pada masa itu sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi 

dan politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah kolonial. Pada masa 

kolonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia-Belanda ini terutama diarahkan untuk 

melayani kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan besar milik kolonial di wilayah 

jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah. Dengan demikian 

fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah: 

a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi 

dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. 

b. Memberikan  jasa-jasa  keuangan  kepada  perusahaan-perusahaan  besar  milik 

kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain. 

c.  Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. 

d. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari 

perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim 

ke negara penjajah. 

e. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah 

kolonial. 

1.6.2  Masa setelah Kemerdekaan 

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum 

adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi kegiatan perbankan 

masih banyak dipengaruhi oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan. Dengan 

demikian, fungsi utamanya adalah 

a. Memobilisasikan dana  dari investor untuk membiayai  kebutuhan  dana investasi 

dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. 

b.  Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. 
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c. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. 

d. Menyalurkan dana  anggaran  untuk membiayai  program dan proyek  pada 

sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. 

Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana 

seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk 

mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan 

sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-

program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang 

belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan di atas juga 

disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara 

khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tidak  adanya  peraturan  perundangan  yang  mengatur  secara  jelas  tentang 

perbankan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 1960-an, peraturan yang 

mengatur tentang perbankan hanyalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. 

Undang-undang ini tidak mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, 

isinya lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah dalam 

dunia perbankan di Indonesia, yaitu tentang kedudukan bank sentral dan dewan 

moneter. 

b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.  Salah satu 

fasilitas khusus yang diberikan oleh otoritas moneter terutama kepada bank-bank 

pemerintah adalah KLBI. KLBI yang diberikan di sini bukan dalam pengertian 

yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan diberikan justru 

unluk tujuan ekspansif. KLBI yang diberikan terutama untuk bank-bank 

pemerintah ini disalurkan unluk mendanai pemberian kredit kepada debitor, dan 

dalam hal ini biaya dana atau bunga yang harus dibayar oleh bank penerima KLBI 

relatif rendah, sehingga kebijakan ini sangat menguntungkan bank-bank tertentu. 

Bank-bank tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana murah sekaligus dapat 

dengan mudahnya menyalurkan dana, dan di sisi lain kebijakan ini sangat 

merugikan bank-bank yang tidak menerima fasilitas tersebut karena diperlakukan 

tidak adil.  
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c. Bank banyak menanggung program-program pemerintah.  Di samping bank-bank 

tertentu, terutama bank pemerintah, memperoleh berbagai macam fasilitas khusus, 

bank tersebut juga harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat kaitannya 

dengan program atau proyek pemerintah. Hal ini sering kali menyebabkan 

keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen bank tidak mengarah 

kepada efisiensi usaha, seperti misalnya keputusan untuk membuka sebuah kantor 

cabang baru di suatu daerah. Keputusan ini kadang-kadang bukan karena 

besarnya potensi nasabah di daerah tersebut, melainkan karena pemerintah 

mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah tersebut.  

d. Instrumen pasar uang yang terbatas.  Sering kali sebuah bank harus menyalurkan 

kelebihan dana atau mencari tambahan dana pada saat kekurangan dana tidak 

dengan cara-cara tradisional yaitu melalui kredit dan simpanan masyarakat. Pada 

masa itu, Bank Indonesia belum secara aktif mendiskonto berbagai macam surat 

berharga jangka pendek dan pasar uang pada waktu itu juga belum mengenal 

adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga instrumen pasar uang menjadi 

terbatas.  

e. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit.  Dari waktu ke waktu selama masa ini, 

jumlah bank swasta tidak banyak mengalami kenaikan. Bank-bank swasta yang 

ada umumnya adalah bank-bank kecil. Bank-bank milik pemerintah yang berupa 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi kegiatan perbankan di 

Indonesia. Scbelum tahun 1860, kegiatan perbankan di daerah Hindia Bclanda 

didominasi oleh De Javasche Bank dan Nederlandshe Handel Maatschappij, yang 

merupakan bank resmi pemberi kredit uang muka bagi kontraktor-kontraktor 

pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, Nederlandshe Handel Maatschappij 

juga diarahkan untuk membiayai kegiatan usaha perkebunan-perkebunan besar 

yang dikelola oleh VOC. Untuk kegiatan ekspor hasil perkebunan pada masa 

tanam paksa didirikan Escompto Bank NV, Rotterdamsche Bank, Internatio, dan 

beberapa bank swasta. Bank yang diarahkan untuk berhubungan dengan rakyat 

kecil muncul pada awal abad ke-20 yaitu Algemene Volkcrediet Bank. Ide 

pendirian bank ini bukan terutama untuk mengembangkan perekonomian rakyat, 
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tetapi lebih diarahkan untuk mengambil alih keuntungan sangat besar yang 

didapat oleh lintah darat dengan target pasar rakyat kecil.  

Pada masa setelah kemerdekaan, bank-bank milik penjajah dinasionalisasi 

menjadi bank-bank milik pemerintah. Setelah mengalami nasionalisasi, bank-

bank milik pemerintah itu akhirnya bernama: 

1) Bank Rakyat Indonesia (1951), semula bernama Algemene Volkcrediet 

Bank. 

2) Bank Ekspor Impor Indonesia (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian 

kegiatan Nederlandshe Handel Maatschappij di bidang lalu-lintas 

pembayaran internasional. 

3) Bank Bumi Daya (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan 

Nederlandshe Handel Maatschappij di bidang perkebunan-perkebunan 

besar. 

4) Bank Dagang Negara (I960), sebagai nasionalisasi dari kegiatan 

Escomptobank NV. 

5)  Bank Tabungan Negara (1963), sebagai nasionalisasi dari Bank 

Tabungan Pos pada zaman Hindia Belanda. 

Di samping itu, terdapat juga bank milik pemerintah lain yaitu: 

1) Bank Negara Indonesia (1946), didirikan pada awalnya sebagai bank 

sentral selama masa perjuangan melawan agresi militer Belanda tahun 

1946-1949. 

2) Bank Pembangunan Indonesia (1960), didirikan pada awalnya untuk 

mendorong pembangunan industri manufaktur, pertambangan, dan 

perkebunan. 

f. Sulitnya pendirian bank baru.  Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat 

dengan segala fasilitas dan kemudahannya menyebabkan sulit sekali bagi bank 

swasta baru untuk masuk dalam persaingan apalagi untuk berkembang menjadi 

bank yang besar.  

g. Persaingan antarbank yang tidak ketat.  Kemudahan-kemudahan sebagai sebuah 

bank banyak diterima oleh bank-bank pemerintah pada masa itu. Kemudahan-
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kemudahan tersebut didapat mulai dari tahap penghimpunan dana sampai dengan 

penyaluran dana. Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk menempatkan 

dananya pada bank pemerintah dan dana dari anggaran pemerintah pusat dan 

daerah dikelola oleh bank pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan 

mudahnya memperoleh dana murah tanpa usaha yang serius. Di sisi penyaluran 

dana, bank-bank pemerintah banyak ditugaskan untuk menyalurkan dana dalam 

rangka menjalankan program-program dan proyek-proyek tertentu dari 

pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya mendapatkan 

debitor. Hal-hal di atas membuat posisi bank pemerintah relatif sangat kuat 

dibandingkan bank-bank swasta, sehingga iklim persaingan sama sekali tidak 

muncul pada masa itu. Adanya kebijakan bahwa tingkat bunga simpanan dan 

pinjaman secara sepihak ditentukan oleh bank sentral semakin menyebabkan tidak 

adanya iklim persaingan.  

h. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Bank 

(pemerintah) seolah-olah tidak merasa membutuhkan nasabah, nasabahlah yang 

membutuhkan bank. Banyaknya program penyaluran dana anggaran pemerintah 

untuk program-program tertentu, menyebabkan nasabah yang datang ke bank 

umumnya adalah  nasabah yang menerima penyaluran dana dari pemerintah, baik 

itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Bank juga merasa tidak terlalu 

memerlukan dana dari masyarakat karena telah dapat dengan mudahnya 

memperoleh dana murah dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. 

i. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit.  Karena bank merasa tidak terlalu 

membutuhkan nasabah, maka bank juga merasa tidak perlu untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Sebagai contoh, tidak banyak 

bank pada saat itu yang sudah membedakan antara back office dan  front office. 

Pelayanan yang diberikan justru cenderung rumit seperti birokrasi pemerintah, 

dan sebagai efek sampingannya adalah tingkat efisiensi pengelolaarj dana yang 

rendah. 

j. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan 

dan meminjam dana.  Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan 

lemahnya posisi tawar-menawar nasabah menyebabkan masyarakat kurang 
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tertarik untuk berhubungan dengan bank. Masyarakat kecil lebib banyak yang 

berhubungan dengan pegadaian dan rentenir untuk memperoleh pinjaman dana. 

Masyarakat kecil lebih banyak yang tertarik untuk menyirnpan kekayaannya 

dalam bentuk barang seperti logam mulia, tanah, dan kendaraan. 

k. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah.  Secara umum, hal-hal di 

atas menyebabkan sangat rendahnya mobilisasi dana dari masyarakat luas yang 

masuk ke perbankan di Indonesia dan juga sebaliknya, arus dana dari perbankan 

yang disalurkan kepada masyarakat luas juga sangat rendah. 

1.6.3  Kondisi Setelah Deregulasi 

Kondisi sebelum deregulasi ditandai oleh tingkat inflasi tinggi dan kondisi 

ekonomi makro secara umum tidak kondusif, yang terjadi bersamaan dengan kondisi 

perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Kondisi tersebut menjadi 

suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya dan saling memengaruhi. 

Derugulasi perbankan dilakukan pemerintah mulai tahun 1983 melalui 

serangkaian kebijakan deregulasi di sektor riil dan di sektor moneter. Pada tahap awal 

deregulasi lebih cepat dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di 

dunia perbankan. Deregulasi ini merupakan perubahan-perubahan yang dimotori oleh 

otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhirnya 

diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil. 

Pada tahap awal deregulasi perbankan 1983,  dimulai dengan  penghapusan pagu   

kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan,  dan  deposito,  serta  

menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank 

kecuali untuk jenis  kredit  tertentu  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  koperasi  

dan  ekspor.  Tahap awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan 

antar bank, di mana bank swasta mulai bangkit untuk mengambil inisiatif dalam 

menentukan  arah  perkembangan  usahanya.  Seiring  dengan  itu,  BI  memperkuat  

sistem  pengawasan  bank  yang  di  antaranya  melalui  penyusunan  dan  pemeliharaan 

blacklist  yang  diberi  nama  resmi  Daftar  Orang-Orang  yang  Melakukan  Perbuatan 

Tercela (DOT) di bidang perbankan. Mereka yang masuk dalam daftar ini tidak boleh 

lagi berkecimpung dalam dunia perbankan. 
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Tahap berikutnya tahun 1988, pemerintah bersama BI   melangkah   lebih   lanjut   

dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi 

Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban      

perbankan 1971–1972.  Dan memasuki  tahun  1990-an,  BI  mengeluarkan  Paket  

Kebijakan  Februari  1991  yang  berisi  ketentuan  yang  mewajibkan  bank  berhati-hati  

dalam  pengelolaannya.  Pada  1992  dikeluarkan  UU  Perbankan  menggantikan  UU  

No.  14/1967.  Sejak  saat  itu,  terjadi  perubahan  dalam  klasifikasi  jenis  bank,  yaitu  

bank  umum  dan  BPR.  UU  Perbankan   1992   juga   menetapkan   berbagai   ketentuan   

tentang   kehati-hatian pengelolaan  bank  dan  pengenaan  sanksi  bagi  pengurus  bank  

yang  melakukan  tindakan  sengaja  yang  merugikan  bank,  seperti  tidak  melakukan  

pencatatan  dan  pelaporan  yang  benar,  serta  pemberian  kredit  fiktif,  dengan  

ancaman  hukuman  pidana.  Selain  itu,  UU  Perbankan  1992  juga  memberi  

wewenang  yang  luas  kepada  Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap perbankan.   

Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan 

yaitu meningkatnya  kredit  macet  yang  menimbulkan  beban  kerugian  pada  bank  dan 

berdampak  keengganan  bank  untuk  melakukan  ekspansi  kredit.  BI  menetapkan  

suatu  program  khusus  untuk  menangani  kredit  macet  dan  membentuk  Forum  

Kerjasama   dari   Gubernur   BI,   Menteri   Keuangan,   Kehakiman,   Jaksa   Agung,  

Menteri/Ketua  Badan  Pertahanan  Nasional,  dan  Ketua  Badan  Penyelesaian  Piutang 

Negara.  Selain  kredit  macet,  yang  menjadi  penyebab  keengganan  bank  dalam  

melakukan  ekspansi  kredit  adalah  karena  ketatnya  ketentuan  dalam  Pakfeb  1991  

yang  membebani  perbankan.  Hal  itu  ditakutkan  akan  mengganggu  upaya  untuk  

mendorong   pertumbuhan   ekonomi.   Maka,   dikeluarkanlah   Pakmei   1993   yang 

melonggarkan  ketentuan  kehati-hatian  yang  sebelumnya  ditetapkan  dalam  Pakfeb 

1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy 

dengan  sektor  properti  sebagai  pilihan  utama.  Keadaan  itu  menjadi  daya  tarik  bagi  

investor   asing.   Pakmei   1993   ternyata   memberikan   hasil   pertumbuhan   kredit 

perbankan  dalam  waktu  yang  sangat  singkat  dan  melewati  tingkat  yang  dapat  

memberikan  tekanan  berat  pada  upaya  pengendalian  moneter.  Kredit  perbankan  

dalam  jumlah  besar  mengalir  deras  ke  berbagai  sektor  usaha,  terutama  properti,  
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meski  BI  telah  berusaha  membatasi.  Keadan  ekonomi  mulai  memanas  dan  inflasi  

meningkat.   

Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan 

antara lain adalah: 

a. Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang: 

-  Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen 

pengendali Jumlah Uang Beredar (JUB). 

-    Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu. 

-  Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan 

pinjaman kecuali untuk sektor-sektor tertentu.  

b. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI.  

c. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan 

fasilitas diskonto oleh BI.  

d.  Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang: 

-    Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi 

   * Kemudahan pembukaan kantor bank 

   * Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan 

bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. 

   * Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan dengan memberi 

tahu Bank Indonesia. 

    *  Kejelasan aturan pendirian bank swasta 

    * Modal disetor bank umum minimal Rp 10 miliar. (sekarang Rp 3 trilyun) 

    *  Modal disetor BPR minimal Rp 50 juta.(Sekarang ganti, lihat BPR) 

    *  BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum. 

    * BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, 

deposito, dan tabungan. 

    * Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank 

nasional dengan bank asing. 

    * Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank bisa menerbitkan sertifikat 

deposito tanpa memerlukan izin. 

    * Semua bank dapat memberikan layanan Tabanas dan tabungan lainnya. 
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  -    Efisiensi lembaga keuangan, yang meliputi 

    * BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 

50% dananya pada bank nasional mana pun. 

    * Batas Maksimum Pemberian Krcdit (BMPK) bagi bank dan lembaga 

keuangan bukan bank. 

-   Pengendalian kebijakan moneter, yang meliputi 

    * Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan 

bank diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga. 

    * SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 1 hari, sekarang 

ditambah dengan yang berjangka waktu sampai dengan 6 bulan. 

    * Batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan. 

-   Pengembangan pasar modal, yang meliputi 

    * Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak 

penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapatkan perlakukan 

yang sama dengan pasar modal. 

    *  Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan. 

* Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat 

dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping 

peningkatan penyertaan oleh pemegang saham.  

e.  Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang: 

-    Aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. 

-   Alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, 

modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit, dan pembiayaan 

konsumen. 

-  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  dapat  melakukan  kegiatan 

perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan 

konsumen. 

- Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, 

reasuransi, broker asuransi, adjuster asuransi, dan aktuaria.  

f.  Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang: 

-    Penyempurnaan paket sebelumnya. 
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-  Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open  position 

maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. 

g. Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program perkreditan 

kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. 

h. Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya 

menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, 

sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

keuangan.  

i.  UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

h. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank 

meliputi: 

-   Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) 

-   Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)  

-   Kredit Usaha Kecil (KUK) 

-   Pembentukan cadangan piutang 

-   Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio) 

1.6.4  Ciri Kondisi Perbankan Setelah Deregulasi 

Serangkaian kebijakan di atas telah mengakibatkan banyak perubahan dalam 

perbankan di Indonesia. Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah 

tidak dapat ditemui lagi pada masa setelah deregulasi, sehmgga pada masa setelah 

deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a.  Peraturan yang memberikan kepastian hukum.  Berbagai paket deregulasi dan 

terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebabkan 

meningkatnya tingkat kepastian hukum yang berkaitan dengan usaha perbankan. 

b.  Jumlah bank swasta bertambah banyak.  Adanya peraturan yang memberikan 

kepastian hukum serta semakin mudahnya prosedur pendirian bank swasta 

menyebabkan banyak bermunculan bank swasta baru untuk ikut dalam persaingan 

perbankan di Indonensia. 

c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat.  Kebijakan-kebijakan diskriminatif 

yang hanya menguntungkan bank-bank tertentu semakin dihindari, antara lain 

dengan adanya kebijakan: 
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-   Pemberian KLBI untuk kesulitan non likuiditass semakin dikurangi. 

-   Bank lebih leluasa menentukan sektor-sektor yang ingin dikembangkan. 

-   BUMN bebas menyalurkan 50% penempatan dana ke semua bank nasional. 

-   Bunga bebas ditentukan oleh masing-masing bank. 

Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kuatnya tingkat persaingan usaha 

bank pada masa itu. 

d.  Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang.  Bank semakin banyak 

mempunyai alternatif penghimpunan dan penyaluran dana, tidak hanya 

penghimpunan dana melalui tabungan-giro-deposito serta penyaluran dana 

melalui kredit saja. Hal ini menyebabkan kegiatan perbankan menjadi lebih luwes 

terhadap perubahan situasi, yaitu terutama pada saat kelebihan maupun 

kekurangan dana. 

e.  Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat.  Adanya peraturan yang 

jelas tentang perbankan dan termasuk juga penerapan aturan tenlang kesehatan 

(Jan rahasia bank menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank 

meningkat cukup tinggi. Masyarakat menjadi lebih merasa aman dan untung 

menyimpan maupun meminjam dana di bank. 

f.   Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Serangkaian ciri-

ciri di atas secara umum menyebabkan semakin tingginya mobilisasi dana 

masyarakat luas melalui sektor perbankan. Sektor perbankan mempunyai peran 

yang semakin besar dalam penghimpunan dana dari masyarakat luas untuk tujuan-

tujuan yang produktif demi semakin kuatnya sektor riil. 

1.6.5  Kondisi Saat Krisis Ekonomi Tahun 1997  

Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor 

moneter dan riil lelah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Mobilisasi dana melalui 

perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam 

menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi barang dan jasa. 

Deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang 

baik. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah deregulasi ternyata 

tidak berlangsung cukup lama untuk dapat mengangkat Indonesia menjadi negara dengan 
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tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. 

Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti dan bahkan 

mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. 

Krisis ekonomi yang diawali dengan kejatuhan mata uang rupiah terhadap US dollar, 

yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan 

perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisinya saat itu adalah 

sebagai berikut: 

a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di 

Indonesia menurun drastis.  

Landasan utama dari usaha perbankan adalah kepercayaan. Adanya kepercayaan 

menyebabkan masyarakat mau menitipkan dananya kepada bank, dan karena 

adanya kepercayaan maka bank mau meminjamkan dananya ke masyarakat. 

Apabila landasan ini lemah maka kelangsungan usaha perbankan juga menjadi 

lemah. Kemampuan perbankan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menjadi 

lemah, termasuk fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dari 

dan ke masyarakat. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank 

turun karena masyarakat banyak memperoleh informasi tentang permasalahan 

yang terdapat pada bank-bank yang ada. Banyak bank yang melanggar aturan-

aturan kesehatan bank dari Bank Indonesia, banyak bank yang kesulitan 

likuiditas, banyak berita tentang kredit macet, banyak bank yang ditutup, adanya 

masalah pengembalian dana simpanan nasabah, dan banyak masalah perbankan 

yang lain. Masyarakat menjadi khawatir kalau-kalau dana simpanannya di bank 

tiba-tiba tidak dapat ditarik lagi. Pihak bank juga merasa ragu untuk 

menyalurkan dananya ke masyarakat karena khawatir debitor tidak akan 

mengembalikan pinjaman dengan berbagai macam sebab. Bunga pinjaman yang 

sangat tinggi menyebabkan sebagian besar debitor tidak mampu membayar 

bunga, sektor riil yang sedang kacau karena masalah sosial-politik menyebabkan 

usaha debitor terancam, dan banyaknya debitor yang dengan sengaja tidak 

mengembalikan pinjaman meskipun sebenarnya mampu semakin menurunkan 

tingkat kepercayaan bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat.  

b.  Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat 
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Peraturan kesehatan bank sulit sekali untuk diterapkan dalam kondisi krisis 

ekonomi ini, sebab apabila aturan diterapkan apa adanya maka sebagian besar 

bank sudah tidak lagi layak untuk meneruskan kegiatan usahanya. Pelanggaran 

yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal (capital 

adequacy ratio/CAR) dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Pada masa 

sebelum krisis ekonomi sebagian besar bank telah mempunyai CAR sesuai yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. BI bahkan sejak September 1995 telah 

berani menargetkan peningkatan CAR secara bertahap menjadi 12% dalam jangka 

waktu 6 tahun sejak tahun 1995. Pemenuhan CAR dalam masa krisis ini sangat 

jauh dari ketentuan BI. Banyak bank yang CAR sampai negatif ratusan persen 

karena mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya. Pelanggaran BMPK 

sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa krisis, jauh sebelum terjadi krisis 

pelanggaran sudah terjadi, hanya saja pada masa krisis pelanggaran ini lebih 

mendapat perhatian dari masyarakat. Berbagai paket deregulasi yang sangat 

memudahkan pendirian bank, termasuk bank yang didirikan oleh suatu grup usaha 

yang mempunyai banyak perusahaan, telah sangat memungkinkan munculnya 

pelanggaran BMPK tersebut. 

c.  Adanya  spread  negatif 

     Kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap perbankan serta kebijakan 

uang ketat oleh otoritas moneter melalui penaikan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) menyebabkan perbankan tidak mempunyai alternatif lain untuk 

menghimpun dan menyalurkan dananya. Dalam kondisi krisis, usaha bank untuk 

menaikkan suku bunga pinjaman tidak dapat dilakukan dengan mudah. Apabila 

suku bunga pinjaman dinaikkan sampai melebihi suku bunga simpanan yang 

sudah sangat tinggi (sampai dengan di atas 50%) maka bank tidak akan dapat 

menyalurkan dananya ke masyarakat, karena tidak ada usaha terutama dalam 

krisis ini yang mampu untuk mengembalikan biaya dana yang terlalu tinggi. 

Dengan terpaksa, bank menaikkan suku bunga pinjaman tapi masih lebih rendah 

daripada suku bunga simpanan agar tetap dapat menyalurkan dananya dalam 

bentuk pinjaman. Konsekuensi dari kebijakan spread negatif ini adalah bank harus 

menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dananya. 



Sri Indah Nikensari, Lembaga Jasa Keuangan, Bab 1 

 

 

33 

  1.6.6 Pengaturan Perundangan Setelah Krisis 1997 

Berbagai pelanggaran terhadap peraturan perbankan serta kinerja bank nasional 

yang sangat buruk pada masa krisis menyebabkan masyarakat dan otoritas moneter 

memandang bahwa salah satu penyebabnya adalah bank sentral yang tidak independen 

dan lemahnya peraturan yang mengatur perbankan di Indonesia. Sebagai tindak 

lanjutnya, pemerintah dan DPR berusaha untuk membuat undang-undang baru yang 

lebih menjamin independensi bank sentral dan lebih menjamin kegiatan usaha bank 

yang bebas korupsi dan kolusi. Peraturan dan perundangan baru yang ditetapkan setelah 

adanya krisis ekonomi ini antara lain adalah; 

1)  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

2)    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

3)    Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-  

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

4)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Umum. 

5)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah. 

6)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Perkreditan Rakyat. 

7)    Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 

8)  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor 

Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bankyang Berkedudukan di 

Luar Negeri. 

9)  Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. 

10) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank 

Umum. 
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11) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank 

Perkreditan Rakyat 

12) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 

tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank 

Umum 

13) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 

tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank 

Perkreditan Rakyat. 

e.  Jumlah bank menurun 

Kondisi sektor nil yang sangat lemah, proporsi kredit bermasalah yang semakin 

besar, dan likuiditas yang semakin rendah menyebabkan bank makin lama makin 

sulit untuk meneruskan kegiatan usahanya. Bank Indonesia tidak mempunyai 

alternatif lain untuk mengatasi masalah ini selain dengan melakukan penutupan 

usaha bank dengan berbagai istilah, antara lain likuidasi, pembekuan operasi, 

penghentian kliring, dan pembekuan kegiatan usaha. 

Beberapa hal penting yang dilakukan dan terjadi di sektor perbankan Indonesia 

pasca krisis 1998 adalah:  

a. Menyelesaikan penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Salah satu 

landasan penting penyusunan API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk 

menerapkan 25 Basel Core Principles. 

b. Kemerintah, DPR, dan Bank Indonesia berkomitmen untuk membentuk atau 

menyusun: 

1)   Lembaga penjamin simpanan (terrealisir dengan UU no 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan). 

2)   Lembaga pengawas perbankan yang independen  (terrealisir dengan UU No 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan). 

c. Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal 

masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai 

dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih 

baik ini antara lain mengarah kepada: 
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1)  Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik.  

2)  Struktur perbankan nasional yang lebih baik.  

3)  Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang konsisten. 

4)  Penyaluran dana masyarakat ke arah yang lebih mencerminkan bank sebagai 

perantara keuangan (financial intermediary) dengan tetap berlandaskan 

prinsip kehati-hatian. 

1.6.7  Kondisi Perbankan Pasca Krisis Global 2008 

Krisis ekonomi global 2008 bermula dari krisis keuangan di Amerika Serikat, 

hingga kehancuran lembaga keuangan raksasa Lehman Brothers. Krisis keuangan 

Amerika Serikat tersebut berimbas dalam perekonomian Indonesia, terbukti dengan 

depresiasi rupiah dari mula-mula Rp 9.000 per US$1, menjadi terakhir sekitar Rp 

14.500/per US$1. Selain itu beberapa perusahaan yang berafiliasi atau berhubungan 

dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat juga beberapa melakukan rasionalisi 

karyawan hingga penutupan perusahaan. Terjadi capital outflow dalam perbankan 

Indonesia karena dana nasabah di Indonesia waktu tu tidak dijamin secara menyeluruh 

(blankeet guarantee), di mana kondisi ini menyebabkan perbankan mengalami 

kekeringan likuiditas dan kesulitan mengelola arus dananya. Pasar Uang antar Bank 

(PUAB) dananya macet sehingga menyebabkan bank-bank kecil kesulitan likuiditas pula. 

Selain itu surat-surat berharga termasuk SUN yang dikuasai perbankan nilainya merosot 

tajam.  Karena tidak ingin terulang kejadian krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, Bank 

Indonesia mengeluarkan beberapa tindakan agar krisis ekonomi global yang terjadi di 

Amerika Serikat dan Eropa tidak berdampak lebih besar pada perekonomian Indonesia.  

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk penyelamatan 

perbankan di Indonesia antara lain: 

a. Memberikan bantuan likuiditas pada tiga bank BUMN besar, yaitu PT Bank 

Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, masing-

masing sebesr Rp 5 trilyun yang bersumber dari uang pemerintah yang ada di 

Bank Indonesia. 

b. Pemerintah menerbitkan tida PERPPU 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Ada tiga beleid 

yang dirilis. Pertama, PERPPU No.2 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Bank 
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Indonesia yang memungkinkan kredit berkolektibilitas lancar dijadikan 

agunan guna mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). 

Kehadiran PERPPU ini memberi payung hukum bila ada bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas untuk mendapatkan suntikan dana segar. 

 

----------------- 
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   BAB II 

BANK INDONESIA 

 

Kompetensi Dasar 

-  Membedakan otoritas kebijakan moneter dari masa UUNo. 13 tahun 1968 s.d UU No. 

6 tahun 2009 

-  Mengetahui status dan kedudukan Bank Indonesia 

-   Mendeskripsikan tujuan dan tugas Bank Indonesia 

-   Mengetahui dan mendeskripsikan tentang Dewan Gubernur 

Media yang dapat digunakan: 

     Buku referensi, PPT, Makalah presentasi 

 

 

                                                                                 PERUBAHAN 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

3. mengatur dan mengawasi bank (Berbagi kewenangan 

dengan OJK) 

 

________________________________________________________________________ 

   BANK INDONESIA      PEMERINTAH 

➢ UU No. 3 Tahun 2004  
 

➢ PP RI Pengganti UU 
No.2 tahun 2008 

➢ UU RI No. 6 Tahun  2009 

 

 

 

 

OTORITAS MONETER 

 
UU No 23 Tahun 1999 
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2.1 OTORITAS MONETER DI INDONESIA 

 

Sumber: loker fadjar.co.id 

Undang-Undang  (UU)  No.  11  tahun  1953  

tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank     

Indonesia, dijelaskan   bahwa   Bank   Indonesia   

(BI) didirikan untuk menggantikan De Javasche  

Bank  N.V (DJB), sekaligus  bertindak sebagai bank 

sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik 

negara,   BI   berhak   melakukan   tugas-tugas   

berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. UU 

tentang Bank Indonesia selanjutnya beberapa kali 

mengalami perubahan.   

Ketika Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral masih 

berlaku, otoritas kebijakan moneter di Indonesia masih berada di tangan pemerintah.  

Meskipun berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga utama 

sebagai pelaksana kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Moneter, 

namun otoritasnya tetap pada pemerintah. Pemerintah melalui presiden dan menteri 

Keuangan mempunyai kekuasaan atau akses yang sangat besar untuk mengarahkan 

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Moneter.  

Presiden mempunyai akses yang besar, dan presiden mempunyai wewenang untuk 

mengangkat pejabat Gubernur dan Direktur Bank Indonesia atas usul Dewan 

Moneter.  Menteri keuangan dan menteri bidang ekonomi mempunyai akses yang 

besar pula, karena anggota Dewan Moneter terdiri dari  Menteri Keuangan, seorang 

menteri bidang ekonomi dan Gubernur BI.  Selain itu berdasarkan undang-undang, 

pemerintah mempunyai wewenang untuk menentukan berbagai peraturan 

pelaksanaan dari undang-undang tentang bank sentral.   

Berbagai wewenangan di atas mengandung tiga implikasi utama: pertama, 

kebijaka fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif 

lebih dapat disinkronkan dengan kebijakan moneter melalui jumlah uang beredar, 

karena otoritas kedua kebijakan tersebut terletak pada satu pihak, yaitu pemerintah; 

kedua, kebijakan moneter yang bertujuan terutama untuk menjamin sistem 
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pembayaran yang lancar, stabil, dan baik seringkali tidak berjalan searah dengan 

tujuan-tujuan pelaksanaan kebijakan moneter, hal ini menyebabkan target kebijakan 

moneter seringkali tidak dapat dicapai dengan maksimal; ketiga, campur tangan yang 

besar dari pemerintah mengandung risiko berupa pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan lembaga keuangan yang tidak efisien, hal ini sangat rentan terhadap 

campur tangan individual pejabat dan pihak lain dalam perumusan kebijakan 

moneter. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, juga karena terjadi krisis ekonomi dan 

perbankan.pada akhir tahun 1990-an, Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tersebut 

diganti dengan UU tentang bank sentral yang baru yaitu Undang-undang No.23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini bertujuan agar otoritas 

moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan 

efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat 

dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, 

tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip 

kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral yang baru pada dasarnya 

memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia, atau sebagai otoritas moneter satu-

stunya di Indonesia, di mana lembaga Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas 

moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses 

tertentu dalam memengaruhi kebijakan moneter.  

Tahun 2004 setelah menyadari beberapa kelemahan yang terdapat dalam 

Undang-undang No.23 tahun 1999, diundangkan Undang-undang No.3 Tahun 2004 

tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999. Undang-undang yang baru ini 

tidak menggantikan undang-undang yang sebelumnya, namun merevisi serta 

menambah beberapa pasal baru.  

Demikian pula karena terjadi krisis ekonomi global yang mempengaruhi 

stabilitas sistem keuangan dalam negeri, dan diperlukan upaya untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka dikeluarkanlah Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
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Indonesia. PP pengganti UU ini kemudian ditetapkan menjadi UU no 6 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tambahan beberapa pasal terutama 

berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan 

juga berkaitan dengan fasilitas pembiayaan darurat oleh pemerintah apabila suatu 

bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik.   

 

2.2  STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA 

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen. Bank 

Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap 

tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. 

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan 

Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi 

dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus 

tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya 

sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan sumber dari Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/tentang-

bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx), status Bank Indonesia baik sebagai badan 

hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. 

Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-

peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat 

seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan 

hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di 

dalam maupun di luar pengadilan. 

Menurut UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia 

adalah bank sentral Republik Indonesia, sebagai suatu lembaga negara yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur 

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam undang-undang ini (Bab II ps 4). Bank Indonesia berkedudukan di ibu 

kota negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan 

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx
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di luar wilayah negara Republik Indonesia (Bab II ps 5).  

 

 

2.3 TUGAS BANK INDONESIA 

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah, dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan 

moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan 

kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Secara lebih rinci, tugas 

tersebut dijabarkan menjadi sebagai berikut (Bab II Ps 8): 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

c. mengatur dan mengawasi bank 

Di samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung 

jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, 

akuntabilitas, dan anggaran. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur 

tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib 

Sumber: https://slideplayer.info/slide/13310066/ 
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menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun 

dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Barang siapa melakukan campur tangan 

terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda 

sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sedangkan anggota Dewan Gubernur dan atau 

pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana 

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda 

sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 

3.2.1 Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank 

Indonesia berwenang: 

a.  Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju 

inflasi.  

b.  Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang 

termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

*   operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing 

*   penetapan tingkat diskonto 

*   penetapan cadangan wajib minimum 

*   pengaturan kredit atau pembiayaan 

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga 

berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir a dan b di atas 

ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia 

adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk 

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk 

mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. 

Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
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tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang 

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar 

jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan 

kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.  

d. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak 

sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem 

keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat 

yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Ketentuan dan tata cara 

pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang 

berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber 

pendanaan yang berasal dari APBN diatur dalam undang-undang 

tersendiri, yang (menurut undang-undang) seharusnya ditetapkan paling 

lambat akhir tahun 2004. Apabila undang-undang ini belum ditetapkan, 

ketentuan dan tata cara tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara 

pemerintah dan BI paling lambat Februari 2004. 

e. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang 

telah ditetapkan. 

f. Mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa Bank 

Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat 

menerima pinjaman luar negeri. 

g. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan 

yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan 

tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan 

penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap 

badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank 

Indonesia, bank Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu 

wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali undang-undang 

secara tegas menyatakan lain. Badan yang tidak memenuhi kewajiban ini 

diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah). Pelaksanaan kewengan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank 

Indonesia.  
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2.3.2  Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

Bank Indonesia berwenang: 

a.  Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan 

jasa system pembayaran.  

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 

laporan tentang kegiatannya. 

c.  Menetapkan penggunaan alat pembayaran.  

d. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta 

asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah 

dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain 

dengan persetujuan Bank Indonesia.  

e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam 

mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian 

akhir transaksi pembayaran antarbank tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain 

dengan persetujuan Bank Indonesia. 

f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang 

digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. 

g. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang 

rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari 

peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari 

peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Apabila 5 

(lima) tahun sesudah tanggal pencabutan masih terdapat uang yang belum 

ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran 

berjalan. Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran 

berjalan. Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak 

berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. 

Pelaksanaan kewenangan-kewenangan di atas ditetapkan dengan Peraturan 

Bank Indonesia. 
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2.3.3  Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank 

Tugas Bank Indonesia lainnya adalah mengatur dan  mengawasi Bank. Namun 

berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka  Bank 

Indonesia (BI) berbagi kewenangan pengawasan Bank dengan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Perbedaaan BI dengan OJK adalah BI berperan sebagai pengawas 

aspek makroprudensial dan OJK berperan sebagai pengawas mikroprudensial. Oleh 

karena itu diperlukan kordinasi yang baik agar tidak saling mengambil alih tugas. 

Pengawasan makro prudential (macro-prudential supervision) yaitu mengatur 

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, dan secara komprehensif 

mempersiapkan terjadinya risiko sistemik di sektor keuangan dengan upaya 

membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan ekonomi negara. Tujuan dari 

macro-prudential supervision adalah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan 

pada perekonomian suatu negara, antara lain dengan cara menginformasikan kepada 

otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di 

sejumlah institusi keuangan, serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak 

kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.  

Jika Macro-prudential supervision terfokus pada aktivitas lembaga-lembaga 

keuangan yang memiliki pengaruh signifikan pada pasar maupun sistem keuangan, 

maka Macroprudential surveillance menyediakan sarana untuk memonitor dan 

mengatasi berbagai risiko yang akan mengancam stabilitas sistem keuangan dan 

ekonomi riil secara keseluruhan. Macro-prudential surveillance juga dapat 

memberikan penjelasan mengenai risiko sistemik dan mitigasi dampak tidak langsung 

dari guncangan yang terjadi pada institusi keuangan yang dapat menggangu siklus 

bisnis. Informasi dari Macro-prudential supervision dapat membantu para pembuat 

kebijakan mengenai perlu-tidaaknya bail-out terhadap suatu institusi keuangan yang 

tengah mengalami kesulitan likuiditas. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam prakteknya otoritas yang melaksanakan 

macro-prudential surveillance membutuhkan akses yang cepat dan mudah terhadap 

data-data micro-prudential dan kewenangan resmi tanpa hambatan untuk 

memperoleh data-data tambahan lainnya jika diperlukan. Pelajaran dari krisis 

keuangan global 2008 menegaskan perlunya hubungan yang erat antara pengawas 
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bank (micro-prudential) dan bank sentral selaku otoritas macro-prudential dalam 

merumuskan kebijakan yang tepat dan cepat pada saat-saat genting. Tidak kalah 

pentingnya adalah independensi dari otoritas pengawas makro prudensial.untuk 

menjamin efektivitas pengawasan.  

Upaya memonitor dan menjaga stabilitas sistem keuangan telah dilakukan oleh 

Bank Indonesia sejak pertengahan tahun 2003, dengan mengembangkan berbagai 

metode analisa macro prudential, yang mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan 

dan kelemahan sistem keuangan nasional. Hasil analisa tersebut kemudian 

dipublikasikan dalam suatu Kajian Stabilitas Keuangan secara berkala,  yang mana 

informasi ini sangat membantu dalam menganalisis ketahanan sistem perbankan dan 

dampaknya terhadap sistem keuangan bila terjadi guncangan.  

Melalui pelaksanaan stress test dengan berbagai alternatif skenario, 

ditentukanlah tingkat sensitivitas atau daya tahan sistem keuangan nasional terhadap 

berbagai guncangan ekonomi. Analisis aspek kualitatif dilakukan terkait dengan 

pemenuhan sistem keuangan Indonesia terhadap standar internasional. Dan dalam 

rangka memonitor serta menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut, Bank Indonesia 

telah mengembangkan beberapa perangkat yang berfungi sebagai Early Warning 

System (EWS) seperti Financial Stability Indeks (FSI), Macro Stress Test, Probability 

of Default (PD), model EWS leading indicator sektor properti, transition matrices, 

dan stress test mikro perbankan. 

 

2.3.4 Kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab 

dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini. 

a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan 

memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.  

b.  Bank Indonesia unluk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman 

luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban 

keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 

c.  Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang 

Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, 

perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau 
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masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. 

d.  Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 

pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank 

Indonesia. 

e.   Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, 

pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. 

Sebelum menerbitkan surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dapat membantu 

penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, tetapi Bank 

Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara untuk diri sendiri di pasar 

primer, kecuali dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan 

juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operas! pengendalian 

moneter. 

f.  Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal 

Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian 

kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum. 

2.3.5  Tugas Kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mcmpunyai 

tanggung jawab dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini. 

a.  Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, 

organisasi, dan lembaga internasional.  

b.  Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional daft atau 

lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan 

atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota. 

 

2.3.6 Tugas Kaitannya dengan akuntabilitas anggaran dan transparansi dari 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut: 

a.   Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada 

DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat: 1) 
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pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya, 2) rencana 

kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya untuk tahun yang akan datang dengan memerhatikan 

perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan. 

b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis 

tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. 

c.   Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan 

sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank 

Indonesia. 

d. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada 

masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan 

ringkasannya dalam Berita Negara.  

e. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan 

penjelasan secara lisan dan atau tertulis.  

f.  Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi 

kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat: 

1) evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya. 

2) rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun 

yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta 

perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. 

g. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap BI, 

dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya 

menmgkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. 

Badan ini terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota 

yang dipilih DPR dan diangkat presiden untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat 

dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kenggotaannya 

adalah orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan, 

profesionalisme, dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, 

perbankan, atau hukum. Seluruh biaya badan ini dibebankan pada anggaran 

operasional BI. Badan ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 

kepada DPR sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu 
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apabila diminta DPR. 

h. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus 

terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila 

diperlukan. 

i.   Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. 

j. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan 

Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran untuk 

kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem 

pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Anggaran 

kegiatan operasional tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 

berjalan disampaikan kepada DPR (kelengkapan DPR yang membidangi) 

untuk mendapatkan persetujuan. Anggaran untuk kebijakan moneter, 

sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib 

dilaporkan secara khusus kepada DPR. 

k. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun 

anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan 

keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib 

menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

dimulai pemeriksaan. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari 

sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan 

hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

l.  Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia 

kepada publik melalui media massa.  

m.  Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut: 

1) 30% untuk cadangan tujuan (namun selama penyelesaian Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir cadangan tujuan ditetapkan 

hanya 10%). 

2) Sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan 

cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneternya. Jika 

masih ada sisa surplus, sisa itu diserahkan kepada pemerintah. 
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3) Apabila terjadi risiko pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang 

mengakibatkan modal kurang dari Rp 2 triliun rupiah, sebagian atau 

seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna 

menutup risiko tersebut. Jika masih kurang, pemerintah wajib menutup 

kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPR. 

4} Sepanjang belum diubah melalui peraturan perundangan, surplus BI tidak 

dikenakan pajak. 

      Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Bank Indonesia hanya dapat melakukan 

penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan. 

 

2.4  DEWAN GUBERNUR 

2.4.1  Pengertian.    

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan 

Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi 

Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 

7 (tujuh) orang Deputi Gubernur (Bab VII ps 37). Jumlah anggota Dewan Gubernur 

akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kepada lembaga 

pengawasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi. 

Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior 

sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, 

Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk 

memimpin Dewan Gubernur (Bab VII Ps 37). Dalam hal penunjukan itu tidak dapat 

dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya 

bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur melaksanakan tugas 

dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1999. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan 

Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili 

Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan, dan kewenangan mewakili ini 
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dilaksanakan oleh Gubernur. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan kepada 

Deputi Gubernur Senior dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur atau 

seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus 

ditunjuk untuk itu. Kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR, 

 

2.4.2 Persyaratan Dewan.  Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, 

calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain: 

a.   Warga negara Indonesia 

b.   Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi 

c.  Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, 

perbankan, atau hukum 

d. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai 

hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan. Jika setelah 

pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti 

mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang 

seperti diuraikan di atas, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 

terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang 

di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam hal 

salah satu anggota Dewan Gubernur tersebut tidak bersedia mundur, 

maka presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut 

untuk berhenti dari jabatannya. 

e.   Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: 

1) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada 

perusahaan mana pun juga. 

2) Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya 

wajib memangku jabatan tersebut. 

Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih 

larangan di atas, maka anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri 

dari jabatannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia mundur, presiden 

menetapkannya untuk berhenti dengan persetujuan DPR.   
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2.4.3  Pengangkatan Dewan Gubernur:   

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari 

Gubernur. Dalam hal usulan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 

presiden wajib mengajukan calon baru. Dalam hal calon yang diajukan oleh presiden 

untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib 

mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur untuk 

jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat 

Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di 

dalam struktur jabatan Dewan Gubernur. 

 

2.4.4 Masa Jabatan Dewan Gubernur:   

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan 

dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 

(satu) kali masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah 

berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) 

orang. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 

kecuali karena yang bersangkutan: 

a.   mengundurkan diri, 

b.   terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, 

c.  tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

d.  dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, 

atau  

e.   berhalangan tetap. 

Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan 

berhak didengar keterangannya dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden. Apabila anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak 

pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan tertulis dari presiden. Sedangkan apabila terjadi kekosongan 
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jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur, karena: 

a.  Setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti 

mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang 

undang-undang. 

b.  Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan 

mana pun juga. 

c.   Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib 

memangku jabatan tersebut. 

d.  Mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak 

dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak 

mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap maka 

presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi 

Gubernur yang baru sesuai prosedur pengangkatan untuk sisa masa jabatan 

yang digantikannya. Selama pengganti belum diangkat, Deputi Gubernur 

Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur 

sementara. Alternatif terakhir jika Deputi Gubernur Senior juga 

berhalangan, maka Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya 

menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur 

sementara. 

Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

a.  Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum 

di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang 

mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. 

b.  Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil 

dan strategis. 

c.  Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 

oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan 

rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mcncapai 
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mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan 

akhir. 

d. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur Lidak dapat 

diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak 

memenuhi ketentuan di atas, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil 

keputusan. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur 

tersebut wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur 

berikutnya. 

e. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan 

dengan Peraturan Dewan Gubernur. 

 

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai 

wewenang, tugas, dan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini. 

a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai BI, yang 

pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 

b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, 

penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi 

pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan 

Dewan Gubernur. 

c.  Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank 

Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau 

kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikadbaik. 

d. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur 

Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya 

gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak 2 (dua) 

kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di 

Bank Indonesia. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Dewan 

Gubernur, 

e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Dewan 

Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank 

Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti 

ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sanksi administratif di atas dapat 

berupa: denda, atau teguran tertulis, atau  pencabutan atau pembatalan izin 

usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh 

badan usaha, atau pengenaan sanksi disiplin kepegawaian. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan 

peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur. 

 

 

---------------------- 
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BAB III 

KESEHATAN DAN RAHASIA BANK 

 

Kompetensi Dasar: 

• Mendeskripsikan kesehatan bank dan mampu menyebutkan aturan-

aturan/perundang-undangan tentang kesehatan bank. 

• Menyebutkan dan menjelaskan  faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank 

• Mendeskripsikan rahasia bank dan menyebutkan dasar hukum tentang rahasia bank 

• Menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia bank 

Media yang dapat digunakan: 

             Buku referensi, PPT, Makalah 

 

3.1  KESEHATAN BANK 

3.1.1  Pengertian.   

 

Sumber: no-name 

 

  

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan 

cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan 

yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di 

atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, 

karena kesehatan bank memang mencakup 

kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh 

kegiatan usaha perbankannya.   

Kegiatan tersebut meliputi: 

a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari 

modal sendiri. 

b. Kemampuan mengelola dana. 

c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. 

d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat , karyawan, pemilik modal 

dan pihak lain. 

e. Memenuhi peraturan perbankan yang berlaku. 
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Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu 

mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank.  Bagi 

perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu 

sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akandatang, sedangkan bagi Bank 

Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi 

pengawasan bank oleh Bank Indonesia.  Tingkat kesehatan bank merupakan hasil 

penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja 

suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut 

dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan 

unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor 

penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan 

perekonomian nasional. 

 

3.1.2  Aturan Kesehatan Bank 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank 

dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa: 

a.  Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan 

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada 

bank. 

c.  Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan 

penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi 

pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib 
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memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari 

segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang 

bersangkutan. 

e.  Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala 

maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan 

akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan 

terhadap bank. 

f.  Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba 

rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan 

bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi 

tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. 

g.  Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan 

bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan 

dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential 

banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk 

menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan 

bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan 

merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan 

berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan 

tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek 

dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan 

penyaluran dana. 

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada 

semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank 

umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk 

posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia 

meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-

waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan 
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hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang 

ditetapkan oleh pengawas bank terkait. 

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor 

CAMELS yang terdiri dari: 

a.   Permodalan (capital) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

*   kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku; 

*   komposisi permodalan; 

*   tren ke depan/proyeksi KPMM; 

*   aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank; 

*   kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan (laba ditahan); 

*   rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 

*   akses kepada sumber permodalan; dan 

*   kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. 

b.   Kualitas aset (asset quality) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

• aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif; 

• debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; 

• perkembangan aktiva produktif bermasalah (nonperforming asset) 

dibandingkan aktiva produktif; 

• tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP);  

• kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; 

• sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; 

• dokumentasi aktiva produktif; dan 

• kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 



Sri Indah Nikensari, Lembaga Jasa Keuangan, Bab 1 

 

 

60 

c.    Manajemen (management) 

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

*    manajemen umum; 

*    penerapan sistem manajemen risiko; dan 

*   kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia  dan atau pihak lainnya. 

d.   Rentabilitas (earnings) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

*   pengembalian atas aktiva (return on assets—ROA); 

*   pengembalian atas ekuitas (return on equity—ROE); 

*   margin bunga bersih (net interest margin—NIM); 

*   biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO); 

*   pertumbuhan laba operasional; 

*   komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 

*   penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan 

*   prospek laba operasional. 

e.   Likuiditas (liquidity) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor Likuiditas antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

*  aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 

bulan; 

*  1-month maturity mismatch ratio; 

*  rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio—LDR); 

*  proyeksi arus kas 3 bulan mendatang; 

*  ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti; 

*  kebijakan dan pengelolaan Likuiditas (assets and liabilities management—

ALMA); 

* kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, 

atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan 
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*   stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

f.   Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap 

risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut: 

*  modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) suku bunga; 

*   modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse 

movement) nilai tukar; dan 

*   kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. 

 

3.1.3  Tahap Penilaian Kesehatan Bank 

Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank 

menggunakan kertas kerja yang sudah ditentukan. Secara umum tahapan itu adalah 

sebagai berikut: 

a.  Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian 

setiap komponen yang tertuang dalam Matriks Perhitungan/Analisis 

Komponen setiap faktor. 

b.  Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk 

menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks 

Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini juga dilakukan 

analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang 

relevan. 

c.  Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap 

faktor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan 

Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian 

dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas 

materialitas dan signifikansi dari setiap komponen. 

d.  Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan 

proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan 
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berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit. Proses 

penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan 

unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap 

faktor. 

Bank Indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham 

untuk menyampaikan rencana tindakan (action plan) yang memuat langkah-langkah 

perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh 

bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa satu atau lebih 

faktor penilaian memiliki peringkat 4 (empat) dan atau peringkat 5 (lima). Action plan 

tersebut antara lain meliputi: 

a.  Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank dan atau pihak 

lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti 

kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan di bawah 

ketentuan yang berlaku; 

b. Penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank 

mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah 

kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada 

faktor lain; 

c. Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan 

peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila 

bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan 

pengendalian internal (internal control); 

d. Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas 

sehingga perolehan laba menurun dan memengaruhi faktor lain secara 

signifikan; 

e. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber 

pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas seperti 

menurunnya kecukupan likuiditas (liquidity shortage) sehingga diperkirakan 

akan memengaruhi arus kas jangka pendek; 

f.   penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank dan atau pihak lainnya 

atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahan 
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sensitivitas terhadap risiko pasar seperti meningkatnya eksposur risiko suku bunga 

pada portofolio bankingbook (interest rate risk in bankingbook) dan kemampuan 

modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun. 

Bank Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu memantau basil perbaikan 

berdasarkan laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan oleh bank. Apabila 

diperlukan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan 

oleh bank untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank tersebut. 

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.1.4  Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank 

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank 

Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank 

yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara 

umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank 

mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia 

dapat melakukan tindakan agar: 

a.   Pemegang saham menambah modal; 

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, maka Pimpinan Bank Indonesia 

dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum 
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bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat 

Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan 

untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, 

penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang 

membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah 

setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat 

membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. 

Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang 

ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Dalam 

melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana 

dimaksud di atas mempunyai wewenang yaitu: 

a.   Mengambil alih dan mehjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham 

termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;  

b.  Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan 

komisaris bank;  

c.   Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik 

atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak 

mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri; 

d.   Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang 

mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus 

merugikan bank;  

e.    Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang 

saham tertentu, di  alam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung 

maupun melalui penawaran umum; 

f.  Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya 

kepada pihak lain,  tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitor;  

g.   Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;  

h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau 

melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada 



Sri Indah Nikensari, Lembaga Jasa Keuangan, Bab 1 

 

 

65 

bank;  

i.  Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;  

j.   Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi 

hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat 

Negara penegak hukum yang berwenang; 

k.   Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan 

yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak 

mana pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang 

merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;  

l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program 

penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang 

bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau 

kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut 

akan dibebankan kepada yang bersangkutan;  

m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham 

bank dalam program penyehatan;  

n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 

wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m. 

Atas permintaan badan khusus, bank dalam program penyehatan dan pihak-pihak 

yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya 

termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada 

padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh 

keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Badan khusus 

tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Apabila 

menurut penilaian pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah 

menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. Ketentuan yang diperlukan bagi 

pelaksanaan pasalmi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Di samping 

tindakan di atas, bank yang melanggar aturan kesehatan bank dapat dikenakan sanksi 

administratif dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

3.2  RAHASIA BANK 
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3.2.1  Pengertian 

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari 

masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan 

dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kadar 

kepercayaan masyarakat kepadabank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah 

yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun 

nonkeuangan, sering kali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau 

pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan 

sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain. Biodata bagi nasabah tertentu 

merupakan data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah juga sangat menginginkan 

agar pinjamannya dari bank tidak diketahui oleh orang lain. Bila kerahasiaan data 

nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk 

berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari 

nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam 

undang-undang perbankan. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan 

aturan tentang rahasia bank dalam Bab I Pasal 1 Butir 16 dan Bab VII Pasal 40, 41, 42, 

43, 44, 45 dan Bab VIII Pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah 

seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Rahasia bank yang dimaksud dalam Undang-

undang No. 10/1998 tersebut sangat berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992. Dalam Undang-undang Nomor 7/1992 yang dimaksud dengan rahasia bank 

adalah:  “segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari 

nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”. 

Definisi tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas dan cenderung 

kurang jelas mengenai rahasia bank. Pembatasan didasarkan pada istilah 'menurut 

kelaziman dunia perbankan, sehingga batasannya sangat tergantung pada interpretasi dari 

istilah 'kelaziman. Interpretasi satu orang sangat mungkin tidak sama dengan orang lain. 

Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia bank mencakup data 

milik nasabah deposan maupun nasabah debitor. 

Perkembangan dunia perbankan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 
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Tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 menunjukkan'bahwa bank sering kali mengalami 

kesulitan untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena terbentur aturan tentang 

rahasia bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan batasan yang 

lebih jelas terhadap rahasia bank, maka Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

mengubah pengertian rahasia bank dalam Pasal I Butir 1 menjadi sebagai berikut:  

“segala sesuatuyangberhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya”. 

Undang-undang ini membatasi rahasia bank hanya pada data nasabah deposan 

atau penyimpan dana. Perubahan ini membawa 2 (dua) macam konsekuensi. Pertama, 

perubahan tersebut menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan 

debitornya, karena data nasabah peminjam dana tidak termasuk dalam pengertian rahasia 

bank. Manfaat ini akan dirasakan oleh bank terutama untuk menyelesaikan kredit-kredit 

bermasalah. Kedua, perubahan ini sedikit banyak akan menurunkan motivasi calon 

debitor untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank, karena kerahasiaan datanya 

tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Di samping dua konsekuensi tersebut, masih 

terdapat satu permasalahan yang akan muncul pada saat penentuan suatu data termasuk 

rahasia bank atau bukan. Nasabah debitor biasanya juga sekaligus sebagai nasabah 

penyimpan dana, sehingga penentuan suatu data nasabah tergolong data nasabah 

penyimpan atau nasabah peminjam merupakan sesuatu yang tidak mudah. Masalah 

tersebut sebenarnya sudah berusaha diantisipasi melalui penjelasan Pasal 40 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998, namun penjelasan tersebut tetap kurang secara jelas 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Penjelasan Pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut:  

“Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah 

debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya 

sebagai nasabah penyimpan. Keterangan- mengenai nasabah selain sebagai nasabah 

penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank”. 

Secara lebih rinci Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut: 

a.  Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai 

nasabah penyimpan dan simpanannya.  

b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 
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simpanannya. 

c.  Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.  

d.  Pihak terafiliasi adalah: 

1) anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau 

karyawan bank, 

2) anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan 

bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

3) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, 

penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, 

4) pihak yang menurut penilaian BI turut memengaruhi pengelolaan bank, antara 

lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, 

keluarga direksi, keluarga pengurus. 

3.2.2  Pengecualian Terhadap  Rahasia Bank 

Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang, data nasabah di 

bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank 

tersebut meliputi: 

a.   Kepentingan perpajakan 

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang 

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan 

nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus 

menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang 

dikehendaki keterangannya, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang 

diminta. 

b.   Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN 

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh 

keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor, dan pihak bank wajib 

memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas 

diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan 
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Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan 

tertulis tersebut di atas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusarl Piutang Negara, nama nasabah 

debitor yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan. 

c.   Kepentingan peradilan dalam perkara pidana 

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim 

untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau 

terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang 

diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas 

permintaan tertulis dari Kepala Kep6lisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau 

Ketua Mahkamah Agung. Pemberian iziri oleh Bank Indonesia harus dilakukan 

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan 

diterima secara lengkap. Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama 

dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, serta alasan 

diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan 

dengan keterangan yang diperlukan. 

d.   Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya 

Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan 

tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan 

keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam situasi ini bank 

dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta 

keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari Pimpinan 

Bank Indonesia. 

e.   Tukar-menukar informasi antarbank 

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada 

bank lain. Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk 

memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna 

mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank 

yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, 

sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.  Dalam 

ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur 
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mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis 

informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indicator secara garis besar dari 

kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuknya debitor yang bersangkutan 

dalam daftar kredit macet.  Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut 

diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. 

f. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat 

secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah 

penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah 

penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah 

penyinpan yang dibuat secara tertulis.  

g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. 

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari 

nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai 

simpanan nasabah penyimpan tersebut. 

____________ 
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  BAB XIII 

ANALISA DAN EVALUASI PROPOSAL KREDIT BANK 

 

Kompetensi Dasar: 

- Menyebutkan dengan benar jenis-jenis pinjaman kepada nasabah, dan 

mendefinisikan masing-masing jenis pinjaman tersebut. 

- Menggambarkan dan menerangkan proses pinjaman berdasarkan Bank Garansi 

dan Letter of Credit 

- Menyebutkan dengan tepat item-item yang dinilai dalam pengajuan kredit bank 

Media yang dapat digunakan: 

      Buku referensi, PPT, Makalah presentasi 

 

Alur Pengajuan Kredit Bank: 

 

 

 

KREDIT MODAL KERJA                                                                                                                           

KREDIT INVESTASI                                                      

KREDIT KONSUMSI                                                            5C & aspek: hukum, bisnis/manajemen,  

pemasaran, keuanga, pemasaran,                                                                                                         

resiko, jaminan 

 

 

           

 

BANK GARANSI                                                                                  

LETTER OF CREDIT 

 

                                                        

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.1   PINJAMAN TUNAI (CASH LOAN) 

Pemberian kredit, dalam pengertian sebagai cash loan, merupakan salah satu 

bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 

1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

dimaksud dengan kredit adalah 'penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

PINJAMAN TUNAI 

PINJAMAN BUKAN TUNAI 

 ANALISA 

PROPOSAL KREDIT      

 DITERIMA                     DITOLAK 

 EVALUASI 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga'. Menurut Undang-

undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk 

kredit. Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diletapkan oleh Bank 

Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998. Penyaluran 

dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian 

dana bank.  

 

Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan: 

a. Kredit Modal Kerja (KMK): 

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

nasabah. Misalnya apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan beras, 

maka KMK dapat digunakan untuk pembelian beras, honor supir truk yang 

mengangkut beras, pembelian solar truk, tagihan listrik dan telepon, dll.  

KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu 

perputaran modal kerja nasabah. 

Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri dari: 

1) KMK-Revoling 

Diberikan kepada nasabah yang kegiatan usahanya dapat diharapkan 

berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk kredit ini, 

pihak Bank cukup mempercayai kemampuan dan kemampuan nasabah.  

Jika dua hal ini dipenuhi, maka nasabah dapat fasilitas KMK yang dapat 

diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan 

kredit baru.  Bank hanya perlu meninjau secara berkala berdasarkan 

laporan kegiatan usaha yang wajib diserahkan nasabaha secara rutin. Bila 

Bank meragukan kinerja nasabah, maka Bank dapat akan meninjau 

kembali pemberian fasilitasKMK ini. 

 

2) KMK-Einmaleg 
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Kredit ini hanya diberikan untuk satu kali perputaran usaha nasabah. 

Kredit ini akan diberikan kepada debitor apabila volume kegiatan usaha 

debitor sangat berfluktuasi, atau pihak bank kurang mempercayai 

kemampuan dan kemampuan calon debitor, atau calon debitor yang 

kegiatan usahanya sangat tergantung pada proyek yang diperoleh.  Apabila 

pada periode selanjutnta nasabah menginginkan KMK lagi, maka ia harus 

mengajukan permohonan kredit baru. 

b. Kredit Investasi (KI) 

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan dalam rangka pengadaan 

barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah, misalnya 

digunakan untuk membeli aset-aset seperti tanah, bangunan untuk kantor, 

truk pengangkut, dsb. Karena kredit ini biasanya nilainy relatif besar dan 

berjangka menengah atau panjang, maka cara pelunasannya biasanya 

dengan cara mengangsur. 

c. Kredit Konsumsi 

Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dalam rangka 

pengadaan barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, bukan untuk pembelian 

barang modal dalam rangka kegiatan usaha, misalnya untuk membeli mobil, 

rumah, serta barang-barang konsumsi lain.  Karena sering disebut sebagai 

kredit multiguna, atau untuk berbgai tujuan. 

 

13.2   PINJAMAN BUKAN TUNAI (NON CASH LOAN) 

Bentuk pinjaman bukan tunai (non cash loan) antara lain Bank Garansi, 

Letter of Credit, Kliring, dan masih banyak lagi.  Berikut ini akan dibahas Bank 

Garansi dan Letter of Credit , sedangkan kliring telah dibahas pada bab lain. 

 

13.2.1   BANK GARANSI 

a.  Pengertian 

Istilah yang digunakan adalah 'bank garansi' dan bukan 'garansi bank'. 

Penggunaan istilah ini memang kurang tepat, tapi istilah 'bank garansi sudah 

telanjur biasa digunakan sebagai terjemahan langsung dari 'bank guarantee. 

Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan 
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pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang 

menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji. 

Perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada 

perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian jual-

beli, sewa, kontrak-mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang 

dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan 

diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. 

Perlu ditegaskan kembali di sini bahwa pihak bank akan membayarkan 

sejumlah uang kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak 

yang dijamin cidera janji atau tidak menepati kewajibannya sesuai isi perjanjian 

yang telah dibuat dengan pihak penerima jaminan. 

                 Gambaran mengenai prinsip dari bank garansi akan lebih jelas melalui 

ilustrasi berikut ini. PT Asuhan Kita ingin membeli satu set mesin tekstil dari PT 

Gaya Baru. Setelah melakukan negosiasi awal, maka muncul kesepakatan 

bahwa harga adalah sebesar Rp 100.000.000, tipe Grand5, pembayaran 

setelah barang tiba di pembeli dan dinyatakan dalam keadaan baik. 

Selanjutnya, masalah muncul karena PT Asuhan Kita dan PT Gaya Baru 

belum saling mengenal, sehingga mereka belum bisa saling memercayai itikad 

baik masing-masing pihak. PT GAya Baru sebagai penjual merasa menanggung 

risiko cukup besar karena pembayaran baru akan diterima setelah barang sampai 

di pembeli, sehingga ada kemungkinan pembeli menerima barang tapi 

kemudian tidak membayar dengan berbagai macam sebab. Penyebabnya bisa 

ketidaksiapan keuangan perusahaan atau bahkan adanya itikad tidak baik dari 

pembeli. Secara singkat, antara pembeli dan penjual belum ada unsur 

kepercyaan, Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka sebagai prasyarat 

dilakukannya perjanjian PT GAya Baru mensyaratkan agar PT Asuhan Kita 

menyerahkan bank garansi. PT Gaya Baru memandang bahwa Bank Berdiri 

sebagai bank yang cukup dipercaya, sehingga PT Gaya Baru mensyaratkan juga 

agar bank garansinya diterbitkan oleh Bank Berdiri. Selanjutnya, pembeli datang 

ke Bank Berdiri untuk memohon bank garansi, dan setelah bank garansi 

diterbitkan maka perjanjian dapat dilaksanakan. Apabila dikemudian hari 
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ternyata PT Asuhan Kita cidera janji untuk melakukan pembayaran, maka PT 

Gaya Baru berhak melakukan klaim ke Bank Berdiri untuk segera mendapatkan 

pembayaran sejumlah uang sesuai dengan jumlah nominal yang disebutkan 

dalam sertifikat bank garansi. 

b.   Proses Bank Garansi 

Berdasarkan contoh yang sama dengan di atas, proses bank garansi secara 

lehih lengkap akan diuraikan dalam tahap-tahapan berikut ini. 

a)   Negosiasi awal antara penjual dan pembcli tentang: 

*   harga:Rp 100.000.000 

* cara pembayaran: setelah barang sampai di temat pembeli dan 

dinyatakan dalam keadaan baik 

*   tipe: Grand5 

*   Penjual mensyaratkan penyerahan bank garansi dari Bank Berdiri 

b)   Pembeli mengajukan permohonan bank garansi ke Bank Berdiri 

C) Bank Berdiri mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. 

Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan PT Asuhan Kita 

seperti permohonan kredit biasa. 

d) Apabila analisis bank menghasilkan keputusan menyetujui permohonan 

bank garansi, maka bank mengadakan perjanjian penerbitan bank garansi 

dengan PT Asuhan Kita. Perjanjian tersebut mencantumkan juga 

persyaratan mengenai 

*   Nilai bank garansi: nilai bank garansi tidak harus sama dengan nilai jual beli, 

bisa lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada kesepakatan antara 

pembeli, penjual, dan bank. Dalam kasus ini diandaikan nilainya sama 

dengan nilai barang: Rp 100.000.000 

*   Setoran jaminan: PT Asuhan Kita wajib menyerahkan sejumlah uang 

sebagai jaminan untuk menunjukkan komitmen tidak akan melakukan 

cidera janji. Setoran jaminan ini besarnya sekitar 10% dari nilai bank 

garansi atau sebesar Rp 10.000.000. 

*  Agunan tambahan: risiko yang dilanggung bank diantisipasi juga dengan 

penyerahan agunan tambahan oleh pemohon bank garansi. 
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*   Provisi/komisi: biaya penerbitan bank garansi yang harus dibayar oleh 

pemohon sebelum penerbitan.  

e)   Bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada PT Gaya Baru. 

f)   Perjanjian direalisasikan dan penjual mengirim barang ke pembeli. 

g)   Kemungkinan I. 

PT Asuhan Kita menepati perjanjian dengan membayar lunas kepada 

pembeli, dan selanjutnya: 

1) Penjual tidak mempunyai alasan untuk melakukan klaim ke bank 

2) Sertifikat bank garansi dikembalikan ke bank 

3) Setoran jaminan dikembalikan kepada pembeli 

4) Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli 

5) Proses bank garansi selesai. 

 

Kemungkinan II. 

PT Asuhan kita mengingkari janji, yaitu ketika waktu yang telah disepakati 

tiba , perusahan ini tidak dapat membayar lunas kepada penjual;  

selanjutnya: 

a. PT Gaya Baru meng-klaim ke Bank dengan membawa sertifikat bank 

garansi dan dokumen yang dapat membuktikan bahwa PT Asuhan Kita 

telah ingkar janji. 

b. Bank membayar sejumlah nominal bank garansi, yaitu Rp 

100.000.000,00 

c. Setoran jaminan digunakan sebagai pembayaran pertama atas kewajiban 

yang timbul dari PT Asuhan Kita kepada bank. 

d. Sisa kewajiban PT Asuhan Kita  

                     =  Pembayaran klaim- - Setoran Jaminan 

=  Rp 100.000.000,00  -  Rp 10.000.000,00 

= Rp 90.000.000,00 

e. Sisa kewajiban tersebut diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar 

beserta bunganya.  Besarnya bunga biasanya adalah bunga pinjaman 

umum ditambah penalti. 



Sri Indah Nikensari, Lembaga Jasa Keuangan, Bab 1 

 

 

78 

f. PT Asuhan Kita melunasi kredit beserta bunga 

g. Agunan tambahan dikembalikan kepada PT Asuhan Kita. 

h. Proses bank garansi selesai. 

13.2.2   LETTER OF CREDIT 

a.   Pengertian 

Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit 

berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka 

pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli 

sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. 

Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC 

terbatas hanya pada perjanjian jual beli, sedangkan fasilitas yang diberikan 

adalah berupa penangguhan pembayaran. Dengan fasilitas ini pembeli dapat 

melakukan pembayaran setelah yakin barang/jasa akan diterima dengan 

spesifikasi sesuai perjanjian dengan penjual, dengan kata lain pembeli tidak 

harus membayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa dikirim atau disampaikan 

oleh penjual. Berbeda dengan bank garansi, pembayaran yang dilakukan bank 

dalam fasilitas LC tidak terkait dengan cidera janjinya pihak yang dijamin. Ada 

cidera janji maupun tidak, pihak bank tetap melakukan pembayaran dalam 

fasilitas LC. 

Gambaran mengenai prinsip dari LC akan lebih jelas melalui ilustrasi 

berikut ini. PT Prasetyo ingin membeli satu set mesin pengolah limbah dari 

TATA Co. di Jepang. Setelah melakukan negosiasi awal, harga yang disepakati 

adalah sebesar Rp 100.000.000 untuk tipe BIG3.  Selanjutnya, masalah muncul 

karena PT Prasetyo dan Tata Co. belum saling mengenal, sehingga mereka 

belum bisa saling memercayai itikad baik masing-masing pihak. PT Prasetyo 

sebagai pembeli menghendaki agar barang dikirim dan diterima dahulu baru 

kemudian pembayaran dilakukan, sehingga yang bersangkutan tidak akan 

menanggung risiko berupa pembayaran atas barang yang tidak sesuai ataupun 

barang tidak dikirim meskipun pembayaran sudah dilakukan. Di sisi lain, Tata 

Co. sebagai penjual menghendaki agar pembayaran diterima dahulu baru 

kemudian barang dikirimkan, sehingga yang bersangkutan tidak akan 
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menanggung risiko tidak terbayarnya barang yang telah dikirim. Apabila kedua 

belah pihak tetap bertahan pada prinsip di atas, maka jual beli barang tidak akan 

dapat dilaksanakan sama sekali. Secara singkat, antara pembeli dan penjual 

belum ada unsur kepercayaan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka 

sebagai prasyarat dilakukannya perjanjian TATA Co. mensyaratkan agar PT 

Prasetyo menyerahkan LC dari bank.  TATA Co. memandang bahwa Bank 

Mandiri sebagai bank yang cukup dipercaya, sehingga yang bersangkutan 

mensyaratkan juga agar LC-nya diterbitkan oleh Bank Mandiri. Selanjutnya, 

pembeli datang ke Bank Mandiri untuk memohon penerbitan LC, dan setelah 

LC diterbitkan maka perjanjian dapat dilaksanakan. Dengan adanya LC tersebut 

maka TATA Co. mendapatkan kepastian bahwa setelah yang bersangkutan 

mengirim barang, maka dokumen pengiriman barang beserta dokumen 

kelengkapannya dapat digunakan untuk menagih pembayaran dari Bank 

Mandiri.  Dengan demikian, perjanjian jual beli yang pembayarannya 

menggunakan LC ini dapat berjalan apabila TAAT Co. sebagai penjual percaya 

bahwa Bank Mandiri akan menepati janjinya. Janji seperti tertuang dalam LC 

tersebut pada prinsipnya adalah kesediaan Bank Mandiri membayar sejumlah 

uang pada saat TATA Co. dapat menunjukkan bukti pengiriman barang beserta 

dokumen pelangkapnya. 

b.  Proses Letter of credit 

Berdasarkan contoh yang sama dengan di atas, proses LC secara lebih 

lengkap akan diuraikan dalam tahap-tahapan berikut ini. 

1)   Negosiasi awal antara penjual dan pembeli tentang: 

*   harga: Rp 100.000.000 

*   cara pembayaran; Letter of credit 

*   tipe:  BIG3 

*   dan lain-lain 

2)    Pembeli mengajukan permohonan LC ke Bank Mandiri 

  3)   Bank Mandiri mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut.       

         Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan PT Prasetyo seperti   

         permohonan kredit biasa. 
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   4)  Apabila analisis bank menghasilkan keputusan persetujuan LC tersebut,     

         maka bank mengadakan perjanjian penerbitan LC dengan PT Prasetyo.     

         Perjanjian tersebut mencantumkan juga persyaratan mengenai: 

*   Harga barang: Rp 100.000.000 

*   Cara pembayaran: Letter of credit 

*   Tipe:  BIG3 

*  Setoran jaminan: PT Prasetyo wajib menyerahkan sejumlah uang            

    sebagai jaminan dan untuk menunjukkan komitmen akan   

    memenuhi   semua kewajibannya dalam perjanjian jual beli ini.   

    Setoran jaminan ini besarnya sekitar 10% dari nilai LC atau sebesar  

     Rp 10.000.000. Apabila setoran jaminan telah ditetapkan sebesar  

     Rp 10.000.000, maka fasilitas penangguhan pembayaran yang   

     diberikan kepada pembeli adalah sebesar Rp 90.000.000. 

*   Agunan tambahan: risiko yang ditanggung bank diantisipasi juga  

     dengan penyerahan agunan tambahan oleh pemohon LC. 

*   Provisi/komisi: biaya penerbitan LC yang dibayar sebelum   

        penerbitan. 

Mengingat Bank Mandiri adalah bank yang menerbitkan LC dalam   

perjanjian ini, maka posisi Bank Mandiri sering juga disebut sebagai  

Bank Penerbit atau Issuing Bank atau Remitting Bank. 

 5)   LC diterbitkan tidak langsung kepada TATAg Co. sebagai penjual, tapi    

        melalui perantara. Pihak perantara ini biasanya juga merupakan suatu bank  

        yang ditunjuk atas dasar kesepakatan antara pembeli, penjual, dan Bank   

        Mandiri. Untuk kepentingan praktis, bank sebagai pihak perantara ini  

        biasanya adalah bank yang mempunyai hubungan koresponden atau kerja  

        sama dengan bank penerbit sehingga memudahkan proses bayar-membayar       

        dan kegiatan lainnya. Dalam kasus ini pihak bank perantara adalah HAGA  

        Bank di Jepang. 

   6)  Pihak bank perantara atau lebih sering disebut sebagai Bank Penerus atau   

         Advising bank atau Negotiating Bank meneruskan LC tersebut kepada          

         TATA Co. 
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   7)  Setelah penjual menerima LC, penjual merasa yakin bahwa apabila yang  

         bersangkutan mengirim barang maka nantinya Bank Mandiri pasti akan  

          melakukan pembayaran. 

         Langkah selanjutnya adalah TATA Co. mengirim barang ke pembeli. 

    8) TATA Co. membawa dokumen pengiriman barang seperti: 

    * Bill of Ladding, dokumen/surat yang dikeluarkan oleh perusahaan  

      pengangkutan atau nahkoda kapal yang menyatakan bahwa pihaknya   

      telah menerima penyerahan barang untuk diangkut ke tujuan tertentu dan   

      diserahkan kepada pihak tertentu dengan persyaratan tertentu. 

     * Faktur (invoice): dokumen/surat yang dikeluarkan oleh supplier dalam  

        rangka transaksi jual beli yang telah disepakati 

      *Certificate: surat keterangan yang dikeluarkan oleh suatu pihak  

        berwenang mengenai keadaan barang, antara lain certificate of quality,  

        certificate of origin, dan export quote certificate. 

      * List: dokumen spesifikasi barang lain, seperti packing list dan  

         measurement list. 

                          *Polis asuransi pengangkutan barang; dan lain-lain kepada HAGA Bank   

                            dengan tujuan untuk menagih pembayaran, 

9) Haga Bank tidak langsung melakukan pembayaran, namun sesuai   

    dengan fungsinya sebagai bank penerus Haga Bank meneruskan    

    dokumen penagihan kepada Bank Mandiri sebagai bank penerbit. 

          10) Bank Mandiri meneliti keabsahan dokumen dan kesesuaiannya dengan isi            

                perjanjian jual beli serta LC. Penelitian ini dapat dilakukan dengan: 

        *   rnembandingkan dengan LC 

        *   membandingkan dengan perjanjian jual beli 

        *   konfirmasi ke pembeli; dan lain-lain 

               11)  Jika ternyata dokumen setelah diteliti dinyatakan sesuai, maka Bank   

    Mandiri melakukan pembayaran ke penjual melalui bank penerus. 

    12)   Bank penerus meneruskan pembayaran tersebut kepada penjual. 

13)  Bank Mandiri menagih kewajiban pembayaran pembelian barang ke PT   

         Prasetyo sebagai pembeli. Jumlah yang ditagih adalah sebesar Rp     



Sri Indah Nikensari, Lembaga Jasa Keuangan, Bab 1 

 

 

82 

         90.000.000 karena sebesar Rp 10.000.000 sudah diselesaikan dengan   

         setoran jaminan. Penagihan tentu dilakukan pada saat kewajiban pembeli   

         sudah jatuh tempo, yaitu disesuaikan dengan tipe LC.  

    Tipe LC atas dasar saat penyelesaiannya ini yaitu: 

   * Sight LC: Fasilitas penangguhan pembayaran yang diberikan adalah       

sampai dengan dokumen tiba. Setelah dokumen tiba pembeli 

berkewajiban melakukan pembayaran kepada bank penerbit. 

* Usance LC: Fasilitas penangguhan pembayaran yang diberikan adalah  

sampai x hari sejak dokumen tiba. Berdasarkan kebiasaan dalam 

perdagangan internasional, jumlah hari ini tidak lebih lama daripada 180 

hari. 

14}   Kemungkinan I. 

   PT Prasetyo membayar lunas tepat waktu kepada Bank Mandiri. 

*   Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli 

*   Proses LC selesai. 

 

Kemungkinan II. 

    PT Prasetyo tidak dapat membayar saat kewajibannya jatuh tempo. 

*  Kewajiban sebesar Rp 90.000.000 tersebut diubah menjadi kredit   

     biasa yang harus dibayar beserta bunganya. Bunga yang  

     diberlakukan biasanya  adalah bunga pinjaman umum ditambah     

      dengan penalti. Seandainya  tingkat bunga pinjaman umum yang   

      berlaku di bank itu adalah 30% per  tahun, maka tingkat  bunga LC   

      yang efektif menjadi kredit tersebut   adalah: 30% pa. +                    

      denda/penalti sebesar 2% pa. misalnya = 32% per t  tahun. Jangka                        

      waktu dari kredit tersebut pada dasarnya adalah hasil        

      kesepakatan antara pihak bank dan PT Prasetyo. 

*   PT Prasetyo melunasi kredit beserta bunga 

*   Agunan tambahan dikembalikan kepada PT Prasetyo 

*   Proses LC selesai. 

c.   Jenis dan Manfaat Letter of Credit 
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Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu, pembatalan, 

cara pembayaran, dan lain-lain. Eerdasarkan isi dari perjanjian tersebut, LC 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 

1)   Ruang lingkup transaksi 

*  LC Import adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual 

belibarang/ jasa melewati batas-batas negara. 

*   LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 

(SKBDN): adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di 

dalam wilayah suatu negara. 

2)    Saat penyelesaian 

   *  Sight LC: adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan   

       dokumen tiba. 

   *  Usance LC: adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai 

dengan  

       wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama daripada 180 hari). 

3}   Pembatalan 

  * Revocable LC: adalah LC yang dapat dibatalkan-atau diubah secara 

sepihak   

     oleh issuing bank setiap saat lanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada   

     pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis ini  

     biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir   

     dan eksportir mencapai kesepakatan final. 

  * Irrevocable LC: adalah LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara    

     sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary. 

Apabila  

     suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan 'revocable atau 'irrevocable',   

     maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC. 

4)    Pengalihan hak 

  * Transferable LC: adalah LC yang memberikan hak kepada beneficiary   

     untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran   

      kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali. 
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   * Untransferable LC: adalah LC yang tidak memberikan hak kepada   

      beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan   

      pembayaran kepada pihak lain. 

5)   Pihak advising bank 

*  General/Negotiating/Non-Restricted LC: adalah LC yang tidak 

menyebutkan  

    dengan tegas bank yang akan menjadi advising bank 

*  Restricted/Straight LC: adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank  

    yang menjadi advising bank. 

6)   Cara pembayaran kepada beneficiary 

* Standby LC: adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan 

bahwa  

    apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji maka pihak  

    bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang menerima 

jaminan  

    yaitu beneficiary. 

    Bank membayar atas dasar dokumen-dokumen yang dapat membuktikan     

    bahwa nasabah telah cidera janji. 

* Red-Clause LC: adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah  

    tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya   

    apabila issuing bank benar-benar percaya pada reputasi beneficiary. 

* Clean LC: adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat  

   dilakukan hanya atas dasar kwitansi/we.sel/cek tanpa harus menyerahkan   

   dokumen pengiriman barang. 

 

Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter 

of Credit kepada nasabahnya antara lain adalah: 

1) Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan/ee 

based income bagi bank. 

2) Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. 
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3) Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih 

loyal kepada bank. 

 

13.3   ANALISA PROPOSAL KREDIT 

a.   Pertimbangan dalam Penyaluran Dana 

Secara umum,  bank sering menyertakan persyaratan 5C dalam analisis 

proposal kredit bagi calon nasabah.  Arti 5 C di atas meliputi: 

1) Collateral (jaminan) 

2) Capasity  (kemampuan) 

3) Character  (karakter) 

4) Condition of economy (kondisi ekonomi) 

5) Capital (keadaan keuangan) 

 

Pada bank umum dengan prinsip syariah, dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 

perjanjian. Mengingat hal tersebut di atas dan adanya prinsip kehati-hatian dalam 

pengelolaan bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran 

dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin 

mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah 

debitornya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Hal-hal 

yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk 

kredit maupun pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah: 

a)   Perizinan dan legalitas 

      Bank tidak ingin menanggung risiko yang besar apabila setelah dana 

digunakan oleh nasabah debitor, lalu di kemudian hari, sebelum nasabah 

mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah 

tidak dapat dilanjutkan karena tidak sah secara yuridis. Terhentinya kegiatan 

usaha nasabah akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kemampuan 

nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank, sehingga 
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kredit atau pembiayaan tersebut menjadi kredit atau pembiayaan 

bermasalah. Bentuk-bentuk perizinan dan aspek legalitas yang harus 

dipenuhi debitor sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau 

usaha nasabah. Perizinan dan aspek legalitas tersebut antara lain: Izin 

Mendirikan Bangunan (1MB), Angka Pengenal Eksportir Terbatas, Surat Izin 

Tempat Usaha, Surat Izin Usaha fasa Konstruksi, Sertifikat Tanah, dan Tanda 

Daftar Perusahaan. 

b)   Karakter 

      Karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasikan, karena penampilan 

dan profesi tidak selalu konsisten mencerminkan karakter seseorang. 

Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di 

masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa 

indikator. Indikator tersebut antara lain adalah: profesi, penampilan, 

lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa lalu. 

Meskipun bank telah berusaha untuk memilih hanya nasabah yang 

diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak tertutup 

kemungkinan dikemudian hari nasabah berperilaku berbeda. 

c)   Pengalaman dan manajemen 

      Pengalaman dan manajemen nasabah sangat memengaruhi kemampuan 

nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana 

untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman yang tidak sesuai 

dengan bidang kegiatan yang akan dijalankan akan mengurangi kinerja usaha 

nasabah. Manajemen atas usaha nasabah yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan juga akan mengurangi kinerja nasabah. Sebagai contoh, 

seorang nasabah yang mempunyai pengalaman sebagai pegawai 

Pertamina akan cocok untuk membuka usaha sebagai pedagang minyak 

tanah. Seseorang yang mempunyai pengalaman sebagai pegawai suatu 

perusahaan konstruksi kurang sesuai untuk membuka usaha rumah makan. 

d)   Kemampuan teknis 
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      Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung 

kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis. Tersedianya bahan baku, 

adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang 

memenuhi syarat, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, dan 

tingkat penguasaan teknologi merupakan contoh faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya. 

e)   Pemasaran 

      Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu produk, 

kegiatannya harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang 

dan wajar. Rencana pemasaran ini tidak bisa dilaksanakan hanya dengan 

sepintas lalu saja. Apabila nasabah tidak berhasil menjual produknya, 

nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada 

pihak bank. Ada kalanya nasabah memerlukan seorang konsultan untuk 

membuat perencanaan yang teliti dan komprehensif. 

f)   Sosial 

      Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti 

membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut bisa 

sebagai sesuatu yang disukai oleh masyarakat, atau tidak disukai oleh 

masyarakat, dan bisa juga keduanya terjadi secara bersamaan. Pihak bank 

harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu 

yang tidak disukai oleh masyarakat, terutama apabila ketidaksukaan 

tersebut dapat menyebabkan terganggunya usaha nasabah di masa yang 

akan datang. Sebagai contoh: keberadaan sebuah peternakan ayam baru di 

suatu daerah dapat menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar. 

Jika sejak awal gejala ini tidak diantisipasi oleh pemilik peternakan, pada 

suatu saat masyarakat dapat saja rnenentang kehadiran peternakan tersebut 

di daerah mereka. Terganggunya usaha nasabah dapat menyebabkan 

terganggunya kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya kepada bank. 

g)   Keuangan 
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      Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satuhya 

melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan nasabah dapat dilihat 

melalui laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini, pihak bank bisa 

mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu 

tambahan dana diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi 

kewajiban kepada bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, 

efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aktiva dan lain-lain. 

Masalah yang sering kali muncul adalah tidak tersedianya laporan keuangan 

yang dapat mencerminkan kondisi keuangan nasabah secara riil. Masalah 

yang dihadapi usaha kecil dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah 

tidak tersedianya atau tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap. 

Karena tidak tersedianya dana dan sumber daya manusia, usaha kecil 

biasanya hanya mencatat sebagian kecil dan tidak terinci dari kegiatan 

usahanya. Berbagai catatan mengenai kegiatan tersebut biasanya tidak 

disimpan untuk jangka waktu yang lama dan tidak dirangkum dalam suatu 

laporan keuangan lengkap. Atas dasar catatan -catatan yang tidak lengkap 

tersebut dan peninjauan fisik secara langsung serta hasil wawancara dengan 

nasabah, pelugas bankberusaha untuk menyusun perkiraan laporan 

keuangan nasabah yang lebih lengkap. Masalah yang dihadapi bank saat 

berhubungan dengan perusahaan besar berbeda dengan saat menghadapi usaha 

kecil. Perusahaan besar biasanya mempunyai laporan keuangan yang lengkap 

namun tidak selalu dapat mencerminkan keadaan keuangan nasabah yang 

sebenarnya. Petugas bank harus dapat meneliti apakah laporan keuangan 

tersebut telah sesuai dengan keadaan keuangan nasabah secara riil, dan 

apabila tidak sesuai maka yang bersangkutan harus mencari tambahan 

informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah 

yang sebenarnya. 

h) Agunan 

      Sebenarnya agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh 

bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu 
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nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank 

terhadap berbagai aspek yang lain seperti telah disebutkan di atas tidak selalu 

dapat mencerminkan kinerja nasabah di masayang akan datang, pihak bank 

perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan yang terburuk. Antisipasi 

terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah 

adalah kewajiban penyerahan berbagai bentuk agunan sebelum dana 

diberikan kepada nasabah. Hal penting dalam penyerahan agunan ini 

adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan. Pihak 

bank harus yakin bahwa agunan yang telah diserahkan telah berdasarkan 

perjanjian yang sah secara yuridis. Agunan ini meliputii 

1)  Agunan utama, yaitu barang yang dibiayai oleh dana dari bank. Apabila 

dana dari bank digunakan untuk pembelian truk, maka truk tersebut 

dapat dijadikan agunan utama. 

2) Agunan tambahan, yaitu barang yang tidak dibiayai bank oleh dana bank 

dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan 

operasional usaha nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami masalah 

atau bangkrut, sering kali dana kas atau persediaan atau piutang tidak 

dapat lagi dilikuidasi untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah 

kepada pihak lain.  Oleh sebab itu, nasabah harus menyerahkan 

agunan tambahan di luar barang yang dibiayai. 

 

b.  Kredit Kepada Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) 

            Menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 dan didukung dengan SK Direksi 

Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, yang dimaksud dengan 

kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil 

dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif, 

yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan 

jasa.  Kreditnya bisa berupa kredit investasi atau KMK. Adapun yang dimaksud 

dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta 

tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.   
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            Sedangkan kredit untuk usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada 

usaha mikro dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta. 

Beberapa karakteristik kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil antara lain: 

1)  Persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak. 

2)  Menggunakan metode monitoring kredit yang khusus. 

3) Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi. 

4) Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana. 

Berdasarkan karakteristik kredit untuk usaha mikro dan kecil di atas, berarti 

kredit ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi, karena itulah beberapa bank tertentu 

enggan menyalurkan kreditnya pada usaha mikro dan kecil ini.  Untuk itu diperlukan 

kerjasama bank penyalur kredit dengan lembaga perbankan lain (seperti Bank 

Perkreditan Rakyat) atau dengan pemerintah atau lembaga lain.  Bentuk kerjasama 

tersebut antara lain: 

1) Pinjaman langsung dari bank umum kepada BPR , dan kemudian BPR lah yang 

menyalurkannya kepada UMK. 

2) Pembiayaan bersama (join financing) antar bank-bank kepada nasabah UMK, di 

mana penyalurannya bisa melalui BPR atau lembaga pembiayaan lain. Dari 

kerjasama bank-bank dalam penyaluran kredit, ada satu bank yang menjadi bank 

induk yang bertugas mengadministrasikan kredit dan berhubungan langsung 

dengan nasabah. 

3) Penyaluran Kredit (channeling) oleh bank umum, BPR atau lembaga pembiayaan 

lain yang bertindak sebagai penyalur kredit (channeling agent) dari suatu bank 

umum atau BPR lain. 

4) Anjak piutang (factoring), adalah bentuk kerjasana di mana bank umum atau BPR 

melalukan pengambilalihan tagihan nasabah bank umum atau BPR lainnya atau 

nasabah lembaga pembiayaan. 

5) Penerbitan Surat Berharga Pasar Uang, di mana bank umum membeli SBPU atas 

dasar fasilitas kredit kepada UMK yang diterbitkan oleh bank umum lain. 

digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah. 

 

Latihan: 
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1. Ceritakan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan kredit bank. 

2. Sebutkan jenis dan definisi kredit bank menurut tujuan penggunaan,  

3. Simulasikan proses pemberian kredit  Bank Garansi dan LC 

4. Apa syarat secara umum yang akan dinilai bagi calon nasabah yang ingin 

mengajukan kredit bank. 

5. Aspek-aspek apa saja yang akan diteliti bagi calon nasabah yang ingin 

mengajukan kredit bank di bank syariah. 

 

Ringkasan: 

 

1. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah 

'penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan d.engan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga'. Menurut Undang-undang tersebut, 

penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. 

Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diletapkan oleh Bank 

Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998. 

Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar 

pengalokasian dana bank.  

2. Jenis-jenis kredit meliputi Kredit Modal Kerja (KMK), KMK-Revoling, 

KMK-Einmaleg, Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi. 

3. Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit berdokumen 

merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian 

barang, berupa penangguha pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC 

dibuka sampai dengan jangka waktu tertent sesuai perjanjian. 

4. Bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan 

pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang 

menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji. 
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5. Menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 dan didukung dengan SK Direksi Bank 

Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, yang dimaksud dengan 

kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha 

kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang 

produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam 

menghasilkan barang dan jasa. Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil 

adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan yang ditempati.   

         Sedangkan kredit untuk usaha mikro adalah kredit yang diberikan kepada usaha 

mikro dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta. 

 

 

Sumber Belajar lain: 

- www.bi.go.id  ,   www.bni.co.id  ,  www.indonesia.go.id  

--------------------- 
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