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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat dan Tujuan Hukum 

Hukum yang mengatur masalah perbankan adalah hukum perbankan. 

Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, 

yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek 

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

perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para 

pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan 

dengan dunia perbankan tersebut. 

Aliran utilitarianisme memberikan sumbangsih pemikiran hukum pada 

hukum, dalam hal ini hukum di indonesia. Relevansinya itu merupakan salah 

satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu. Aliran 

utilitarianisme yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberi 

kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini 

diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu 

hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan 

kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh 

setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), 

diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu 

dalam masyarakat tersebut. 
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Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh 

karena itu hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, 

melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi – fungsi sosial dalam 

dan untuk masyarakatnya. Hukum harus mengusahakan kebahagiaan 

maksimal bagi tiap – tiap orang.1 Inilah standar etik dan yuridis dalam 

kehidupan sosial. Hak – hak individu harus dilindungi dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyokong 

penghidupan materi yang cukup pada tiap individu agar tercipta kehidupan 

yang layak. 

Saat ini, Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku 

terpenting dalam perekonomian sebuah negara yang dapat menunjang 

terpenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha 

sangat membutuhkan jasa Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk 

mendukung dan memperlancar aktivitasnya guna meningkatkan kesejahteraan. 

Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang 

memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, disamping menyalurkan dana 

atau member pinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat 

luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank dalam bentuk lainnya 

memberikan jasa yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan 

pinjaman dengan kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan 

menghimpun dana. 

                                                            
1 Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2010, hal 91. 
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Tujuan perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. Untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan 

keadilan. Sebagai lembaga perantara, falsafah mendasari kegiatan usahanya 

adalah kepercayaan masyarakat. Landasan hukum perbankan Indonesia adalah 

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2004. 

 

B. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang terpenting dalam 

masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.2 

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya kegiatan yang 

dilakukan bank berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan perbankan 

adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dalam dunia 

perbankan sebagai kegiatan funding. Dari segi fungsinya, bank merupakan 

perantara dari dan kepentingan masyarakat dibidang dana, yaitu kepentingan 

dari masyarakat yang berkelebihan dana dengan kepentingan masyarakat yang 

                                                            
2 Pasal 1 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan 
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membutuhkan dana. Cara menghimpun dana dari masyarakat luas dengan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau 

kredit yang merupakan dua fungsi utama bank dari ini tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. 

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank dalam bentuk 

simpanan, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa kepada 

penyimpan dalam bentuk bunga, hadiah, bagi hasil, pelayanan atau balas jasa 

lainnya. Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maka bank akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian 

kredit dikenakan jasa pinjaman kepada debitur dalam bentuk bunga dan biaya 

administrasi. 

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu 

prinsip kepercayaan ( fiduciary relation principle ), prinsip kehati-hatian ( 

prudential principle ), prinsip kerahasiaan ( secrecy principle ), dan prinsip 

mengenal nasabah ( know how costumer principle ). Dalam perjalanannya, 

perumusan prinsip kehati-hatian mengalami pergeseran, tidak lagi hanya 

mengenai kegiatan usaha bank, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan 

bank yang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 dan UU Nomor 3 

Tahun 2004. Kesehatan bank dicapai dengan mengendalikan dan mengatasi 

risiko kegiatan usaha bank serta pada saat yang sama menjamin kecukupan 

ketersediaan modal sebagai penyangga risiko tersebut. 

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau 
prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 
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kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati (prudent) dalam rangka 
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.3 
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.4Kemudian prinsip 

kehati-hatian itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 pada perubahan Pasal 29. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang telah diubah 

mengatur bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan 

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

dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. 

Di dalam ayat (5) Pasal yang sama, diatur bahwa ketentuan mengenai 

kewajiban bank tersebut ditetapkan oleh BI. Artinya, BI diberi kewenangan 

untuk menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban bank untuk 

melakukan usaha sesuai degan prinsip kehati-hatian. 

Selain itu, BI juga diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban 

secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap bank 

dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. 

Semua itu diberikan oleh undang-undang dalam rangka memastikan 

dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan 

usahanya.  

Mengingat kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko maka 
pemberian kredit oleh bank harus dilandasi oleh keyakinan bank atas 

                                                            
3 Rachmadi Usman, Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2001, hal.18. 
4 Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
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kemampuan debitur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang 
diperjanjikan.5 
 Oleh karena itu untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar 

dapat dipercaya dan tidak mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat 

dalam setiap pemberian kredit. 

Dalam pelaksanaannya untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan 

pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang 

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. 

Dalam hal ini pihak bank harus melakukan penilaian yang umum untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar membutuhkan dan beritikad baik, 

maka dilakukan dengan analisis 5 C sebagai berikut : 

1. Character 

Pemberian kredit bank dasarnya adalah juga kepercayaan atau keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 

sesuai dengan yang dijanjikan. Calon debitur perlu diteliti oleh analis 

kredit apakah layak untuk mendapatkan kredit apa tidak. Karakter 

pemohon dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dan 

referensi nasabah dan bank – bank lain tentang perilaku, kejujuran, 

pergaulan dan ketaatannya memenuhi transaksi. Karakter yang baik jika 

ada keinginan untuk membayar (willingness to pay) kewajibannya. Namun 

                                                            
5 Kasmir, Manajemen Perbankan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, hal.241 
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sebaliknya apabila karakternya buruk maka kredit tersebut tidak perlu 

diberikan. 

2. Capacity 

Yaitu penilaian mengenai kemampuan calon debitur untuk melunasi 

kewajiban-kewajibannya dan kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan 

dibiayai dengan kredit bank. Calon debitur perlu dianalisis apakah ia 

mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu 

memimpin perusahaan, ia akan mempunyai kemampuan membayar 

pinjaman sesuai dengan perjanjian. Jika kemampuan calon debitur baik 

maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk 

maka kredit tidak dapat diberikan. 

3. Capital 

Capital adalah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, besar capital 

ini dapat kita lihat dari neraca pembukuan, yaitu berupa himpunan laba 

yang ditahan, cadangan dan lain-lain. Modal dari calon debitur harus 

dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca 

lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan 

memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan, 

demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan 

struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank 

akan memberikan kredit kepada pemohon yang bersangkutan, tetapi jika 

tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan. 

4. Collateral 
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Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas 

kredit yang diterimanya dari bank. Barang jaminan yang diberikan calon 

debitur mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak 

dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jika jaminan itu 

memenuhi persyaratan maka kredit dapat diberikan, tetapi jika tidak 

memenuhi syarat maka kredit tidak dapat diberikan. Jaminan merupakan 

syarat yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit 

debitur. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang 

disalurkan suatu bank harus mempunyai jaminan yang cukup, karena jika 

terjadi kredit bermasalah atau kredit macet maka jaminan tersebut yang 

akan digunakan untuk membayar kredit tersebut. 

5. Condition Of Economy 

Yaitu situasi dan kondisi ekonomi politik, sosial, budaya yang dapat 

mempengaruhi keadaan perekonomian atau keuangan pada suatu saat dan 

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan/debitur yang 

menerima kredit. Jika kondisi ekonomi calon debitur baik dan memiliki 

prospek yang baik maka permohonan akan disetujui, sebaliknya jika 

kondisi ekonominya buruk maka permohonan kreditnya akan ditolak. 

Selain prinsip 5 C tersebut, dalam pemberian kredit dikenal juga prinsip 

lain yang digunakan dalam menganalisis dan menilai calon debitur. Prinsip 

tersebut adalah prinsip 7 P dan prinsip 3 R. Selanjutnya penilaian suatu kredit 



28 
 

dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian 

sebagai berikut :6 

1. Personality 
Yakni mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam 
menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

2. Party 
Yakni mengklasifikasikan nasabah dalam golongan-golongan tertentu, 
berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya dan ini mendapat fasilitas 
yang berbeda dari bank. 

3. Perpose 
Yakni menilai usaha tujuan nasabah dalam mengambil kredit sesuai 
dengan kebutuhan. 

4. Prospect 
Yakni menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan 
atau tidak, karena tanpa mempunyai prospek, bukan saja bank yang rugi 
akan tetapi juga nasabah. 

5. Payment 
Yakni cara pembayaran dari mana sumber dana untuk pengembalian 
kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur ini semakin baik 
karena jika salah satu rugi dapat ditutupi dengan usaha yang lain. 

6. Profitability 
Yakni menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba yang diukur 
dalam periode ke periode apakah sama atau meningkat dengan adanya 
tambahan kredit yang diperoleh. 

7. Protection 
Yakni untuk mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang 
diberikan benar-benar aman, ini berupa jaminan barang atau jaminan 
asuransi. 
Sedangkan untuk 3R terdiri dari : 

1. Returns  

Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur 

setelah memperoleh kredit. 

2. Repayment  

Yaitu perhitungan tentang kemampuan jadwal dan jangka waktu 

pembayaran kredit oleh calon debitur. 

                                                            
6 Ibid, hal.119 - 120 
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3. Risk Bearing Ability 

Yaitu perhitungan tentang kemampuan perusahaan calon debitur dalam 

memnghadapi resiko usaha. 

 

C. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian  

Perikatan adalah suatu perhubungan perikatan hukum antara dua orang 

atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu.  

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, disebut kreditur, sedangkan 
pihak yang berkewajiban disebut debitur. Perhubungan antara dua 
pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak 
si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.7 

Sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan 
yang bersumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi dua 
sumber yaitu, perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan 
perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan 
manusia, yang dewasa ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan 
yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan dari perbuatan 
yang melawan hukum.8 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah : “Suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.”  

                                                            
7 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987 , hal 1. 
8 Purwahid Patrik, Hukum Perdata I ( Azas-azas Hukum Perikatan ), Jurusan Hukum Perdata 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal 30. 
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Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menurut para 

sarjana hukum perdata memiliki banyak kelemahan, yaitu:9 

a. Hanya menyangkut sepihak saja 
Hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata 
“mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan 
”kedua pihak saling mengikatkan diri” dengan demikian terlihat 
adanya consensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian 
timbal balik. 

b. Kata perbuatan “mencakup” juga tanpa consensus 
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan 

melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum 
yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata 
“persetujuan”. 

c. Pengertian perjanjian terlalu luas 
Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup janji kawin 

(yang diatur dalam hukum keluarga), padahal yang diatur adalah 
hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta 
kekayaan. 

d. Tanpa menyebutkan tujuan 
Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebut tujuan 

diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan 
diri tidak jelas untuk maksud apa. 

Para sarjana mencoba untuk memberikan rumusan mengenai arti 

perjanjian. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.10 Perjanjian menurut Sudikno 

Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.11 Dari 

pengertian yang diajukan oleh para sarjana terdapat perbedaan, tetapi 

pengertian perjanjian tersebut mempunyai unsur yang sama yaitu: adanya 

                                                            
9 Muhamad Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal 78. 
10 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hal 1. 
11 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), hal 97. 
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para pihak (subyek), adanya kata sepakat ( consensus ) dan adanya tujuan 

tertentu. 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian adalah : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak mereka yang 

mengikatkan diri. Kata sepakat muncul dari kemauan bebas dari para 

pihak yang dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat 

dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan. Kata sepakat yang 

diberikan karena penipuan, paksaan atau kekerasan maka dapat 

diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang 

yang berkepentingan. 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Sesuai Pasal 1329 KUH Perdata, “Setiap orang adalah cakap 

membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tidak cakap. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila 

laki-laki atau wanita yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 

21 tahun tetapi telah menikah. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan 

orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu : 

1) Orang-orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 
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3) Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan undang-

undang ( telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 1963 ) 

c. Mengenai suatu hal tertentu  

Suatu hal tertentu menyangkut obyek umum perjanjian atau 

mengenai bendanya. Obyek perjanjian harus jelas, syarat ini 

diperlukan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak jika 

terjadi perselisihan. 

d. Suatu sebab yang halal  

Sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian, apakah isi 

perjanjian dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan 

ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum 

dalam Pasal 1337 KUH Perdata. 

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyek atau pihak dalam 

perjanjian yang disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan 

keempat adalah mengenai obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif. 

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai 

hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta 

pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau memberikan sepakatnya 

dalam keadaan tidak bebas. Jadi perjanjian yang dibuat tetap mengikat 

para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang 

meminta pembatalan. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka 

perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah 
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dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan 

para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan 

hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar hukum untuk saling 

menuntut di depan hakim. 

3. Asas – Asas perjanjian 

Menurut Rutten dalam Purwahid Patrik ada tiga asas hukum yang 

diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu :12 

a. Asas konsensualisme, artinya perjanjian itu lahir karena adanya kata 
sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak. 

b. Asas kekuatan mengikat, artinya para pihak apabila telah memenuhi 
syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi 
para pembuatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 
KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi 
para pihak 

c. Asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas menentukan isi, 
berlakunya dan syarat-syarat perjanjian. Dalam KUH Perdata, asas 
kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) yaitu 
: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak adalah 
bagian dari hak-hak dasar manusia, tetapi perlu adanya pembatasan 
bagi kebebasan ini, karena manusia adalah mahkluk sosial dan hukum 
perdata tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat pada 
umumnya. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata 
yang menyatakan : “Suatu sebab terlarang apabila, dilarang oleh 
undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau 
ketertiban umum”. 

4. Prestasi dan Wanprestasi 

a. Prestasi 

                                                            
12 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari 
UU), Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 66. 
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Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 

dalam perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada tiga macam 

prestasi yang dapat diperjanjikan yaitu : 

1) Untuk memberikan sesuatu  
Ukuran dari prestasi memberikan sesuatu adalah obyek 
perikatannya wujud prestasinya, yaitu berupa suatu kewajiban 
debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. 

2) Untuk berbuat sesuatu 
Orang yang melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, memikul 
kewajiban perikatan untuk melakukan sesuatu, demikian pula 
kewajiban debitur dalam suatu perjanjian. 

3) Untuk tidak berbuat sesuatu 
Kewajiban prestasi bersifat pasif, yaitu dapat berupa tidak berbuat 
sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. 
Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat: 
a) Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar 

ketertiban, kesusilaan, dan Undang-undang. 
b) Harus tertentu atau dapat ditentukan. 
c) Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan 

manusia.13 
b. Wanprestasi 

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana tidak dipenuhinya 

kewajiban berprestasinya debitur yang telah diperjanjikan. Wanprestasi 

dapat disebabkan karena dua hal, yaitu : 

1) Kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan yang menyebabkan 

terjadinya wanprestasi tersebut memang telah diketahui dan 

dikehendaki oleh debitur. 

2) Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan tetapi 

perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi. 

 

                                                            
13 J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan pada umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hal 50. 
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D. Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Dalam suatu negara yang sedang berkembang, peranan perbankan 

dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sangat vital layak 

sebuah jantung tubuh manusia. Kedua-duanya saling mempengaruhi dalam 

arti perbankan dapat menyalurkan dana, bagi kegiatan ekonomi sehingga 

bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa dan 

pihak lainnya akan dapat membangun usahanya dengan adanya suntikan 

dana. Khususnya dalam hal perkreditan selalu dibutuhkan bagi 

pengembangan usaha, oleh pengusaha yang berkembang maupun 

pengusaha yang baru akan memulai usahanya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kredit sangat memegang peran yang sangat penting bagi suksesnya 

pembangunan. 

Dalam praktek perbankan istilah kredit tidak asing lagi di dunia bisnis, 

apabila bagi mereka yang selalu berhubungan baik dengan bank. Namun 

demikian definisi mengenai kredit sangat beragam meskipun bila disimak 

substansi yang terkandung didalamnya adalah sama. Sebagai contoh 

berikut dikemukakan beberapa definisi tentang kredit. 

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin credere yang berarti 

kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. 

Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya 

bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup 
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memenui segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan 

itu dapat berupa barang, uang atau jasa.14 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh R.Tjiptoadinugroho 
bahwa “inti sari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu 
unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah 
perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan 
ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun 
diberikannya”.15  
Baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra – 

prestasinya. Dengan demikian kredit berarti bahwa pihak kesatu 

memberikan prestasi baik berupa barang, uang dan jasa kepada pihak lain, 

sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu 

tertentu). 

Muchdarsyah Sinungan memberikan definisi bahwa : “Kredit adalah 

suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi 

itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu akan datang disertai 

dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.” 

Didalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus tentang perjanjian 

kredit. KUHPerdata hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena 

peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 yang 

selengkapnya berbunyi : Utang yang terjadi karena peminjaman uang 

hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, 

sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga 

atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian 

                                                            
14 Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinin Yunianti Ananda, Djuhaepah T Marala, 
Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 12. 
15 R.Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun, 
Pradnya paramita, Jakarta, 1994, hal 14 
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jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada 

waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu. 

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 
yang dimaksud dengan kredit yaitu: “ kredit adalah penyediaan uang 
atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. “  
Menurut Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit 

bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Berdasarkan pengertian kredit menurut beberapa ahli dan Undang – 

Undang Perbankan, dapat disimpulkan 4 unsur kredit yaitu : 

a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang 

akan datang. 

b. Waktu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Dalam arti nilai dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi 

nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

c. Degree of risk yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. 
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Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat resikonya, 

karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, 

maka hasil selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan, yang menyebabkan timbul jaminan dalam pemberian 

kredit. 

d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi dapat juga dalam bentuk barang atau jasa namun sekarang ini 

didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang 

menyangkut uang yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. 

Dari pengertian kredit terdapat dua aspek di dalamnya, yaitu aspek 

yuridis dan aspek ekonomis. Aspek yuridis, adalah adanya dua pihak yang 

saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian di mana masing-masing 

pihak mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan aspek ekonomis, adalah 

adanya pembayaran bunga oleh pihak yang menerima pinjaman sebagai 

imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Fungsi kredit 

perbankan di kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain: 16 

a. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang 

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan 

uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan atau dapat 

menyimpan uangnya pada lembaga keuangan dan diberikan kepada 

pengusaha lain, untuk meningkatkan produksi atau usahanya. 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

                                                            
16 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 17. 
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Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat 

menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel 

sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu 

kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan 

peredaran uang kartal. 

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan mendapatkan kredit, pengusaha dapat memproses bahan 

baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi 

meningkat. 

d. Kredit sebagai salah satu kredibilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan 

kepada usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan 

pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu kredit diarahkan pada 

sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan 

kuantitatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

e. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat 

memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. 

Peningkatan usaha dan mendirikan proyek-proyek baru akan 

membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja 

tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula. 

f. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 
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Bank-bank di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan perusahaan di dalam negeri. 

 Dari uraian-uraian pengertian kredit di atas, maka dapat diketahui 

pengertian kredit secara yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dengan 

pemberian bunga. 

2. Jenis – Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Jenis kredit yang diberikan oleh 

bank kepada masyarakat apabila ditinjau dalam Undang-undang 

Perbankan No. 10 Tahun 1998 belum diatur secara jelas. 

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat 

menurut pendapat para sarjana dapat dibedakan dalam berbagai jenis. 

Menurut Kasmir bahwa secara umum jenis-jenis kredit dapat ditinjau dari 

berbagai sudut antara lain:17 

a. Ditinjau dari sudut kegunaan 
1) Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan 
konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan 
bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. 

2) Kredit Produktif, yang terdiri dari: 
                                                            
17 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 
99 – 102. 
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a) Kredit Investasi; yang dipergunakan untuk membeli barang 
modal atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin, dan 
sebagainya. 

b) Kredit Modal Kerja; digunakan untuk keperluan meningkatkan 
produksi dalam operasionalnya, seperti untuk membeli bahan 
baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang 
berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

c) Kredit Likuiditas; diberikan dengan tujuan untuk membantu 
perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit 
likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank 
yang memiliki likuiditas dibawah bentuk uang. 

b. Ditinjau dari sudut jaminan 
1) Kredit Dengan Jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut 
dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 
orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 
senilai jaminan yang diberikan debitur. 

2) Kredit Tanpa Jaminan 
Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 
Kredit tanpa jaminan diberikan dengan melihat prospek usaha dan 
karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur. 

c. Ditinjau dari sektor usaha 
1) Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat 
berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

2) Kredit Peternakan, dalam hal ini juga untuk jangka pendek 
misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. 

3) Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, 
menengah atau besar. 

4) Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya 
dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, timah. 

5) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 
membangun sarana dan prasarana pendidikan. 

6) Kredit Profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para 
professional, seperti dosen, dokter, atau pengacara. 

7) Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan 
atau pembelian rumah. 

d. Ditinjau dari sudut jangka waktu 
1) Kredit Jangka Pendek  

Yaitu merupakan kredit yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun 
atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 
modal kerja. Contohnya untuk peternakan ayam atau jika pertanian 
misalnya tanaman padi atau palawija. 

2) Kredit Jangka Menengah 
Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun 
dan biasanya kredit ini digunakan melalui investasi. Sebagai 
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contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan 
kambing. 

3) Kredit Jangka Panjang 
Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 
jangka panjang pengembaliannya lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. 
Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti 
perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit 
konsumtif seperti kredit perumahan. 

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dikemukakan 

oleh Joni Emirzon, antara lain:18 

a. Ditinjau dari sudut tujuan 
1) Kredit Konsumtif 

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya 
proses konsumsi. 

2) Kredit Produktif 
Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya 
proses produksi. 

3) Kredit Perdagangan 
Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barangbarang 
yang akan dijual lagi. 

b. Ditinjau dari sudut jangka waktu 
1) Kredit Jangka Pendek; yakni kredit yang jangka waktunya tidak 

melebihi satu tahun. 
2) Kredit Jangka Menengah; yakni kredit yang mempunyai jangka 

waktu antara satu sampai tiga tahun. 
3) Kredit Jangka Panjang; yakni kredit yang jangka waktunya lebih 

dari tiga tahun. 
Pemberian kredit perbankan dilihat dari kriteria yang digunakan 

dikemukakan oleh Munir Fuady, terdiri dari:19 

a. Kredit Berdasarkan Jangka Waktu 
1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak 

melebihi 1 tahun. 
2) Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang mempunyai 

jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. 
3) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang mempunyai jangka 

waktu diatas 3 tahun. 
b. Kredit Menurut Cara Penarikannya 

1) Kredit sekali Jadi (Alfopend) 
                                                            
18 Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia, Percetakan Universitas Sriwijaya, cetakan pertama, 
1998. Hal. 99. 
19 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 
14-21. 
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Yakni kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, 
misalnya secara tunai ataupun secara pemindahbukuan. 

2) Kredit Rekening Koran 
Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak 
dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan 
berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama 
palfon kredit masih tersedia, dilakukan dengan pemindahbukuan, 
penarikan cek, bilyet, giro, atau perintah pemindahbukuan lainnya. 

3) Kredit Berulang-Ulang (Revolving Loan) 
Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitur yang tidak 
memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang 
sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih 
dalam jangka waktu yang diperjanjikan. 

4) Kredit Bertahap 
Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya 
dilakukan secara bertahap dalam beberapa cermin, misalnya 
tranche I, II, III, dan IV. 

5) Kredit Tiap Transaksi ( Self-liquidating atau Eenmalige Transactie 
Crediet ) 
Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, 
dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang 
bersangkutan. Kredit ini ditarik dananya tidak ditarik berulang-
ulang melainkan sekali saja yakni untuk tiaptransaksi saja. 

c. Kredit berdasarkan obyek yang ditransfer 
1) Kredit Uang ( Money Credit ), yaitu kredit dimana pemberian dan 

pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang. 
2) Kredit Bukan Uang ( Non Credit Money ), yaitu kredit yang 

diberikan dalam bentuk barang atau jasa dan pengembaliannya 
dilakukan dalam bentuk uang. 

d. Kredit berdasarkan waktu pencairan 
1) Kredit Tunai ( Cash Credit ), dimana pencairan kredit dilakukan 

dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitur. 
2) Kredit Tidak Tunai ( Non Cash Credit ), Dimana kredit tidak 

dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk jenis kredit ini, 
misalnya: Garansi Bank dan Letter of Credit. 

Dari uraian-uraian jenis-jenis kredit di atas, maka dapat diketahui 

bahwa jenis kredit didasarkan dari sudut kegunaan, jaminan, sector usaha, 

jangka waktu, cara penarikan, objek yang ditransfer, dan waktu pencairan. 

 

E. Tinjauan Hukum Terhadap Kredit Bermasalah 
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Dikatakan kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya 

membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga 

terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, 

dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini 

kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau 

kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari 

jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Oleh karena itu bank harus 

mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna 

menyelesaikan kredit bermasalah itu. 

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan dalam 

pengembaliannya, walaupun telah dilakukan analisis secara seksama sebelum 

adanya persetujuan terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh 

calon debitur. Hal yang utama dalam kredit bermasalah adalah ketidaksediaan 

debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan 

yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.20 

Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi 

berrmasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam 

upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin 

sulit penyelesaiannya. Berikut ini adalah beberapa pengertian kredit 

bermasalah yaitu : 21 

                                                            
20Johannes Ibrahin, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit 
Bermasalah, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 109. 
21 Veith, Rivai dan Veithzal, Andria Permata, Credit Management Hanbook, Teori, Konsep, 
Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, banker dan Nasabah, PT.RajaGrafindo 
Persada, 2006, hal 476 
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1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target 

yang diinginkan oleh pihak bank, 

2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari 

bagi bank dalam arti luas, 

3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 

dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, 

denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban 

nasabah yang bersangkutan, 

4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila 

sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak 

cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau 

memenuhi target yang diingikan oleh bank, 

5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai 

perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di 

perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko ke 

kemudian hari bagi bank dalam arti luas, 

6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya 

terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, 

pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban 

nasabah yang bersangkutan. 

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan 

signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta 

relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang 
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bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut kualitas kredit ditetapkan 

menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

Kualitas kredit dapat digolongkan menjadi 5 golongan yaitu: 

1. Lancar 

Lancar adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun 

angsuran pokok, pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat masalah 

dalam pembayaran. Pembayaran kewajiban dalam masa yang mendatang 

diperkirakan lancar atau sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama 

sekali. Dengan ketentuan : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

2. Perhatian Khusus 

Perhatian khusus adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan 

pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini misalnya 

ditandai dengan trend menurun dalam profit margin dan omset penjualan 

atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya 

agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Perhatian dini termasuk 

pembicaraan yang intensif dan serius dengan debitur diperlukan untuk 

mengoreksi keadaan ini. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu 

diklasifikasi ke tingkat yang lebih buruk. Dengan ketentuan : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari; 
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b. Kadang – kadang terjadi cerukan; 

c. Mutasi rekening relative aktif; 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang lancar 

Kurang lancar adalah kredit yang pembayaran bunga dan angsuran 

pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan 

yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen 

debitur atau ekonomi atau politik pada umumnya atau sangat tidak 

memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak adanya gejala kerugian 

bagi bank, namun kondisi ini dapat berkepanjangan dan kemungkinan 

semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil 

untuk memperkuat posisi bank sebagai kreditur antara lain dengan 

mengurangi eksposure bank dan memastikan debitur juga mengambil 

tindakan perbaikan yang berarti. Tindakan untuk perbaikan tersebut 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari; 

b. Sering terjadi cerukan; 

c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah; 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

hari; 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 
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f. Dokumentasi pinjaman lemah. 

4. Diragukan 

Diragukan adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai 

diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank hanya 

saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Tindakan yang cermat 

dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian. Dengan ketentuan: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari; 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 

d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau 

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan. 

5. Macet 

Macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank 

akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan 

ketentuan: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari; 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 
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Dalam dunia perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit 

bermasalah apabila:22 

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk , lebih 
dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya; 

2. Tidak dilunasi sama sekali; atau 
3. Diperlakukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit 

dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit. 

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan 

pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju 

atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit 

bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. 

Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah 

oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi 

kredit. 

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien 

dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan 

bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan ( perbankan ) merupakan sektor 

yang utama. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah 

orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi 

gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur. Lebih lanjut 

Budi Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor 

yang utama, tetapi kredit bermasalah masih dapat terjadi karena beberapa hal. 

Adapun sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut: 

                                                            
22 Sutojo, siswanto., Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus, Jakarta: 
PT.Pustaka Binaman Pressindo, 1997, halaman 12. 
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1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain: 

a. Itikad tidak baik dari debitur; 

b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan 

debitur untuk membayar angsuran; 

c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik; 

d. Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif 

menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula 

dalam perjanjian kredit. 

2. Kelemahan dari sisi intern Bank / Lembaga Keuangan  dapat disebabkan :  

a. Itikad tidak baik dari petugas Bank / Lembaga Keuangan  untuk 

kepentingan pribadi, seperti pegawai Bank / Lembaga 

Keuangan  merealisir kredit debitur yang memberi imbalan atas 

pencairan kredit tersebut. 

b. Kekurang mampuan petugas Bank / Lembaga Keuangan dalam 

pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan 

sampai pencairan kredit. 

c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank / Lembaga 

Keuangan  membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan 

celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji 

(wanprestasi). 

3. Kelemahan dari sisi ektern Bank / Lembaga Keuangan  dapat disebabkan: 

a. Force majeur. 
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Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat 

menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan 

ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, 

dan lain sebagainya. 

b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan ( environtment ).  

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap 

usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata 

uang asing. Hargaba rang-barang naik, menyebabkan daya beli 

masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat 

menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga 

barang-barang turun, yang  menyebabkan lesunya produktifitas 

perusahaan. 

Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain 

karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah 

timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :23 

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan 
merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana 
mereka beroperasi. 

2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau 
karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka 
tangani. 

3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang 
berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa 
orang anggota keluarga debitur. 

                                                            
23 Siswanto Sutojo, The Management of Commercial Bank, Damar Mulia Pustaka , Jakarta, 2007, 
hal.171-172 
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4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang 
lain. 

5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. 
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan 

bencana alam. 
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan 

untuk tidak akan mengembalikan kredit). 

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu 

proses, yang diibaratkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak 

menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya 

telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul di permukaan. 

Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara 

professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat 

ditolong. Sebaliknya bilamana api yang membara dalam sekam itu tidak 

dideteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit akan berakhir dengan bencana, 

terutama bagi pihak kreditur. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan 

terjadinya kredit bermasalah adalah :24 

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, 
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan, 
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, 
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar, 
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur, 
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan, 
7. Problem keuangan atau pribadi. 
Kredit bermasalah dalam jumlah yang besar dapat mendatangkan dampak 

yang tidak menguntungkan bagi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada 

umumnya, dan juga terhadap kehidupan ekonomi dan moneter dalam suatu 

                                                            
24 Ibid, hal 173 
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negara. 25 Bagi bank pemberi kredit akan membuat menurunnya keuntungan 

bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelayakan bank untuk 

beroperasi. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perputaran dana bank di 

masyarakat. Dana segar yang seharusnya berputar di masyarakat akan terhenti 

akibat minimnya dana yang tersedia. Dampak secara langsungnya, masyarakat 

tidak dapat mendapatkan dana segar sehingga segala kegiatan usaha 

masyarakat yang membutuhkan dana perbankan akan terhenti. Dengan 

demikian, kelumpuhan usaha menyebabkan tingkat pengangguran dan 

kemiskinan akan menjadi semakin meningkat. 

Pada asasnya, kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata yang 

menurut terminologi hukum perdata, hubungan antara debitur dengan kreditor 

( bank ) selaku pemberi kredit merupakan hubungan utang piutang. Hubungan 

yang bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitur berjanji untuk 

mengembalikan pinjaman beserta biaya dan bunga, dan pihak kreditor 

memberikan kreditnya. 

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank 

menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya 

kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat 

dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan peyelesaian dengan 

segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit 

bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu 

                                                            
25 Siswanto Sutojo,  Menangani Kredit Bermasalah, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hal 25. 
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sendiri. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang 

ditempuh, yaitu: 

a. Melalui jalur litigasi 

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya 

terakhir dari bank “the last action” untuk melakukan upaya 

pengembalian kredit debitor, yaitu penyelesaian dengan cara 

melakukan : 

1) Parate Eksekusi 

2) Gugatan ke Pengadilan 

3) Sita Eksekusi 

b. Melalui jalur non litigasi 

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan 

dengan cara penyelamatan kredit atau sering disebut dengan 

restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara : 

1) Rescheduling; 

2) Reconditioning; 

3) Restructuring. 

Dalam mengatasi kredit bermasalah bank akan melakukan upaya 

penyelamatan kredit lebih dahulu. Penyelamatan kredit dianggap lebih 

mengutungkan kedua belah pihak, karena kepentingan kedua belah pihak 

dapat terjamin. Namun bila ternyata upaya penyelamatan kredit tidak dapat 

dilakukan atau walaupun sudah dilakukan tetapi tidak membawa hasil, maka 

bank akan menempuh upaya melalui jalur litigasi. 
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F. Penyelamatan Kredit 

Upaya bank untuk menyelamatkan kredit adalah upaya bank untuk 

melancarkan kembali kredit yang sudah tergolong dalam kredit "tidak lancar", 

"diragukan" atau bahkan telah tergolong dalam "kredit macet" untuk kembali 

menjadi "kredit lancar" sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan 

untuk membayar kembali kepada bank segala utangnya disertai dengan biaya 

dan bunga. Upaya penyelalamatan kredit dilakukan dengan jalur non hukum 

yaitu dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan 

upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya. 

Untuk menangani kredit bermasalah tersebut, bank menggunakan upaya- 

upaya penyelamatan kredit bermasalah pada tahapan pertama dengan syarat 

apabila bank mempuntai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai 

prospek untuk berkembang. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah 

penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank 

sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur. Sedangkan yang 

dimaksud dengan upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah 

upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong 

‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau bahkan telah tergolong ‘macet’ untuk 

dikembalikan menjadi ‘kredit lancar’, sehingga debitur kembali mempunyai 

kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya. 

Wujud nyata dari upaya penyelamatan kredit adalah dengan menggunakan 

cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang 
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dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak bank dapat melakukan 

Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; 

dan 

2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu 

memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.26 

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui:27 

1. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban 

debitur atau jangka waktu; 

2. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 

kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka 

waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 

perubahan maksimum plafon kredit; dan/atau 

3. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut 

penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan 

angsuran bunga menjadi pokok redit baru yang dapat disertai dengan 

penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali. 

                                                            
26 Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 
Umum 
27Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva 
Bank Umum 
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Akan tetapi tidak semua kredit bermasalah dapat direstrukturisasi, bank 

dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit apabila bertujuan hanya untuk 

menghindari : 

1. Penurunan Kualitas Produktif; 

2. Peningkatan Pembentukan PPAP; dan/atau 

3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga yang belum diterima akan 

tetapi sudah dibukuan sebagai pendapatan bank. 

Ruang Lingkup Restrukturisasi Kredit ( RK ) berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum : 

1. Penurunan Suku Bunga kredit; 

2. Pengurangan tunggakan bunga kredit; 

3. Pengurangan tunggakan pokok kredit; 

4. perpanjangan jangka waktu kredit; 

5. penambahan fasilitas kredit; 

6. pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan; 

7. konversi kredit menjadi penertaan modal sementara pada perusahaan 

debitur. 

G. Kesehatan Bank 

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara 

tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, 

kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain 
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yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian. 

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank 

melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-

faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah 

mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas meterialitas dan 

signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya 

seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank 

perlu mengindentifikasikan 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 akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat 

digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan 

bank oleh Bank Indonesia.  

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : 

sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian 

nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada “reward 

system” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100, yakni sebagai 

berikut: 
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TABEL II 
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Nilai kredit  Predikat  

Skor > 45  

35< skor < 45  

25< skor < 35  

15< skor < 25  

10< skor < 15  

PK 1  

PK 2  

PK 3  

PK 4 

PK 5  

Sumber : Data Sekunder 

 

 Berikut ini merupakan pengertian kesehatan bank menurut beberapa ahli : 

Pengertian Kesehatan Bank Menurut Kasmiradalah “Tingkat kesehatan 
bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 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.”28 
Pengertian Kesehatan Bank Menurut Budisantoso dan Triandaru 
mengartikan kesehatan bank 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 yang berlaku”. Pengertian tentang kesehatan bank 
tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank 
mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan 
usaha perbankannya.29  
Menurut Budisantoso dan Triandaru, kegiatan tersebut meliputi:30 
1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan 

modal sendiri: 
2. Kemampuan mengelola dana: 
3. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat: 
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, 

pemilik modal, dan pihak lain: 
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

                                                            
28http://www.google.com/search?q=kesehatan+bank&hl=en&prmd=ivns&ei=xucWTe_1L43LrQe
zwr3TCw&start=20&sa=N/, diakses pada 11 april 2013 
29 Ibid. 
30 Ibid. 

http://www.google.com/search?q=kesehatan+bank&hl=en&prmd=ivns&ei=xucWTe_1L43LrQezwr3TCw&start=20&sa=N
http://www.google.com/search?q=kesehatan+bank&hl=en&prmd=ivns&ei=xucWTe_1L43LrQezwr3TCw&start=20&sa=N
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Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui 

penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, 

likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui 

penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penialian serta 

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan 

perekonomian nasional. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, 

perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif 

adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian 

kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank dan saat ini 

Bank Indonesia juga memiliki metode penilaian kesehatan secara keseluruhan 

baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. 

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank 

untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun 

untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu 

batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup 

kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha 

perbankannya.  

Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang 

penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan 
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kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan 

harus selalu dinilai kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya. 

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. 

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi 

sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia 

sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau 

petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan 

kegiatan operasinya. 

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank 

Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik 

bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam 

suatu periode tertentu. 

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan 

atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi 

masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk 

mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus 

tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank 

Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank. 

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan 

manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi 

keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam 

kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 

pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, menetapkan 

bahwa :  

1. 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; 

2. 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 

mempercayakan dananya kepada Bank;  

3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan 

penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia; 

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

pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas milik bank tersebut, serta wajib 

memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala 

keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank tersebut; 

5. 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; 
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6. Bank wajib untuk 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 laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu 

diaudit oleh akuntan publik; 

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

dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Peraturan kesehatan bank menekankan bahwa bank di Indonesia memiliki 

kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas. 

Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara 

keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia 

sebagai bank sentral mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya 

kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar 

keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat untuk senantiasa 

melakukan kegiatannya. 

 

H. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

1. Peran Bank Indonesia 

Bank Indonesia merupakan Bank sentral yang peran dan 

kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Bank Indonesia. Peranan bank sentral dalam sistem ekonomi suatu 

Negara adalah sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan 

financial markets. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh bank 
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sentral terhadap interest rate, penentuan jumlah kredit dan jumlah uang 

beredar, yang semuanya mempengaruhi financial markets serta tingkat 

inflasi. 

Posisi bank sentral yang begitu penting dan berperan sangat dominan 

dalam sistem ekonomi suatu Negara, maka bank sentral mempunyai fungsi 

sebagai lender of last resort.Fungsi sebagai lender of last resort ini adalah 

fungsi bank sentral dalam mengatasi kesulitan yang di alami oleh 

perbankan yang tidak sering terjadi. Pada dasarnya bank sentral diberi 

kebebasan untuk melakukan control terhadap sistem keuangan Negara, 

karena pada hakekatnya tujuan utama pendirian bank sentral menjaga 

stabilitas harga dan memelihara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan 

keuangan. 

Selain menjaga kestabilitas keuangan Bank Indonesia juga mempunyai 

peran dalam pengawasan dan pengaturan.dalam hal pengawasan dan 

pengaturan Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi 

perbankan Indonesia. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia terhadap dunia secara esensial tugas pokok Bank Indonesia 

menjalankan fungsi stabilisasi sistem keuangan negara. Termasuk dalam 

tugas pokok itu adalah menjaga inflasi agar tidak menjadi tinggi, menjaga 

interest rate dan menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengatur kredit. 

Kedudukan dan status Bank Indonesia dalam Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia 

dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang 
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independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak – pihak 

lainnya kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam Undang – 

Undang ini. Pencantuman status independen dalam Undang – Undang ini 

diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin 

kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, tugas pokok 

Bank Indonesia adalah : 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

c. Mengatur dan mengawasi bank. 

Sedangkan secara rinci tugas dari Bank Indonesia adalah : 

a. Menetapkan secara moneter dengan memperhatikan sasaran laju 

inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank untuk mengatasi 

kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan 

darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dalam hal suatu 

bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan 

berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem 

keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola devisa. 

b. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring 

antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan 

penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, mengeluarkan 
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dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan 

memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. 

c. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha 

tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan 

bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Didalam menindaklanjuti setiap temuan dari hasil pemeriksaan dan 

pengawasan bank di lapangan, Bank Indonesia mempunyai langkah – 

langkah penyehatan bank sebagai kerangka acuan untuk mengedepankan 

upaya menyelamatkan dana masyarakat luas dan mempertahankan peran 

bank sebagai lembaga kepercayaan. Bila kepercayaan public sudah runtuh 

terhadap satu bank saja, dapat membawa efek buruk terhadap bank 

lainnya. Kalau pun sampai harus dilakukan pencabutan ijin usaha bank, 

hal itu adalah pilihan terakhir yang harus diambil bila alternative lain 

seperti tambahan modal, merger atau akuisisi bank sudah tidak berjalan. 

Menurut Bank Indonesia pengertian dari tingkat kesehatan bank adalah 
hasil penilaian kualitatif tentang berbagai aspek yang berpengaruh 
terhadap berbagai kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian 
kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor – faktor 
permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan 
sensitifitas terhadap resiko pasar.31 

Penilaian kuantitatif adalah hasil penilaian terhadap posisi, 

perkembangan, dan proyeksi rasio – rasio keuangan bank. Sedangkan 

penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor – faktor yang 

                                                            
31 http://putracenter.net/2009/09/24/penilaian-terhadap-tingkat-kesehatan-bank, diakses pada 
tanggal 20 april 2013. 

http://putracenter.net/2009/09/24/penilaian-terhadap-tingkat-kesehatan-bank/
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mendukung hasil kuantitatif, penerapan manajeman risiko dan kepatuhan 

bank. Bank Indonesia dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank 

melalui faktor – faktor sebagai berikut : 

a. Permodalan ( Capital ), meliputi penilaian terhadap komponen – 

komponen sebagai berikut : 

1) Kecukupan, komposisi dan proyeksi ( trend ke depan ) permodalan 

serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover asset 

bermasalah; 

2) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang 

berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk 

mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan 

dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

permodalan bank. 

b. Kualitas Asset ( Asset Quality ), meliputi penilaian terhadap komponen 

– komponen sebagai berikut : 

1) Kualitas aktiva produktif, konsentrasi resiko kredit, pengembangan 

aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif; 

2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, 

sitem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif 

bermasalah. 

c. Manajemen ( Management ), meliputi penilaian terhadap komponen – 

komponen sebagai berikut : 
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1) Kualitas manajemen umum dalam penerapan resiko; 

2) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen 

kepada Bank Indonesia dan pihak lainnya. 

d. Rentabilitas ( Earnings ), meliputi penilaian terhadap komponen – 

komponen sebagai berikut : 

1) Pencapaian return of asset dan return of equity, net interest margin 

dan tingkat efisiensi; 

2) Perkembangan laba operasional, deversifikasi pendapatan, 

penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan 

biaya, dan prospek laba operasional. 

e. Likuiditas ( Liquidity ), meliputi penilaian terhadap komponen – 

komponen sebagai berikut : 

1) Rasio aktiva terhadap passive likuid, potensi maturity mismatch, 

kondisi loan to deposit ratio, proyeksi cash flow dan konsentrasi 

pendanaan; 

2) Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas( asset liability 

management ), akses terhadap sumber pendanaan dan stabilitas 

pendanaan. 

f. Sensitifitas terhadap risiko pasar ( Sensitivity to market risk ), meliputi 

penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut : 

1) Kemampuan modal bank untuk mengcover potensi kerugian 

sebagai akibat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar; 

2) Kecukupan penerapan manajemen pasar. 
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2. Peran Otoritas Jasa Keuangan 

Sebagaimana diketahui bahwa krisis yg melanda di tahun 1998 telah 

membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka 

lahirlah kesepakatan membentuk Otoritas Jasa Keuangan yg menurut 

undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun 

Otoritas Jasa Keuangan dibidani berdasarkan kesepakatan dan 

diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan tahun 2002 draf 

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 

23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( BI ) tersebut direvisi, menjadi UU 

No 24 tahun 2004 yg menyatakan tugas BI adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah. 

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa 

keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan 

pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 

2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sebagai suatu lembaga 

pengawasan sektor keuangan di Indonesia yg perlu diperhatikan, karena 

ini harus dipersiapkan dgn baik segala hal untuk mendukung keberadaan 

Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah : 

1) Mengawasi aturan main yg sudah dijalankan dari forum stabilitas 

keuangan 

2) Menjaga stabilitas sistem keuangan 

3) Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yg sama seperti 

sekarang 
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4) Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan 

dipegang oleh lembaga baru 

Sedangkan tujuan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah: 

a. Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara 

berkelanjutan, konsisten, dan transparan dgn mempertimbangkan 

kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 

b. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. 

c. Menciptakan satu otoritas yg lebih kuat dgn memiliki sumber daya 

manusia dan ahli yg mencukupi 

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya 

memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari 

lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap 

sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk 

jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, 

kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan 

pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa 

keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan 

diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang 

tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa 

keuangan lainnya. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU 

ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yakni ; 
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a. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang 

menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di 

dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen 

penting dalam sistem perekonomian nasional. 

b. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya 

kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah 

menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan 

saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun 

kelembagaan. 

c. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan 

di berbagai subsektor keuangan ( konglomerasi ) telah menambah 

kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di 

dalam sistem keuangan 

d. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang 

meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan 

konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem 

keuangan. 

Dengan adanya penataan melalui UU No 21 tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan agar dapat dicapai mekanisme 

koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang 

timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya 

stabilitas sistem keuangan. Sehingga pengaturan dan pengawasan terhadap 
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keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut dapat dilakukan secara 

terintegrasi. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan 

berlandaskan asas-asas sebagai berikut: 

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 

c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan 

umum; 

d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan 

golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan 

tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral 

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan 

g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa 

Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK 

mempunyai wewenang: 

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan 

Bank yang meliputi : 

1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya 

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan 

izin usaha bank; dan 

2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang 

meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
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kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, 

rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan 

bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem 

informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar 

akuntansi bank; 

4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi:  manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal 

nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan 

terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank. 

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) 

yang meliputi: 

1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa 

keuangan; 

3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK 

4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah 

tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; 

6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 
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7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

c. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan ( Bank dan Non-Bank ) 

yang meliputi : 

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan 

jasa keuangan; 

2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Eksekutif; 

3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; 

4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan 

dan/atau pihak tertentu; 

5) Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; dan 

8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang 

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda 
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terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, 

persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. 

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank 

Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan 

antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi 

perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, 

penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk 

perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan 

institusi bank yang masuk kategori systemically important bank dan data 

lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. 

Dalam  hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, 

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank 

tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih 

dahulu kepada OJK, akan tetapi tidak dapat memberikan penilaian 

terhadap tingkat kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan tersebut 

disampaikan kepada OJK paling lama 1 ( satu ) bulan sejak diterbitkannya 

hasil pemeriksaan. 

Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan 

likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera 

menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah 

sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. OJK menginformasikan 

kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang 
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sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap 

bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta 

berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia, dan 

Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana 

pertukaran informasi secara terintegrasi. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa OJK masih memiliki hubungan 

khusus dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan 

pengawasan perbankan. Dapat dijelaskan bahwa bagaimanapun Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral, dimana sebelum keluarnya UU OJK dan 

pengalihan pada akhir bulan Desember Tahun 2013 yang akan datang, 

Bank Indonesia masih mengemban dan melaksanakan tugas pengaturan 

dan pengawasan bank dan memiliki pengalaman lebih lama dalam 

mengatur dan mengawasi perbankan sehingga masukan pengaturan yang 

disampaikan oleh Bank Indonesia akan memliki pengaruh yang besar 

dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK.  

Selain itu, ”hubungan khusus” antara OJK dengan Bank Indonesia 

lainnya dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, 

dimana OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan 

langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau 

memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan 

langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan jangka 
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pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai ”lender of the 

last resort” (LoLR).  

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila bank mengalami kesulitan 

likuiditas atau memburuknya kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat 

memberikan kredit kepada bank dengan jaminan agunan berkualitas tinggi 

dan mudah dicairkan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

keberadaan Bank Indonesia sebagai LoLR masih sangat diperlukan 

disektor perbankan dan OJK nantinya masih akan bergantung kepada Bank 

Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelamatan bank. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikaji bahwa Independensi 

OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, 

khususnya dalam sektor perbankan harus dilaksanakan dengan lebih 

optimal, karena masih terdapat hubungan yang sangat erat antara OJK 

dengan Bank Indonesia. Dengan demikian 

meskipun  pengawasan   perbankan  telah  beralih   kepada OJK 

sebaga   lembaga pengawasan,  namun Bank Indonesia tetap memiliki 

kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga 

perbankan.  

Oleh karena itu Undang-Undang Bank Indonesia perlu diamandemen, 

khususnya terkait dengan (1) kewajiban bank untuk menyampaikan 

laporan-laporan kepada Bank Indonesia terkait dengan kelancaran 

pelaksanaan tugas di bidang kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan 

stabilitas sistem keuangan, (2) pengaturan fungsi Bank Indonesia di bidang 
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stabilitas sistem keuangan termasuk kewenangan untuk memantau 

(surveilance), memeriksa bank dalam rangka pelaksanaan tugas moneter, 

sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. 

Pembentukan otoritas pengawasan haruslah menjadi solusi 

permasalahan sistem keuangan selama ini, bukan sebaliknya, justru 

menjadi permasalahan baru. Dewasa ini, perkembangan lembaga keuangan 

sangat pesat dan menjadikan permasalahan dalam sistem keuangan 

semakin kompleks karena semakin terintegrasinya antara sub sistem pasar 

uang, pasar modal, pasar saham, pasar komoditas, berikut derivasi 

produknya, semuanya ini memerlukan lembaga pengawas yang andal, 

transparan, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan kredibel 

(dipercaya).  

Sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat diibaratkan sebagai 

organ jantung dalam tubuh, sehingga apabila perbankan terganggu, maka 

organ tubuh lainnya dapat ikut terganggu. Sebagaimana diketahui bahwa 

untuk jangka menengah dan panjang, perbankan masih mendominasi 

sistem keuangan di Indonesia, sementara konglomerasi atau universal 

banking yang merupakan awal dari pertimbangan pendirian OJK menjadi 

sesungguhnya menjadi tidak relevan, karena konglomerasi atau universal 

banking belum berkembang di Indonesia.Selanjutnya, koordinasi antara 

pengaturan dan pengawasan, otoritas perbankan dan moneter dengan 

otoritas fiskal untuk memperkuat deteksi dini tentang arah dan 

kecenderungan di pasar keuangan juga menjadi sangat penting.  
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Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan pada saat ini diperlukan 

dalam rangka peningkatan efektivitas  pengawasan jasa keuangan,  karena 

akan memperkuat perumusan dan pengendalian kebijakan moneter dan 

memperkokoh stabilitas ekonomi makro. Selain itu, apabila dilihat dari 

kesiapan, Bank Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai 

untuk pengawasan lembaga jasa keuangan.   

 

 

 


