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BAB I
PENDAHULUAN

HUKUM PERBANKAN

Perekonomian nasional Indonesia saat ini telah
menunjukkan arah yang meningkat dari waktu ke waktu
sekalipun dalam pelaksanaannya banyak berbagai macam
tantangan dalam bidang ekonomi tersebut. Berkembangnya
perekonomian nasional tidak lepas dari peran lembaga
keuangan sebagai penunjang dari sisi permodalan, dimana
lembaga keuangan utama sebagai penggerak perekonomian
nasional tersebut adalah lembaga keuangan Perbankan,
Pasar Modal dan Asuransi.
Pentingnya peran perbankan karena berpengaruh
pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian
negara, perbankan dianggap sebagai salah satu fondasi
utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional
karena berfungsi sebagai lembaga perantara atau lembaga
intermediasi (intermediary institution) antara pemilik uang
dan yang membutuhkan uang, sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 UU Perbankan1. Jadi dalam konteks bank sebagai
lembaga intermediasi juga tidak lepas peran penting bank
sebagai sebagai penopang sistem pembayaran nasional yang
merupakan penunjang utama dalam pergerakan dan
peningkatan perekonomian nasional dalam rangka pelaksanaan
dan peningkatan pembangunan nasional, sehingga disebut juga
sebagai agen pembangunan (agent of development) yang
berfungsi sebagai katalisator positif dalam mengakumulasi
modal untuk pembangunan.
Pentingnya peran Perbankan tersebut, sehingga
menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan
1UU No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998,
tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), dalam Pasal 3
menyebutkan fungsi utama Perbankan Indonesia sebagai penghimpun
dan penyalur dana masyarakat.
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penopang perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan
tujuan utama dari perbankan nasional, yaitu sebagai
penunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk
peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian
serta untuk mencapai stabilitas nasional guna meningkatkan
kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia, sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 4, UU Perbankan. Jadi Perbankan
ikut serta bertanggung jawab pada proses pembangunan
nasional karena bertindak sebagai agen pembangunan,
sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya
mencari laba atau keuntungan saja. Tampak dari penyaluran
kredit komersialnya sebagian ditujukan pada korporasi
untuk melaksanakan pembangunan nasional, seperti
infrastruktur, jalan raya, perumahan dan pembangunan
lainnya.
Dalam
konteks
bank
melakukan
aktivitas
penghimpunan uang yang dikelola dan disimpan oleh bank,
kemudian uang tersebut dipinjamkan pada masyarakat yang
membutuhkan sebagai penyaluran kredit bank sesuai
ketentuan Pasal 1 UU Perbankan, yang menunjukkan bahwa
kegiatan bank juga bertujuan bisnis untuk mendapatkan
keuntungan (profitabilitas), sehingga menunjukkan bank
juga sebagai badan usaha.
Jadi fungsi intermediasi bank tersebut merupakan
kegiatan atau bisnis utama bank yang disebut sebagai core
business bank, dapat diumpamakan sebagai dua sisi mata
uang yang menjadi satu dan tak terpisahkan. Artinya,
apabila bank melakukan aktivitas penghimpunan dana,
maka otomatis harus menyalurkan kredit. Dalam konteks
lain, bank juga melakukan kegiatan lainnya sebagai
penunjang fungsi intermediasi tersebut melalui kegiatan jasa
33
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pelayanan bank (services), antara lain melakukan kegiatan
transaksi keuangan dalam lalu lintas pembayaran serta
kegiatan pelayanan lainnya, sehingga bank disebut juga
sebagai agent of services.
Dalam kegiatan bank sebagai sebagai bank umum
yang menghimpun dana masyarakat (funding), yang terdapat
pada Pasal 6 UU Perbankan dalam wujud simpanan seperti
tabungan, giro dan deposito bank. Funding bank berfungsi
untuk membiayai lending bank, sehingga pada pelaksanaan
kegiatan penyaluran kredit bank sangat tergantung dari
keberadaan funding bank selain dari modalnya. Sebagai
ilustrasi, jika di dalam tubuh manusia ada darah untuk
menjalankan kehidupannya, maka funding bank itu ibaratnya
darah dalam tubuh bank untuk pertumbuhan dan
kelangsungan kegiatan usahanya. Jadi hidup matinya
kegiatan usaha bank tergantung pada keberadaan funding
tersebut.
Dalam penyaluran kredit (lending), seperti yang
ditentukan pada Pasal 8 (1) UU Perbankan, dimana bank
harus hati-hati dalam memilih nasabah debiturnya dan
mengalokasikan dana kredit pada jenis usaha yang memiliki
prospek baik. Jadi bank harus melakukan analisis mendalam
terlebih dahulu terhadap nasabah agar mempunyai kepercayaan
pada nasabah atas iktikad baik dan kemampuannya dalam
pengembalian kreditnya sesuai perjanjian.
Jadi perbankan sebagai suatu industri keberadaannya
dibutuhkan oleh industri lainnya sebagai penopang finansial
dan jasa pembayarannya. Begitu besarnya peran perbankan
pada industri lain tersebut, sehingga American Institute of

4
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Banking2 mengatakan bahwa perbankan sebagai salah satu
industri yang tanpa keberadaannya industri lain hampir
tidak bisa hidup (almost fatally handicapped). Hal ini dapat
diartikan bahwa adanya peran perbankan dalam sistem
perekonomian menimbulkan terjadinya akumulasi dana
guna dipinjamkan pada masyarakat dan berbagai industri
dalam bentuk kredit, termasuk peran bank atas berbagai
pelayanannya pada industri lain, sehingga menunjukkan
bank berfungsi sebagai agent of services yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan industri lain.
Dengan demikian, besarnya kebutuhan masyarakat
pada pelayanan bank menyebabkan timbulnya tuntutan
pada bank untuk selalu meningkatkan mutu pelayanannya,
sehingga bank harus berinovasi dalam pemberian jasa
tersebut. Jadi sebagian bentuk hubungan bank dan nasabah
yang saat ini masih berjalan secara konvensional berupa
interaksi fisik dalam arti melalui jaringan kantor bank
ataupun perangkat manual, sehingga perlu waktu yang
relatif lebih lama dan tidak praktis, mulai harus ditinggalkan
secara perlahan-lahan.
Suatu bank agar dapat bersaing dengan kompetitornya
serta untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya akan
pelayanan yang cepat, maka bank dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi membuat inovasi atas berbagai
produk dan jasa pelayanannya sehingga terciptalah produkproduk yang bersifat digital seperti pembukaan akun dan
penempatan deposito digital, jasa transfer dana online, jasa
pembayaran dan lain-lain yang semua itu sifatnya paperless
2American

Institute of Banking, Dasar-dasar Operasi Bank,
(terjemahan A. Hasymi Ali), Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 7.
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serta memanfaatkan kemitraan dengan fintech dan ecommerce, perusahaan sekuritas dan asuransi. Jadi adanya
berbagai variasi produk dan jasa bank, termasuk pola
pelayanan berbasis digital menjadi hal yang tidak dapat
dihindari guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan
menjangkau nasabah yang lebih luas. Tentunya perkembangan
produk dan layanan digital bank ini merupakan hal yang
positif bagi masyarakat karena mempermudah dalam
mengakses pelayanan dan menjalankan transaksi perbankan,
dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja yang membutuhkan.
Namun demikian, adanya inovasi produk perbankan,
baik dalam bentuk konvensional ataupun digital,
memungkinkan terjadinya risiko, khususnya terkait risiko
operasional, hukum, dan reputasi, karena dapat membuka
peluang terjadinya masalah yang menimbulkan perselisihan
yang berpotensi menjadi risiko, apakah berskala kecil, besar,
atau dapat bersifat sistemik yang berpengaruh pada sistem
perekonomian nasional. Jadi dalam berbagai kegiatan bank,
pengelolaan dan penerapannya perlu memfokuskan pada
tata kelola yang baik (good corporate governance) yang ajeg,
taat asas dan berkelanjutan sebagai dasar mencapai
peningkatan kinerja dan pertumbuhan industri perbankan.
Adanya potensi risiko terhadap layanan digital yang
diberikan oleh bank pada nasabah, OJK telah melakukan
antisipasi dan mitigasi atas potensi risikonya tersebut
berdasarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018, mengenai
penyelenggaraan layanan digital oleh Perbankan. Dalam
POJK tersebut yang dimaksud dengan Layanan Perbankan
Digital (digital banking) adalah layanan elektronik yang
dilakukan oleh perbankan dengan mengembangkan dan
mengoptimalkan pemanfaatan atas data nasabah agar dapat
6
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memberikan pelayanan pada nasabah dengan simple, waktu
singkat dan selaras dengan keperluan nasabah (customer
experience), agar nasabah bisa melakukannya dengan
independen. Kebutuhan atas layanan digital ini tidak dapat
dihindari
lagi
mengingat
kondisi
kini
pesatnya
perkembangan di bidang teknologi informasi dan financial
technology menyebabkan terjadinya perubahan pada pola
prilaku dan pola pikir masyarakat yang memerlukan
layanan berbasis digital agar layanan menjadi lebih
berkualitas, lebih cepat memberikan kenyamanan, tanpa
adanya batasan tempat dan waktu, serta biaya yang
minimal.
Adanya beberapa bentuk risiko yang harus dikelola
dalam perbankan menunjukkan bahwa pada prinsipnya
segala kegiatan usaha perbankan mengandung risiko (full
risk business), sehingga perlu diantisipasi dan dimitigasi
dengan baik agar potensi risiko tersebut menjadi berkurang.
OJK telah melakukan antisipasi dan mitigasi atas risiko
dalam perbankan tersebut dengan mengeluarkan POJK
No.18/25/POJK.03/ 2016, mengenai penerapan manajemen
risiko bank umum (selanjutnya disebut POJK Manajemen
Risiko), yang mengartikan risiko merupakan potensi kerugian
karena adanya suatu peristiwa tertentu, yang terdapat pada
Pasal 1 POJK tersebut. Pendapat Jack Clark Francis3, risiko
diartikan sebagai: “Risk is the chance/probability of loss”, yaitu
merupakan suatu kesempatan atau kemungkinan timbulnya
kerugian. Pengertian lain mengenai risiko didefinisikan sebagai
potensi adanya bencana, kerugian atau outcome buruk.
Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan risiko, yaitu,
3Jack

Clark Francis, Investment: Analysis and Management, 5th
edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991, h. 12.

77
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pertama, kejadian risiko (risk event) yang merupakan suatu
kejadian sebagai penyebab terjadinya kerugian. Kedua,
risiko kerugian yang merupakan kerugian finansial ataupun
non finansial sebagai akibat dari adanya kejadian risiko.4
Dalam Pasal 4 POJK Manajemen Risiko Bank, telah
ditentukan delapan jenis risiko yang harus dikelola dan
dimitigasi oleh bank, yaitu: risiko kredit, pasar, likuiditas,
operasional, kepatuhan, hukum, reputasi dan stratejik. Yang
perlu dipahami bahwa karakteristik risiko dalam perbankan
sifatnya dinamis dalam arti frekuensi kejadian dan akibatnya
bersifat tidak tetap atau berubah-ubah serta interdependent
artinya saling ketergantungan atau berkaitan erat antara
risiko yang satu dan lainnya. Jadi jika semua risiko tersebut
pengelolaannya dilakukan secara terpisah (silo) atau tidak
terintegrasi, maka pengelolaan tersebut dipandang tidak
sebagaimana mestinya (tidak memadai), karena tidak akan
mendapat gambaran yang utuh mengenai risiko yang
dihadapi bank.5 Dengan demikian, pengelolaan risiko dalam
perbankan antara risiko yang satu dengan lainnya harus
dilakukan sebagai satu kesatuan yang utuh (terintegrasi)
agar mendapatkan gambaran risiko yang komprehensif.
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi,
serta meningkatnya perekonomian nasional, menyebabkan
berkembang pula lembaga-lembaga keuangan yang ada,
baik itu perbankan, pasar modal, sekuritas maupun
perusahaan asuransi, sehingga terhadap produk-produk
lembaga
keuangan
tersebut
semakin
dibutuhkan
4Global Association of Risk Professionals, Sertifikasi Manajemen
Risiko Tingkat 1, Alih Bahasa oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko,
Jakarta, 2006, h. A: 4.
5Lembaga
Sertifikasi Profesi Perbankan, Modul Sertifikasi
Manajemen Risiko Level 3, 2010, h. I-2.
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masyarakat, menyebabkan variasi produk dan jasa
perbankan semakin beragam. Dengan demikian, kegiatan
bank yang sebelumnya hanya menjalankan kegiatan utama
bank (core business bank), kini menjalankan juga kegiatan non
core business berupa agen penjual Reksa Dana (APERD)6
yang merupakan produk pasar modal dan Bancassurance
sebagai produk perusahaan Asuransi. Kedua produk
tersebut dinamakan Produk Non Bank7 sebagai produk
investasi sekalipun dijual oleh bank. Di Indonesia, produk
non bank sebagai perpaduan produk perbankan dan pasar
modal/asuransi, sehingga dinamakan produk hybrid, namun
tetap sebagai produk pasar modal dan produk asuransi
murni. Bank hanya merupakan sebuah agen penjual saja
tidak lebih dari itu dan menerima imbalan berupa komisi
(fee) atas jasa penjualannya, sehingga keuntungan bank
selain komisi, juga untuk meningkatkan jumlah nasabah
(customer base) dan kesetiaan nasabah.8
Berkaitan dengan produk hybrid tersebut, sistem pada
perbankan secara umum terdapat dua sistem, yang meliputi
6Pengaturan mengenai Agen Penjual Reksa Dana ini secara
umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
39/POJK.04/2014, tanggal 29 Desember 2014, tentang Agen Penjual Efek
Reksa Dana. Dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Agen Penjual Efek
Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana
berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola
Reksa Dana.
7Definisi Produk Non Bank tercantum dalam Pasal 1 Angka 5
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008, Tanggal 25
September 2008, Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
yang disebutkan bahwa Produk Non Bank adalah produk yang
dikeluarkan lembaga keuangan bukan Bank.
8Zurkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), Pilars No.02/Th.VII/12, 8 Januari 2004 (selanjutnya
disebut Zurkarnain Sitompul I), h. 3.
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commercial banking dan universal banking. Negara Indonesia
dan Amerika Serikat, menganut commercial banking yang
tidak membolehkan bank melaksanakan aktivitas non bank,
antara lain meliputi investment banking dan asuransi. Untuk
sistem universal banking, dijalankan oleh Eropa dan Jepang
yang membolehkan bank melaksanakan aktivitas non bank.9
Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa dalam universal
banking, semua atau sebagian besar layanan jasa finansialnya
dilaksanakan dalam perbankan sebagai struktur tunggal.10
Timbulnya fenomena bank sebagai agen penjual produk non
bank dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merubah fungsi
bank yang kini merupakan intermediasi murni menuju ke
arah menjadi universal banking.11 Dengan adanya fenomena
produk hybrid tersebut, tampaknya sistem perbankan
Indonesia yang kini masih sebagai commercial banking
perlahan-lahan akan ditarik menuju pada sistem universal
banking agar cakupannya lebih luas dan fleksibel.
Dengan berkembangnya paradigma dalam masyarakat
yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga terjadi
perubahan pola prilaku masyarakat yang menginginkan imbal
hasil yang lebih tinggi terhadap investasi uangnya karena
terjadi peningkatan atas kebutuhan hidupnya, sehingga perlu
ditutup dengan imbal hasil yang memadai. Apabila
menyimpan dana tetap dilakukan secara konservatif pada
bank dalam bentuk tabungan atau deposito yang mempunyai
penghasilan tetap setiap bulannya, hasilnya kurang
9Ibid.,

h. 2-3.
Ediana Rae, Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi
Ekonomi di Indonesia, Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2008, h. 235.
11Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk
Perbankan di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006,
h. 1.
10Dian

10
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memadai sehingga harus mencari alternatif lain berupa
produk investasi yang menjanjikan imbal hasil lebih besar
dari pada produk simpanan. Jadi agar dana nasabah bank
tidak pindah ke bank lain ataupun pindah ke produk
investasi pada lembaga keuangan lainnya, maka bank
melakukan inovasi atas produknya juga dengan melakukan
kerjasama dengan perusahaan sekuritas12 dan perusahaan
asuransi.
Terkait dengan produk funding bank yang ditentukan
pada UU Perbankan, dimana Pasal 6 huruf a menyebutkan
sebagai produk simpanan yang berkaitan erat dengan
prinsip kepercayaan dalam perbankan, serta mempunyai
nilai kepastian yang tinggi sebagai perwujudan dari prinsip
kepercayaan yang sewaktu-waktu dana diperlukan pasti
dikembalikan beserta keuntungannya. Hal ini senada
dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang mengatakan
bahwa bank menjamin kepastian apabila dana ditarik
kembali oleh penyimpannya, akan sanggup mengembalikan
dana tersebut.13
Berbeda dengan produk investasi, tidak ada nilai
kepastian bahwa dana yang diinvestasikan akan kembali
utuh seperti semula. Jika beruntung dana investasi akan
melebihi dana pokoknya, jika kurang beruntung tidak
menutup kemungkinan nilai investasinya merosot tajam

12Dimaksud

Perusahaan Sekuritas adalah suatu perseroan
terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai Manajer Investasi
dan telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selanjutnya disebut Manajer Investasi.
13Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan
Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia,
Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 (selanjutnya disebut Sutan Remy
Sjahdeini I), h. 174.
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lebih rendah dari modal pokoknya bahkan bisa habis karena
pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi
dengan pasti. Jadi dalam produk investasi masih ada unsur
spekulasi dan tidak menjamin kepastian seperti produk
bank, sekalipun dalam analisa profit investasi dari tahun ke
tahun menunjukkan gejala positif, tidak menjadikan dasar
kepastian karena berlaku untuk periode tertentu dan tidak
untuk masa yang akan datang. Dalam konteks ini yang
disebut dengan investasi adalah penempatan sejumlah dana
atau penanaman modal saat ini dengan tingkat risiko
tertentu, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan
di masa depan.
Dampak positif penjualan produk non bank yang
dilakukan oleh bank, terdapat dua pandangan, yaitu dari sisi
bank maupun dari sisi eksternal bank, yaitu:
1. Pandangan Dari Sisi Bank.
Pendapatan bank (revenue) selain dari bunga kredit yang
lazim dinamakan fee based income juga bersumber dari
jasa layanan bank (services) pada nasabah, sehingga juga
menjadi salah satu fokus bank untuk mendapatkan
tambahan penghasilan (revenue). Hal ini dilakukan agar
bank dapat menutupi biaya operasionalnya yang lambat
laun semakin meningkat. Demikian halnya dalam
penjualan produk non bank, bagi bank selain dapat
menahan nasabahnya agar tidak pindah ke bank lain juga
untuk melakukan cross selling pada nasabah dalam arti
penawaran semua produk pada nasabah, juga untuk
menaikkan jumlah nasabah dan pendapatan bank yang
berasal dari imbalan atas penjualan produk serta ongkosongkos transaksi dari nasabah yang melakukan
12
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pembelian produk (subscription fee) maupun penjualan
kembali (redemption fee).
2. Pandangan Dari Sisi Eksternal Bank.
Jaringan kantor bank yang sangat banyak yang berada di
berbagai kota merupakan nilai positif bagi bank untuk
mendukung penjualan produk non bank di berbagai kota
tersebut. Fasilitas jaringan kantor tersebut yang tidak
dimiliki dan merupakan keterbatasan dari Manajer
Investasi dan Perusahaan Asuransi yang hanya
berkedudukan di kota-kota besar saja dan tidak
membuka cabang di kota-kota lainnya karena faktor
biaya. Padahal untuk menambah jangkauan pemasaran
produknya perlu sarana dan prasarana di berbagai kota,
sehingga perlu kerjasama dengan bank untuk mengatasi
masalah
jaringan
pemasaran
tersebut,
dengan
menggunakan jaringan kantor bank sebagai ujung
tombaknya untuk mendapatkan nasabah. Hal ini juga
sebagai nilai positif untuk memberikan akses luas pada
masyarakat di berbagai kota untuk berinvestasi.
Banyaknya variasi produk yang diciptakan dan
dipasarkan oleh bank pada nasabah dalam rangka
melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk pemasaran
produk non bank, perlu dilakukan dengan hati-hati dan
berdasarkan analisis yang akurat agar segala risiko dapat
dimitigasi dengan baik. Untuk itu menjadi kewajiban bank
dan dalam penerapannya harus berdasarkan prinsip kehatihatian (prudential banking) dan manajemen risiko guna
melindungi kepentingan bank maupun nasabah. Manajemen
risiko sebagai suatu rangkaian metodologi dan prosedur
guna melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian terhadap timbulnya risiko dari kegiatan bisnis
13
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bank, sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 POJK Manajemen
Risiko Bank. Pendapat Herman Darmawi yang mengatakan
bahwa manajemen risiko sebagai suatu usaha guna
mengetahui, analisis serta pengendalikan risiko yang
bertujuan mendapatkan efektivitas dan efisiensi yang lebih
baik.14
Jadi manajemen risiko sebenarnya sebagai suatu
usaha yang bertujuan meminimalisir potensi risiko sebagai
penyebab kerugian melalui mekanisme pengendalian atas
risiko tersebut. Pada dasarnya terjadinya risiko sebenarnya
hal yang biasa dari suatu usaha, dapat terjadi setiap saat
tanpa bisa diprediksi sebelumnya dan terkadang tidak bisa
dihindari. Namun potensi risiko harus dapat dikelola dan
diantisipasi dengan baik melalui mitigasi risiko guna
memperkecil kemungkinan terjadinya risiko melalui
pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip,
konsep-konsep ataupun teknik-teknik dalam manajemen
risiko. Hal ini bertujuan agar jika terjadi risiko di perbankan
tidak sampai menjadi risiko yang bersifat sistemik yang
dapat menghancurkan keberadaan bank itu sendiri serta
mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko sistemik15
diartikan sebagai risiko karena kegagalan suatu bank yang
melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan
berdampak langsung kepada karyawan, nasabah dan
pemegang saham. Risiko sistemik juga dapat diartikan
sebagai kegagalan suatu lembaga yang dapat menyebar dan
melemahkan atau merusak lembaga lainnya. Dengan
14Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Bumi Aksara, Jakarta,
2004, h. 17.
15Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 3.
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demikian, sangatlah tepat apabila bank pada saat melakukan
aktivitas

bisnisnya

berdasarkan

pada

ketentuan

dan

peraturan terkini serta prinsip-prinsip dalam perbankan
sebagai pondasi utamanya.
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A. HAKIKAT FUNGSI DAN TUJUAN PERBANKAN
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah hakikat
diartikan sebagai inti sari atau dasar; kenyataan yang
sebenarnya (sesungguhnya).16 Berdasarkan pengertian
tersebut, maka maksud dari hakikat fungsi dan tujuan
Perbankan adalah inti sari dari fungsi dan tujuan perbankan
yang tercantum dalam UU Perbankan sebagai rujukan
formal dan mendasar mengenai Perbankan.
Jadi hakikat dari fungsi utama perbankan sebagai
lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat, memiliki peran strategis guna mendukung
tujuan Perbankan Indonesia dalam Pasal 4 UU Perbankan
sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional,
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas
nasional guna kesejahteraan rakyat.
Dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan,
ada fungsi-fungsi lainnya sebagai penunjang fungsi tersebut,
yaitu sebagai lembaga kepercayaan (agent of trust), agen
pembangunan (agent of development) dan lembaga pelayanan
(agent of services)17. Bank merupakan lembaga kepercayaan
karena aktivitas pokoknya sebagai penghimpun dana erat
kaitannya dengan kepercayaan (trust) masyarakat. Tanpa
adanya kepercayaan masyarakat, bank akan mengalami
kesulitan melakukan penghimpunan atas dana masyarakat
tersebut.
Bank merupakan agen pembangunan berkaitan erat
dengan fungsi intermediasi bank, karena hasil penghimpunan
16Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia,
Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, h. 515.
17Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga
Keuangan Lain, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 9.
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dana bank sangat diperlukan untuk menjalankan perekonomian
nasional dengan jalan penyaluran kredit pada sektor-sektor
yang produktif termasuk pembangunan nasional. Jadi bank
sebagai agen pembangunan, selain penyaluran kredit untuk
pembiayaan pembangunan fisik juga termasuk untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka
untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jadi
terkait dengan fungsi bank dalam bidang perekonomian ini, S.
Mishkin, menjelaskan bahwa dalam melakukan mobilisasi
terhadap dana masyarakat, harus secara cepat dan tepat guna
menyalurkan dana masyarakat untuk investasi atau
penggunaan dana yang sesuai karena fungsi bank yang
demikian diibaratkan seperti aliran darah bagi perekonomian
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.18
Dalam hal bank sebagai lembaga pelayanan, erat
sekali kaitannya dengan fungsi intermediasi karena bank
memberikan pelayanan jasa perbankan pada masyarakat
sesuai kebutuhan dan aktivitas ekonominya, yaitu layanan
pembayaran pada pihak ketiga dan pengiriman uang
(transfer), jasa penitipan dokumen pada SDB (save deposit
box), termasuk dalam pemberian jasa berupa jaminan bank
(bank garansi), dan lain-lain. Semua pelaksanaan kegiatan
pelayanan bank ini bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan perekonomian nasional agar berjalan lancar dan
semakin tumbuh dan berkembang. Jadi dapat dikatakan
bahwa peran bank sebagai lembaga pelayanan dalam
pemberian jasa bank terutama jasa pembayaran ataupun
18Zurkarnain Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi
Dan Permasalahan, Cet. I, Bookrerrace & Library, Bandung, 2007
(selanjutnya disebut Zurkarnain Sitompul II), h. 1, dikutib dari S.
Mishkin, The Economic of Money, Banking, Financial Market, Fifth Edition,
Addison-Wesley, Singapore, 1998, h. 226.
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pengiriman uang berkaitan erat dengan kebutuhan pada
industri ekonomi guna menjalankan aktivitas ekonominya.
Dalam hal ini Reed, Cotter, Gill, Smith19 mengatakan bahwa
pelayanan jasa bank yang bertambah menyeluruh antara lain
jasa transfer of funds, simpanan dana, perkreditan, serta
layanan penyimpanan barang berharga dan trust services
merupakan jasa bank dalam bentuk pengamanan harta
milik.
Fungsi bank dalam perkembangannya selain
merupakan lembaga intermediasi, juga berfungsi pemberi
informasi dan pengetahuan serta pemberi jaminan dan
likuiditas.20 Artinya, bank sebagai penyalur kredit mempunyai
kemampuan melakukan analisis terhadap kondisi dan
keuangan nasabah yang nantinya akan berkaitan dengan
bentuk fasilitas kredit yang dibutuhkan nasabah termasuk
kemampuan membayarnya dari hasil analisis tersebut. Jadi
dalam hal ini bank berfungsi sebagai pemberi informasi pada
nasabah agar dana pinjaman yang disalurkan pada nasabah
sesuai dengan keperluan dan kemampuan membayarnya.
Terkait dengan fungsi pemberi jaminan, dapat
dipandang dari dua segi, yaitu pertama, berkaitan dengan
bank sebagai pemberi bank garansi pada nasabah yang
menjamin nasabah terhadap pihak ketiga dan kedua, bank
sebagai lembaga kepercayaan yang secara tidak langsung
memberi jaminan atas dana masyarakat yang disimpan
dalam bentuk simpanan dan akan digunakan dengan baik
sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan bank serta menjamin
19Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 2.
20Insukindro, Ekonomi, Uang & Bank, BPFE, Yogyakarta, 1995, h.
26.
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pada nasabah jika dana dibutuhkan akan segera
dikembalikan. Dari penjelasan diatas kesimpulannya adalah
hakikat dari fungsi bank adalah sebagai lembaga
intermediasi (intermediary institution), sedangkan tujuan bank
adalah sebagai agent of development pelaksana pembangunan
nasional guna peningkatan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERBANKAN
Dalam literatur-literatur ilmu hukum, seringkali
dijumpai istilah prinsip dan asas. Pada Kamus Bahasa
Indonesia, istilah prinsip21 diartikan sebagai dasar, asas, dan
kebenaran sebagai dasar berpikir atau bertindak, sedangkan
istilah asas22 artinya hukum dasar atau dasar atau sesuatu
sebagai dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Berkaitan
dengan istilah prinsip dari berbagai bahasa, antara lain
dikenal dengan istilah principium (Latin), beginsel (Belanda)
dan principle (Inggris), yang diartikan sebagai dasar atau
tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang
menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.23 Black’s Law
Dictionary mendefinisikan principle: “A basic rule, law, or
doctrine.”24 Prinsip diartikan sebagai dasar dari suatu
peraturan/kebiasaan/ kaidah, hukum atau doktrin. Jadi
istilah prinsip mempunyai pengertian yang sama dengan

21Tim

Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op.Cit., h. 1214.
h. 94.
23Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas
Dalam Kontrak Komersial, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta,
2011, h. 21.
24Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, West
Publishing Co, U.S., 2004, h. 1231. Selanjutnya disebut Black’s Law
Dictionary.
22Ibid.,
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asas, sehingga istilah prinsip dan asas akan dipakai secara
bersama-sama.
Dalam sistem hukum, prinsip hukum sebagai faktor
penting karena memegang peranan sebagai suatu landasan
bagi peraturan hukum, dimana dalam peraturan hukum itu
mengandung norma atau kaidah hukum. Prinsip atau asas
hukum oleh Bruggink disebut meta kaidah, yaitu merupakan
kaidah penilaian fundamental yang terdapat pada landasan
suatu sistem kaidah hukum.25 Menurut Paul Scholten, asas
hukum sebagai pikiran dasar dalam sistem hukum yang
dirumuskan pada ketentuan perundang-undangan serta
putusan hakim.26 Jadi asas hukum mempunyai dua fungsi,
selain sebagai fondasi juga sebagai alat uji yang kritis dari
sistem hukum positif.27 Demikian juga pendapat dari Van
Eikema Homes yang mengatakan bahwa asas merupakan
dasar umum bagi hukum yang berlaku bukan merupakan
norma hukum yang konkrit, namun sebagai dasar dalam
pembentukan hukum positif.28
Prinsip hukum sebagai dasar terbentuknya aturan
atau norma hukum dapat dikatakan sebagai alasan (ratio
legis) dari lahirnya norma hukum yang keberadaannya bisa
ditelaah dari prinsip hukum tersebut. Terhadap prinsip
hukum ini, G.W. Paton menyatakan ”A principle is the broad
reason, which lies at the base of rule of law.” 29 Artinya, bahwa

25J.J.H.

Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa : B. Arif
Sidharta, Cetakan Ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 119.
26Ibid., h. 119-120.
27Ibid., h. 133.
28Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,
Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 34.
29G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence, Oxford University
Press, 1969, h. 204.
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prinsip merupakan suatu argumen atau pertimbangan yang
umum sebagai landasan dari aturan hukum. Menurut
Yohanes Sogar Simamora, prinsip hukum itu berfungsi
sebagai dasar pembentukan aturan hukum dan pemecahan
masalah hukum apabila aturan hukum tidak memadai.30
Dengan demikian terdapat hubungan fungsional antara
prinsip hukum dengan norma hukum, dalam hal ini prinsip
hukum mempengaruhi keberadaan hukum positif.
Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa prinsip
hukum perbankan merupakan prinsip-prinsip yang
dijadikan dasar bagi terbentuknya berbagai ketentuan yang
berkaitan dengan segala sesuatunya mengenai perbankan.
Oleh karena itu, untuk memahami dasar filosofis dalam
kegiatan perbankan itu perlu memahami makna dari
prinsip-prinsip hukum perbankan tersebut.
Berdasarkan UU Perbankan dan peraturan terkait
lainnya, terdapat tujuh Prinsip dalam Perbankan, yaitu
prinsip demokrasi ekonomi (democracy economy principle);
prinsip kepercayaan (fiduciary principle); prinsip kehatihatian (prudential banking principle); prinsip kerahasiaan
(secrecy principle); prinsip mengenal nasabah (know your
customer principle); prinsip transparansi (transparency
principle) dan prinsip integritas (integrity principle). Ketujuh
prinsip perbankan tersebut merupakan satu kesatuan yang
utuh sehingga penerapannya dalam menjalankan kegiatan
Perbankan harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak
bersifat parsial.
30Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum
Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah, Cetakan I, LaksBang
PRESSindo, Yogyakarta, 2009 (selanjutnya disebut Yohanes Sogar
Simamora I), h. 27-28.
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1. Prinsip Demokrasi Ekonomi (Democracy Economy
Principle)
Pada dasarnya lahirnya prinsip demokrasi ekonomi
berkaitan dengan keberadaan dari konsep welfare state yang
diartikan sebagai negara kesejahteraan, yang lahir karena
adanya pelaksanaan dari konsep political state ataupun legal
state yang menyengsaraan rakyat khususnya kelompok
ekonomi lemah. Dalam welfare state, tugas negara untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga negara tidak
boleh pasif. Termasuk dalam bidang politik dan sosial
ekonomi, perlindungan terhadap warga negaranya harus
diberikan oleh Pemerintah, sehingga tugas pemerintah
disertai dengan tugas bestuurzorg, yaitu penyelenggara
kesejahteraan umum. 31
Terkait dengan negara Indonesia yang sesuai
ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan sebagai
negara hukum, serta tujuan negara Indonesia yang
dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat
menyatakan guna melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Berkaitan pula dengan Pasal 27
ayat (2), Pasal 31, 33 dan 34 UUD 1945 serta sila kelima
Pancasila yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, maka mengharuskan pemerintah
Indonesia untuk menjamin kemakmuran rakyatnya,
sehingga hal ini menandakan bahwa prinsip negara hukum
31Ronny

Winarno, Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi,
Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal,
Perspektif, Volume X, No.4, Tahun 2005 Edisi Oktober.
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atau welfare state (negara kesejahteraan) juga telah dianut
oleh negara Indonesia.
Prinsip demokrasi ekonomi ini telah menjadi salah
satu prinsip dalam UU Perbankan yang tercantum dalam
Pasal 2 yang menyatakan bahwa asas Perbankan Indonesia
adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
Mengenai pengertian demokrasi ekonomi dalam penjelasan
pasalnya tidak ditemukan penjelasan detil dan mendalam
karena hanya disebutkan bahwa demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi guna memahami
lebih mendalam mengenai demokrasi ekonomi tersebut
perlu adanya referensi formal lainnya yang membahas
secara komprehensif. Referensi tersebut ditemukan dalam
TAP MPR No. II/MPR/1993, mengenai Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN), namun dalam TAP MPR tersebut
hanya menyebutkan bahwa dalam demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila ada tiga hal yang harus dihindari,
yaitu sistem free fight liberalism, etatisme (ekonomi komando)
dan persaingan tidak sehat, serta pemusatan kekuatan
ekonomi pada satu kelompok yang berbentuk monopoli
ataupun monopsony yang merugikan masyarakat.
Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
sistem free fight liberalism tersebut merupakan suatu sistem
mengenai kebebasan berusaha yang bebas dan tak
terkendali. Sistem tersebut apabila dikaitkan dengan
kebudayaan Indonesia menjadi tidak sesuai, bahkan
bertentangan dengan budaya gotong-royong bangsa
Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 33 UUD 1945,
karena akan menimbulkan semakin terjadi perbedaan
mendalam (jurang pemisah) antara yang kaya dan yang
miskin. Demikian halnya dengan etatisme yang merupakan
25
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suatu paham yang menjadikan negara sebagai pusat
kekuasaan. Hal ini dapat berdampak pada motivasi dan
kreasi masyarakat
yang tidak dapat berkembang
sepenuhnya apabila pemerintah terlalu ikut serta secara
dominan.
Penjelasan selanjutnya mengenai apa yang menjadi
ciri-ciri suatu demokrasi itu disebut demokrasi ekonomi itu
pada intinya antara lain mengenai perekonomian negara
yang berasaskan kekeluargaan dan seluruh cabang produksi
yang penting dan berguna bagi negara serta untuk
memenuhi kebutuhan, kepentingan dan kemakmuran
rakyat, harus dikelola dan dikuasai oleh negara yang
meliputi bumi, air dan kekayaan alam. Selain itu,
penggunaan seluruh sumber-sumber yang terkait dengan
kekayaan dan keuangan negara pelaksanaannya harus
berdasarkan kesepakatan dan pemufakatan dalam Dewan
Perwakilan Rakyat, termasuk mengenai pengawasan atas
kebijakannya tersebut. Menyangkut mengenai pelaksanaan
ekonomi di daerah, perlu mendayagunakan potensi dan
peran serta daerah secara optimal serta pengembangan yang
seimbang yang menyangkut hubungan antar daerah.
Selanjutnya mengenai keberadaan dan peran warga
negara dalam demokrasi ekonomi ini adanya menyangkut
segala hal yang berkaitan dengan adanya inisiatif, potensi
dan daya kreasi warga negara perlu pengembangan secara
menyeluruh dalam segala aspek serta adanya kebebasan
penuh bagi warga negara untuk bekerja dan memilih
pekerjaan serta memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan
yang sebagaimana mestinya (layak). Selain itu yang
menyangkut dengan hak kepemilikan dari individu adanya
pengakuan oleh negara yang bersifat mutlak, namun dengan
26
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pembatasan adanya fungsi sosial dimana pemanfaatan atas
hak milik tersebut harus sesuai dengan kepentingan umum
dalam arti dilarang berbenturan dengan kepentingan umum
tersebut.
2. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)
Bank sebagai lembaga intermediasi wajib memelihara
kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental
bagi kelangsungan hidup bank karena keberadaan industri
Perbankan mengandalkan dan tergantung kepercayaan
masyarakat, yang dibuktikan dengan menyimpan dananya
berupa simpanan dan hanya diganti dengan sebuah buku
tabungan atau selembar kertas bilyet deposito yang nilainya
tidak sebanding dengan jumlah dananya. Masyarakat
percaya bahwa dana tersebut akan dikelola oleh bank
dengan baik sesuai kegiatan usahanya dan percaya tidak
akan disalahgunakan oleh bank. Masyarakat percaya
sewaktu-waktu dana tersebut diperlukan atau saat jatuh
tempo, akan dapat menarik kembali dana tersebut dari bank.
Berkaitan dengan produk lending bank, jika
masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan
mengajukan kredit pada bank tersebut, mengingat dalam
penyaluran kredit, nasabah menyerahkan asetnya sebagai
jaminan kreditnya. Jika dokumen atas aset nasabah itu tidak
dikelola dan disimpan dengan baik oleh bank sehingga
menjadi hilang, tentu nasabah yang akan dirugikan. Dalam
konteks sebaliknya, bank juga percaya pada nasabah
sehingga bersedia untuk menyalurkan kredit pada nasabah
dengan harapan nasabah akan mengembalikan dana kredit
tepat waktu sesuai perjanjian. Dalam konteks tersebut,
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tampak terjadi saling percaya antara bank dan nasabah
sehingga terjadilah penyaluran kredit.
Terkait dengan dana bank untuk penyaluran kredit
tersebut bukan hanya bersumber dari modal bank, bahkan
dana terbesarnya bersumber dari simpanan masyarakat,
maka dapat dikatakan bahwa bisnis bank adalah unik karena
melaksanakan kegiatan usahanya tersebut memakai modal
atau uang milik orang lain (other people’s money). Jadi karena
kepercayaan masyarakat itu penting, bank wajib menjaganya
dengan penerapan prinsip kepercayaan, prinsip kehatihatian serta prinsip-prinsip hukum perbankan lainnya,
ketentuan-ketentuan terkait dan menerapkannya dalam
berbagai kegiatan usaha yang diperbolehkan. Demikian juga
dalam lingkup services, nasabah percaya pada bank, bahwa
bank akan menjalankan jasa-jasa pelayanannya sesuai
dengan permintaan nasabah yang disetujui oleh bank,
sehingga terjadilah transaksi antara bank dan nasabah yang
saling menguntungkan.
Begitu besarnya peran masyarakat pada industri
perbankan, maka perbankan merupakan suatu lembaga
yang menaruh kepercayaan dari masyarakat.32 Fakta
membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan
masyarakat, apabila sebuah bank ‘sakit’, pengaruhnya akan
terasa pada perekonomian negara. Kondisi tersebut
ditegaskan dalam UU Perbankan pada penjelasan Pasal 29
ayat (1) yang menyebutkan dalam melakukan kegiatan
usahanya bank menggunakan uang milik masyarakat yang
dititipkan padanya berdasarkan kepercayaan, sehingga bank

32Muhamad

Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 163.
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harus senantiasa selalu menjaga kepercayaan masyarakat
tersebut.
Disisi lain, prinsip kepercayaan juga terjadi antara
bank dan debitur atau pemohon kredit, bahwa debitur akan
menggunakan dana sesuai tujuan penggunaan dana yang
telah disepakati serta akan mengembalikan dana pinjaman
beserta kewajibannya saat perjanjian jatuh tempo atau
sewaktu-waktu diminta oleh bank karena kondisi tertentu
sesuai perjanjian. Menurut Ettinger dan Golieb bahwa “sulit
untuk memikirkan kredit tanpa adanya kepercayaan.”33
Prinsip kepercayaan juga mempunyai arti bahwa para
pihak yang mengadakan perjanjian akan memenuhi
prestasinya dikemudian hari34, sehingga para pihak harus
punya keyakinan dan saling percaya diantara keduanya
bahwa akan saling memenuhi hak dan kewajibannya sesuai
kontrak. Pentingnya prinsip kepercayaan ini karena
merupakan awal terjadinya suatu kontrak. Tidak mungkin
kontrak bisa terjadi bila sejak awal tidak ada unsur
kepercayaan antara kedua pihak sehingga tidak mungkin
ada kesepakatan yang merupakan unsur utama lahirnya
suatu kontrak. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat
amat penting artinya bagi bank, agar dapat menghimpun
dana untuk keperluan operasional.
Sebagai ilustrasi, hutang bank (dalam bentuk funding)
adalah hutang yang wajib dibayar oleh bank setiap saat pada
saat ditagih atau ditarik oleh nasabah karena merupakan
dana simpanan masyarakat. Piutang bank (dalam bentuk
lending) hanya pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian
33Sutan

Remy Sjahdeni I, Op.Cit., h.168.
H.S, Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,
Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 13.
34Salim
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baru dapat ditagih oleh bank karena merupakan penyaluran
kredit bank pada masyarakat. Jadi antara hutang bank
dengan piutangnya terdapat gap waktu dalam hal
pengembaliannya. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak
lagi percaya kepada bank, maka masyarakat akan menarik
dana simpanannya besar-besaran sehingga terjadi rush,
dapat dipastikan bank akan kekurangan dana dan tidak bisa
seketika dapat menutup kekurangan dana tersebut. Kondisi
seperti inilah yang membuktikan bahwa bank sebagai
lembaga kepercayaan sangat mengandalkan dan rentan
terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga kepercayaan
masyarakat sebagai hal yang utama, tidak bisa ditawar lagi
dan mutlak harus dipegang teguh.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terjadinya
kepercayaan masyarakat pada bank berkaitan dengan
beberapa aspek yang diyakini oleh masyarakat, yaitu :
pengelolaan manajemen bank yang profesional, mampu
menjaga tingkat kesehatan bank sehingga setiap saat bank
mampu mengembalikan dana masyarakat sewaktu-waktu;
pengelola bank dilakukan oleh orang-orang profesional,
berpengetahuan, berketrampilan yang cukup, juga
berintegritas tinggi; bank mampu menjaga rahasia keuangan
nasabah.35
Demikian juga yang dikemukakan oleh Hikmahanto
Juwana, bahwa “… kepercayaan masyarakat bagi industri
perbankan adalah segalanya.”36 Pendapat senada dari
Basuki Rekso Wibowo, bahwa kepercayaan masyarakat
35Sutan Remy Sjahdeini, Kapita Selecta Hukum Perbankan, Jilid I,
tanpa tahun (selanjutnya disebut Sutan Remy Sjahdeini II), h. 18.
36Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum
Internasional, Cetakan Pertama, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 4.
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sebagai unsur paling pokok bagi kelangsungan usaha
perbankan dan hubungan antara bank dengan nasabah
bersifat fiduciary relationship. Tidak ada satu bankpun yang
besar dengan sendirinya tanpa mengandalkan kepercayaan
masyarakat yang menyimpan dana didalamnya. Apabila
kredibilitas suatu bank diragukan, maka jangan harap
masyarakat akan bersedia menyimpan dananya tanpa
dihantui rasa was-was tentang kemungkinan dapat tidaknya
dananya dicairkan kembali.37
Dari penjelasan diatas, tampak bahwa salah satu
hubungan yang penting yaitu hubungan kepercayaan
(fiduciary relationship) sebagai dasar utama hubungan bank
dan nasabahnya, sebagaimana pendapat dari Lawrence G.
Baxter yang mengatakan bahwa the banking business involves a
number of fiduciary relationships38, yang merupakan proses
awal terjadinya interaksi selanjutnya antara bank dan
nasabah. Apabila proses awal terganggu, artinya tidak ada
unsur kepercayaan lagi pada kedua pihak, bisa ditentukan
bahwa interaksi lanjutan antara bank dan nasabah tersebut
tidak akan dapat diteruskan. Apabila terdapat suatu
kepercayaan, maka akan timbul interaksi lanjutan yang akan
diikuti oleh hubungan lainnya, yaitu hubungan hukum.
Berkaitan dengan kegiatan usaha bank sebagai agen
penjual produk non bank, dapat dipastikan prinsip
kepercayaan ini juga memegang peranan penting bagi bank
37Basuki

Rekso Wibowo, Komentar Kritis Terhadap PP No.
68/1996 Tentang Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank, Jurnal
Hukum Ekonomi, Edisi VII, Februari 1997, h. 2.
38Lawrence G. Baxter, “Fiduciary Issues in Federal Banking
Regulation”, Law And Contemporary Problem, Vol. 56: No. 1 Winter 1993,
p. 13.
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dan nasabah. Nasabah percaya bahwa bank akan memproses
transaksi sesuai kesepakatan dan pada saat diperlukan atau
saat investasinya jatuh tempo, atas permintaan nasabah bank
akan dapat mengembalikan dana investasinya beserta
keuntungannya. Dalam konsep berpikir nasabah, berinvestasi
adalah keuntungan bukan kerugian. Nasabah tidak perduli
dana tersebut ada dimana karena hanya tahu dan percaya pada
bank yang memproses transaksi bukan pada Manajer Investasi
untuk produk Reksa Dana, juga bukan pada perusahaan
asuransi untuk produk bancassurance. Terkadang kepercayaan
nasabah pada karyawan bank melebihi kepercayaan pada
lembaga perbankannya karena secara historis hubungannya
baik dan bersifat pribadi.
Kondisi tersebut tampak dalam kasus ex PT. Bank
Century, Tbk, dimana lokasi transaksinya di bank dan
kepercayaan nasabah pada bank begitu besar, memegang
peranan penting sehingga terjadinya transaksi produk non
bank tersebut. Salah satu dalil gugatan nasabah yang
menyatakan bahwa Para Penggugat hanya mengetahui
Tergugatlah yang menjual produk Reksadana karena sejak
awal Para Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi
tentang keberadaan Turut Tergugat, Para Penggugat tidak
pernah berhubungan langsung dengan Turut Tergugat
karena Para Penggugat melaksanakan transaksi di PT. Bank
Century, Tbk. 39 Selanjutnya Para Penggugat tidak
menyangka karena kepercayaannya yang begitu besar pada
Tergugat ternyata disalahgunakan Tergugat karena Para

39Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2838
K/Pdt/2011, Tanggal 19 April 2012, h. 6.
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Penggugat tidak bisa mencairkan uangnya pada akhir jangka
waktu dan Para Penggugat dirugikan.40
Selanjutnya pada kondisi lain, Penggugat tanpa
kecurigaan dan didasari kepercayaan terhadap nama besar
dari PT. Bank Century, Tbk sehingga menyerahkan
kepercayaan pengelolaan dana tersebut kepada Tergugat
dan selanjutnya bertransaksi dengan Tergugat di kantor
resmi dan pada jam kerja resmi Tergugat41 Dengan
demikian, bank perlu hati-hati dalam menjaga kepercayaan
nasabah dalam melaksanakan transaksi perbankan karena
dapat menimbulkan risiko signifikan bagi bank jika terjadi
tanggung gugat oleh nasabah.
3. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
Istilah prinsip kehati-hatian merupakan terjemahan
dari istilah prudential banking. Menurut Rudhi Prasetyo,
prinsip kehati-hatian (prudential principle) berasal dari kata
prudent (diartikan wise inaction or judgment), yaitu bijaksana
dalam menjalankan tindakan atau penilaian.”42 Pengertian
prudent dalam Black Law Dictionary, disebutkan sebagai
circumspect or judicious in one’s dealings; cautious.43 Artinya
sangat berhati-hati atau bijaksana dalam urusan; berhati-hati.
Sekalipun demikian, pengertian formal terhadap
prinsip kehati-hatian tidak ditemukan pada UU Perbankan
serta peraturan lainnya yang terkait dengan Perbankan.
40Ibid.,

h. 10.
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 94
K/Pdt.Sus/2012, Tanggal 2 Mei 2012, h. 6.
42Trisadini Prasastinah Usanti, Karakteristik Prinsip Kehatihatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, Disertasi, Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 20.
43Black Law Dictionary, Op.Cit., h. 1263.
41Putusan
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Dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan
bahwa kegiatan usaha Perbankan Indonesia yang berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehatihatian. Selanjutnya ditegaskan kembali melalui Pasal 29 ayat
(2) yang menyebutkan perbankan melaksanakan aktivitas
usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan
telah diformalkan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan
Perbankan tersebut merupakan bentuk ketegasan bahwa
prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang penting dalam
perbankan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya
harus berpedoman pada prinsip tersebut.
Prinsip kehati-hatian sebagai andalan bank guna
menjaga kepercayaan masyarakat, karena lingkupnya luas
sehingga sulit untuk dapat didefinisikan secara komprehensif.
Prinsip ini lebih menegaskan pada kewaspadaan bank agar
selalu menjaga aspek-aspek dalam perbankan yang meliputi
antara lain terkait dengan kesehatan bank, kemampuan
manajemen, likuiditas, rentabilitas, permodalan, kualitas aset
(kredit), dan lain-lain. Jadi penerapan prinsip kehati-hatian
tersebut terkait dengan segala aspek perbankan dengan tujuan
guna melindungi dana masyarakat, menciptakan keadaan
bank yang sehat, liquid dan solvent, sehingga kadar
kepercayaan masyarakat tetap tinggi untuk menyimpan
dananya pada bank.
Paripurna P. Sugarda, memberikan pendapat bahwa
kehati-hatian berkaitan dengan risiko atau bijaksana dalam
melakukan dealing. Apabila orang diberi amanah untuk
mengelola uang, harus dijalankan dengan patut yang dapat
diartikan dengan tidak melaksanakan amanah secara
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sembrono.44 Sutan Remy Sjahdeini, juga menjelaskan
bahwa mengenai prinsip kehati-hatian ini yang harus
diterapkan bank selain agar tidak merugikan nasabah, juga
karena kedudukan bank yang merupakan salah satu unsur
dari sistem keuangan nasional sehingga berkaitan dengan
kepentingan masyarakat.45 Menurut Asikin, prinsip kehatihatian yang diterapkan dalam perbankan umumnya untuk
mendukung aktivitas ekonomi serta mampu menciptakan
stabilitas nasional, namun secara khusus sebagai bentuk
perlindungan bagi masyarakat yang menyimpan dananya
pada bank.46
Jadi dalam konteks tersebut, maka bank dalam
melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan atau
berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, sehingga segala
bentuk kebijakan yang dibuat oleh bank harus merujuk pada
peraturan atau ketentuan yang terkait guna memperoleh
manfaat, yaitu bank dapat melindungi kepentingan nasabah
penyimpan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat
serta memberikan pelayanan jasa perbankan yang aman
serta dapat menjaga tingkat kesehatan bank dan untuk
stabilitas moneter.
Penjabaran makna prinsip kehati-hatian tersebut
tercantum dalam pasal-pasalnya UU Perbankan, antara lain :
a. Pasal 2, mengenai prinsip dasar penerapannya;
b. Pasal 8 dan11, mengenai perkreditan.

44Paripurna

P. Sugarda, Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehatihatian Bank dan perlindungan Nasabah Debitur, Mimbar Hukum, Volume
20, Nomor 2, Juni 2008, h. 196.
45Sutan Remy Sjahdeini I, Op.Cit., h. 175.
46Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan, Raja Grasindo Persada,
Jakarta. 1995, h. 7.
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c. Pasal 16 sampai Pasal 28, mengenai perijinan, bentuk
hukum dan kepemilikan bank.
d. Pasal 29 sampai Pasal 37, mengenai pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan bank yang sebelumnya
dilakukan oleh Bank Indonesia, kini dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle).
Masalah rahasia bank menurut sejarahnya sama
tuanya dengan perkembangan perbankan itu sendiri sejak
4000 tahun lalu di Babylonia yang dimuat pada Code of
Hamourabi. Perkembangan selanjutnya menunjukan bahwa
rahasia bank itu sudah dianut oleh berbagai negara dan
bahkan sudah dimasukkan dalam undang-undang negara
atau konstitusi yang bertujuan guna menciptakan
kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan uang di bank.
Hal ini terjadi karena rahasia bank itu dinyatakan
merupakan salah satu unsur dalam hak asasi manusia
(HAM) sebagai perlindungan bagi rahasia pribadi seseorang
(right of privacy) terutama terkait keuangannya (financial
privacy).47
Jadi prinsip rahasia bank ini sudah dikenal oleh
semua negara di dunia
yang mempunyai lembaga
perbankan karena bersifat universal. Namun pada dasarnya
prinsip rahasia bank itu tidak berbeda dengan prinsip
kerahasian yang terdapat pada bidang-bidang lain selain
47Heru

Soepraptomo, Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank,
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No.1, 2005, h. 26, dikutib dari Yunus
Husein, Laporan Penelitian Sementara Bank Dan Kepeningan Umum: Suatu
Pemikiran Mengenai Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia, Program
Pascasarjana, di Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Juli 1998, h.
42.
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perbankan, seperti di bidang kedokteran, profesi notaris,
advokat, dan lain-lain yang wajib dipegang teguh oleh para
profesionalnya sesuai dengan kode etiknya. Pada profesi
dokter wajib merahasiakan atau menyembunyikan hal-hal
yang berkaitan dengan penyakit pasiennya. Demikian juga
pada profesi notaris dan advokatpun berkewajiban
menyembunyikan hal-hal yang berhubungan dengan kliennya.
Profesi notaris juga dilarang memberikan informasi atau
membuka rahasia sehubungan dengan pembuatan aktanya
serta para pihaknya berdasarkan sumpah jabatan notaris,
kecuali diperbolehkan untuk diinformasikan berdasarkan
peraturan atau UU. Hal yang sama juga berlaku bagi profesi
advokat yang tidak boleh membocorkan segala sesuatu
mengenai rahasia kliennya. Pelanggaran terhadap prinsip
kerahasiaan itu dapat dikenakan sanksi perdata maupun
pidana.
Dalam perbankan, guna kepentingan bank terkait
dengan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan
dananya di bank, maka prinsip kerahasiaan sebagai suatu
prinsip yang wajib merahasiakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan keadaan finansial nasabah serta lainlain yang diwajibkan untuk dirahasiakan adalah suatu hal
yang lazim dalam perbankan.48 Masyarakat memanfaatkan
jasa bank dengan menyimpan uangnya berdasarkan
kepercayaan yang ditanggung oleh bank bahwa bank tidak
akan menyalahgunakan terhadap data simpanan nasabah
tersebut. Apabila terjadi kebocoran atas data nasabah yang
diketahui oleh orang lain, maka sesuai ketentuan pada UU
Perbankan hal itu termasuk katagori pelanggaran rahasia
48Rahmadi

Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia,
Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 171.
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bank yang berdampak pada nasabah maupun bank itu
sendiri. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga intermediasi
dan lembaga kepercayaan yang berkewajiban untuk
memproteksi kepentingan nasabah, sehingga dengan
konsisten bank wajib menjaga rahasia bank dan bertanggung
jawab sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi
kebocoran data nasabah tersebut.
Terkait hubungan hukum bank dan nasabah
berdasarkan perjanjian kredit termasuk perjanjian dan
syarat-syarat umum dalam pembukaan rekening koran atau
tabungan yang berupa aplikasi form-form standar dan lainlain, tidak ada pengaturan yang tegas mengenai ketentuan
rahasia bank yang berkaitan dengan kewajiban bank
merahasiakan atas data dan dokumen nasabah tersebut.
Namun apabila mencermati keberadaan prinsip itikad baik
dalam suatu perjanjian, maka berdasarkan prinsip itikad
baik secara tidak langsung dianggap telah mencantumkan
kewajiban rahasia bank dalam perjanjian. Kondisi tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan
Konsumen49 pada Pasal 7 huruf a yang menyebutkan adanya
unsur itikad baik yang merupakan kewajiban dari para
pelaku usaha pada saat menjalankan aktivitas bisnisnya.50
Definisi rahasia bank secara formal menyebutkan
bahwa rahasia bank merupakan rahasia yang berkaitan
dengan segala hal yang menyangkut mengenai informasi
nasabah penyimpan dana beserta simpanannya, yang
rumusannya terdapat pada Pasal 1 angka 28 UU Perbankan.
49Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999,
Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya disebut UU Perlindungan
Konsumen.
50Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum,
FH-UI, Jakarta, 2003, h. 165.
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Dari rumusan tersebut unsur-unsur rahasia bank tersebut
meliputi:51 informasi mengenai nasabah penyimpan dana
dan simpanannya; adanya kewajiban bank untuk
merahasiakannya, kecuali ada perkecualiannya sesuai
peraturan perundang-undangan; para pihak yang dilarang
membuka rahasia bank itu adalah bank dan pihak
terafiliasinya.
Penjabaran mengenai ketentuan dan pelaksanaan
rahasia bank ini ditentukan lebih lanjut mulai Pasal 40
sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 47 UU Perbankan.
Ketentuan Pasal 40 menyebutkan mengenai informasi
nasabah penyimpan dana dan simpanannya yang menjadi
kewajiban bank untuk merahasiakan, dengan beberapa
perkecualian yang diatur dalam beberapa pasal yang
diperbolehkan untuk membuka rahasia bank tersebut yaitu:
Pasal 41, mengatur yang berkaitan dengan pajak; Pasal 41A,
mengatur mengenai piutang bank yang penyelesaiannya
telah diproses oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN); Pasal 42, mengatur yang terkait dengan perkara
pidana dalam proses peradilan; Pasal 43, mengatur yang
terkait dengan perkara perkara perdata bank dan
nasabahnya dalam proses peradilan; Pasal 44, mengatur
mengenai pertukaran informasi yang terkait dengan nasabah
antar bank; Pasal 44A ayat 1, mengatur mengenai
permintaan informasi nasabah berdasarkan surat kuasa dari
nasabah penyimpan; Pasal 44A ayat 2, mengatur mengenai
permintaan ahli waris dari nasabah penyimpan.

51Adrian

Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian
Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 6.
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Ketentuan dalam hubungan dengan pajak terkait
rahasia bank, dengan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 201752,
terkait dengan pajak, maka petugas pajak berwenang untuk
mendapatkan akses informasi mengenai pajak yang berasal dari
lembaga jasa keuangan, sehingga bukan lagi menjadi rahasia
bagi petugas pajak tersebut. Sebagai dasar pertimbangan
dikeluarkannya Perppu tersebut adalah karena di bidang
perpajakan terdapat kontrak Internasional yang menerapkan
ketentuan tukar menukar keterangan terkait dengan finansial
secara otomatis (automatic exchange of financial account
information), dimana negara Indonesia mengikatkan diri pada
perjanjian tersebut sehingga menganggap perlu untuk
menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur pemberian akses
informasi finansial guna kebutuhan di bidang perpajakan.
Selain mengenai perpajakan, ketentuan yang menjadi
lex specialis terhadap UU Perbankan terkait dengan
pembukaan rahasia bank ini adalah UU KPK53 yang
menyatakan bahwa KPK merupakan suatu lembaga negara
yang independen serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak
atau lembaga apapun juga dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya, sehingga dapat diartikan bahwa kewenangan
KPK sangatlah luas dan memiliki akses pada berbagai instansi
pemerintah ataupun perorangan.
Ketentuan pembukaan rahasia bank oleh KPK tersebut
terdapat pada Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan
bahwa pada saat KPK melakukan tugas penyelidikan,
52Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2017, tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan. Selanjutnya disebut Perppu.
53Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya
disebut UU KPK.
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penyidikan, dan penuntutan, mempunyai kewenangan untuk
meminta informasi pada lembaga keuangan mengenai kondisi
finansial tersangka, terdakwa serta memberi perintah
melakukan pemblokiran atas rekening tersangka, terdakwa
atau pihak terkait.
Terdapat dua teori yang mendasari mengenai prinsip
rahasia bank ini, adalah :
1. Teori mutlak (absolute theory), merupakan teori yang
mengedepankan keperluan perorangan serta tidak
memperdulikan kepentingan umum (negara dan
masyarakat). Jadi bank wajib merahasiakan tentang
kondisi finansial nasabahnya dalam keadaan biasa
ataupun luar biasa.
2. Teori bersifat relatif (relative theory), merupakan teori yang
memungkinkan adanya pengecualian dalam pembukaan
rahasia bank, dimana suatu badan atau instansi apabila
ada kepentingan tertentu dapat meminta informasi
mengenai keadaan finansial nasabah. Jadi dalam teori ini
apabila ada kepentingan mendesak, seperti kepentingan
negara atau hukum membolehkan bank memberi
informasi tentang nasabahnya (membuka rahasia bank).54
Dalam UU Perbankan, masih dimungkinkan untuk
membuka rahasia bank untuk kondisi-kondisi tertentu
sebagai perkecualian, seperti tercantum dalam pasal-pasal
UU Perbankan tersebut. Adanya perkecualian tersebut,
berarti negara Indonesia menerapkan teori bersifat relatif.
Pembocoran terhadap rahasia bank yang tidak termasuk
dalam perkecualian tersebut, masuk dalam tindak pidana
54Hermansyah,

Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke7, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, h. 132-133. Periksa juga Adrian
Sutedi I, Op.Cit., h. 6-7.
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perbankan. Menurut Zulkarnain Sitompul, pelanggaran
terhadap rahasia bank diancam dengan pidana penjara.55
Adanya sanksi pidana atas pelanggaran terhadap
rahasia bank menandakan betapa pentingnya rahasia bank
bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Penyebabnya karena berkaitan langsung dengan kepercayaan
masyarakat yang merupakan jiwa dalam dunia perbankan
sehingga wajib dipegang teguh. Jadi adanya prinsip
kerahasiaan itu sebagai dasar adanya hubungan kerahasiaan
kedua pihak (bank dan nasabah) yang diimplementasikan
dengan mewajibkan bank untuk menyimpan rahasia mengenai
keadaan finansial nasabahnya, yaitu penyimpan dana beserta
simpanannya.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa timbulnya
landasan asas kerahasiaan dalam hubungan bank dan
nasabah ini menyebabkan adanya keterikatan bank atau
mewajibkan bank untuk menyimpan rahasia mengenai
kondisi finansial nasabahnya.56 Jadi menyangkut kebutuhan
nasabah agar data keuangannya terlindungi kerahasiaannya,
serta untuk kebutuhan bank agar masyarakat tetap
mempercayainya serta untuk terjaga keberadaan usahanya,
maka dalam sistem perbankan prinsip rahasia bank
ibaratnya jiwa dalam bank berdasarkan kebiasaan dalam
praktek bank, sehingga yang berhubungan dengan bank
akan terjamin jati dirinya.57

55Zulkarnain

Sitompul, Memberantas Kejahatan Perbankan:
Tantangan Pengawasan Bank, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No.1,
2005, h. 8.
56Sutan Remy Sjahdeini I, Op.Cit., h. 173.
57Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan¸ Edisi Revisi, Mandar
Maju, Bandung, 2012, h. 30-31.
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Kurt Heller mengemukakan pendapatnya tentang
rahasia bank ini, bahwa:
The term bank secrecy (‘Bank Geheimnis’) covers secret
information which a bank enterprise, its shareholder and
members of the boards, as well as its employee have obtained from
customers in the course of their business (e.g. holding of an
account in the name of a particular customer and the account’s
balance, granting of credits or declining of credit applications, a
customer’s credit rating, single business transactions, technical
facts of production etc). It is understood that such secret
information is to be released only to the customer himself, his
attorney in fact or explicitly empower third person.58

Menurut

Kurt

Heller,

ketentuan

rahasia

bank

mencakup informasi rahasia nasabahnya, misalnya rekening
nasabah dan saldonya, pemberian kredit, penolakan aplikasi
kredit, peringkat kredit nasabah, transaksi bisnisnya, teknis
produksinya, dan lain-lain, yang diperoleh bank, pemegang
saham, direksi serta karyawannya sebagai bagian dalam
perjalanan bisnis nasabah. Hal ini perlu dipahami bahwa
informasi rahasia tersebut hanya untuk pelanggan sendiri,
kuasanya atau secara tegas memberi wewenang pada pihak
ketiga.
Demikian juga dalam kaitannya dengan nasabah
produk non bank, segala informasi mengenai identitas
nasabah, data keuangannya dalam arti fluktuasi transaksi
jual beli produk ataupun tentang segala hal yang

58Heru Soepraptomo, Op.Cit., h. 17-18, dikutib dari Kurt Heller,
Banking Secrecy Financial Privacy and Related Restrictions: Austria, Oyez
Publishing Limited, Norwich House, 11/13 Norwich Street, London EL
4A 1AB.
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berhubungan dengan transaksi tersebut, termasuk untung
ruginya wajib dirahasiakan oleh bank.
5. Prinsip Mengenal Nasabah
(Know Your Customer
Principle) / Uji Tuntas Nasabah (Customer Due
Diligence/CDD).
Perkembangan perekonomian dunia yang berkembang
pesat ke arah perekonomian global dapat berpengaruh pada
perekonomian nasional, mengakibatkan kebutuhan terhadap
barang dan jasa akan semakin meningkat termasuk
komunikasi dengan dunia internasional yang menggunakan
perangkat teknologi terkini semakin terbuka. Pesatnya
perkembangan perekonomian dunia, ilmu pengetahuan dan
teknologi itu juga berpengaruh bagi perbankan yang
mendorong timbulnya inovasi berbagai produk dan kegiatan
bisnis perbankan, termasuk mendorong timbulnya kejahatan
perbankan yang semakin komprehensif dalam suatu negara
maupun lintas negara, yang antara lain, yaitu aktivitas
pencucian uang atau money laundering yang merupakan
suatu bentuk atau model kejahatan yang dinamakan
kejahatan kerah putih atau white collar crime yang terjadi
dalam perbankan.
Mengenai pencucian uang ini diatur dalam UU
59
TPPU , yang modusnya dilakukan dengan jalan
menyembunyikan atau menyamarkan mengenai asal usul
harta kekayaannya dengan jalan menyimpan hasil kejahatan,
terutama ke dalam sistem perbankan selain ke lembaga
finansial lainnya agar tidak terlacak oleh penegak hukum.
59Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010,
tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selanjutnya disebut UU TPPU.
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Seiring dengan berkembangnya kejahatan dengan
modus money laundering dalam bidang perbankan, guna
membatasi perkembangan tersebut dan sebagai bagian dari
upaya hukum pemerintah guna mencegah perbankan
nasional digunakan sebagai media kegiatan pencucian uang,
maka Bank Indonesia selaku pengawas perbankan
menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
5/21/PBI/2003, yang mengatur tentang penerapan prinsip
mengenal nasabah (know your customer).60
Secara historis landasan hukum timbulnya Prinsip
Mengenal Nasabah tersebut adalah :
a. PBI No.3/10/PBI/2001 juncto PBI No.3/23/PBI/2001
juncto PBI No.5/21/PBI/2003, mengenai Prinsip
Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
b. PBI No.11/28/PBI/2009, mengenai Anti Pencucian Uang
(APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bank
Umum, yang mencabut berlakunya ketiga PBI diatas.
c. UU No. 8 Tahun 2010, mengenai Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU).
e. PBI No.14/27/PBI/2012, mengenai APU Dan PPT Bank
Umum, mencabut berlakunya PBI No. 11/28/PBI/2009.
f. POJK No.12/POJK.01/2017 (disingkat POJK 12/2017),
mengenai APU Dan PPT Sektor Jasa Keuangan, mencabut
berlakunya PBI No.14/27/PBI/2012.
g. UU No. 9 Tahun 2013, mengenai Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.

60Yunus

Husein, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh
Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang, Jurnal
Hukum Bisnis, Vol.16, November 2001, h. 30.
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h. POJK No. 23/POJK.01/2019 (disingkat POJK 23/2019),
mengenai APU Dan PPT Sektor Jasa Keuangan, merubah
POJK 12/2017.
Dalam POJK tersebut, dirumuskan mengenai
pengertian :
a. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) disingkat
CDD merupakan aktivitas Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
guna meyakinkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh
nasabah atau walk in customer selaras dengan profil,
karakteristik atau model transaksi yang telah ditentukan,
dengan melakukan proses identifikasi, verifikasi dan
pemantauan atas transaksi nasabah atau walk in customer
tersebut.
b. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) disingkat EDD
merupakan pelaksanaan aktivitas CDD yang mendalam
oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap nasabah
yang masuk katagori memiliki risiko tinggi (high risk
customers), yaitu nasabah yang memiliki latar belakang,
identitas dan historisnya dianggap berisiko tinggi
melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan bentuk
kejahatan pencucian uang atau terorisme.
Dengan semakin berkembang dan canggihnya
teknologi informasi saat ini yang diikuti dengan
makin bervariasinya suatu produk dan kegiatan di bidang
perbankan dan pasar modal, asuransi dan bidang keuangan
lainnya yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Keuangan
(PJK), maka kondisi PJK tersebut semakin tinggi risikonya
untuk dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana kejahatan
pencucian uang dan terorisme. Dengan demikian, penerapan
manajemen risiko terkait program anti pencucian uang dan
terorisme harus ditingkatkan kualitas penerapannya guna
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mengimbangi hal tersebut. Selanjutnya melalui POJK 122017, PJK telah diwajibkan oleh OJK untuk melaksanakan
CDD tersebut dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh
nasabah atau walk in customer ataupun oleh calon nasabah
yang akan melaksanakan transaksi dengan PJK.
Mekanisme pelaksanaan dari Uji Tuntas Nasabah/
CDD tersebut dalam perbankan wajib dilakukan dimulai
tahap awal berinteraksi menjadi nasabah pada saat
pembukaan rekening dan monitoring secara kontinyu segala
kegiatan nasabah tersebut selama statusnya masih sebagai
nasabah. Secara lebih komprehensif berdasarkan Pasal 15
POJK 12-2017, mekanisme pelaksanaan CDD dilakukan pada
saat berhubungan atau berinteraksi dengan nasabah; adanya
transaksi keuangan oleh nasabah paling sedikit Rp. 100 juta
serta adanya
transaksi berupa transfer dana; adanya
indikasi atas transaksi keuangan yang mencurigakan; atau
informasi nasabah yang diragukan keakuratannya.
Adapun prosedur dan tahap-tahap pelaksanaan CDD
oleh PJK adalah pertama, dengan melakukan identifikasi
terhadap nasabah dan mengelompokkan menurut tingkat
risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme
guna mengukur tingkat risiko nasabah dengan menggunakan
informasi setidaknya berupa identitas dan profil nasabah serta
aktivitas bisnisnya dan intensitas transaksinya, termasuk
jaringan distribusi dan lainnya.
Kedua, melakukan verifikasi terhadap informasi dan
dokumen pendukungnya menggunakan sumber informasi
lainnya serta memastikan sebagai data terkini. Pelaksanaan
mekanisme verifikasi atas kebenaran identitas tersebut dapat
melalui pertemuan langsung (face to face) atau menggunakan
sarana elektronik. Ketiga, melakukan pengkinian dan
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pemantauan atas transaksi nasabah untuk meyakinkan
bahwa transaksi selaras dengan profil kegiatan usaha dan
risiko nasabah, beserta sumber dananya. Keempat,
melakukan tindak lanjut berupa tetap meneruskan
hubungan bisnis dengan nasabah, jika tidak menemukan
indikasi adanya tindakan pencucian uang dan terorisme
serta menutup hubungan bisnis dengan nasabah apabila
ditemukan indikasi tindakan tersebut diatas.
Dengan demikian, maka manfaat yang akan diperoleh
bank dengan melakukan penerapan CDD tersebut adalah
bank akan mendapatkan informasi secara detil tentang calon
nasabah; mengenal dan memahami nasabah beserta
transaksinya, sehingga akan mengetahui mengenai transaksi
nasabah yang mencurigakan; melindungi bank atas reputasi
dan integritasnya serta dari penggunaan bank sebagai sarana
dan sasaran tindak pidana pencucian uang atau tindak
pidana lainnya yang dilakukan pihak eksternal bank;
memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan serta
pelaksanaan prudential banking guna perlindungan bank dari
risiko-risiko terkait hubungannya dengan nasabah;
penerapan CDD ini akan menguntungkan bank maupun
nasabah karena transaksi yang dilakukan tersebut dipastikan
sebagai transaksi yang legal sesuai ketentuan akan
meningkatkan reputasi bank dan kepercayaan nasabah.
Selain diatur dalam POJK, penerapan prinsip
mengenal nasabah juga telah ditentukan pada UU TPPU,
dimana pada Pasal 19 menyebutkan apabila terjadi transaksi
antara setiap individu dengan pihak pelapor diwajibkan
untuk menyerahkan identitas dan memberikan keterangan
yang akurat setidaknya meliputi identitas, sumber dana serta
tujuan dari transaksi tersebut.
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Tujuan yang hendak dicapai adalah pertama,
kewajiban bank dalam mengenal nasabahnya bukan hanya
dari identitasnya saja namun juga dari aktivitas keluar
(outgoing) masuknya (incoming) transaksi dalam rekening
nasabah. Adanya kewajiban melapor pada atau Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat
dengan PPATK (Financial Intelligence Unit) sebagai data base
informasi bagi PPATK dan penegak hukum yang terkait
lainnya untuk mengusut rangkaian tindakan timbulnya
kejahatan pencucian uang, apabila ditemukan transaksi yang
mencurigakan. Kedua, guna pendeteksian dini atas aktivitas
transaksi nasabah yang melanggar hukum (pencucian uang)
agar terjadi pencegahan yang efektif atas keterlibatan bank
dalam kegiatan pencucian uang.
Penerapan prinsip mengenal nasabah selain untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan untuk
menjaga kondisi bank dari dari segala risiko terkait dalam
hubungan bisnis dengan nasabah, juga guna menjaga
reputasi dan integritas bank dengan melakukan tindakan
pencegahan agar perbankan tidak digunakan sebagai sarana
tindak pidana yang berkaitan dengan aspek finansial.61
Dengan demikian, manfaat keberadaan prinsip mengenal
nasabah ini apabila ditelaah lebih lanjut sangat
menguntungkan bank maupun nasabah, karena transaksi
yang dilakukan dapat dipastikan sebagai transaksi yang
bersih sesuai ketentuan (legal), serta diharapkan bank dapat
melakukan identifikasi sedini mungkin atas setiap transaksi
nasabah untuk mencegah terjadinya transaksi illegal tersebut.
61Bismar

Nasution, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia,
Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, h. 45. Periksa juga
Adrian Sutedi, Op.Cit., h. 73.
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Kondisi ini akan berdampak pada kepercayaan nasabah
yang semakin meningkat karena reputasi bank semakin
dapat dipercaya. Jadi sebenarnya penerapan prinsip
mengenal nasabah ini berfungsi untuk skala cakupan yang
lebih luas guna kepentingan nasional bukan hanya sekedar
untuk kepentingan bank dan nasabah saja.
Dalam penerapannya, terhadap dua kewajiban bank
yang kontradiktif tersebut dapat menimbulkan konflik
kepentingan (conflict of interest) pada bank, yaitu, pertama,
sesuai aturan rahasia bank yang tercantum dalam UU
Perbankan, bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan
dan kepercayaan yang mengurus dana masyarakat,
berkewajiban untuk menjaga kerahasian informasi mengenai
nasabah penyimpan dana beserta yang terkait dengan
simpanannya, jadi terkait dengan data keuangan nasabah.
Kedua, bank mempunyai kewajiban memberikan informasi
(disclosure) mengenai kondisi transaksi finansial nasabah
yang dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan,
kewajiban ini diatur dalam PBI, POJK dan UU TPPU. Bahkan
dalam Pasal 28 UU TPPU secara eksplisit menyebutkan
bahwa pihak pelapor wajib memberikan laporan atau
keterangan yang merupakan perkecualian dari aturan
mengenai kerahasiaan bagi pelapor.
Dengan demikian, adanya ketentuan prinsip mengenal
nasabah pada kondisi tertentu dapat mengenyampingkan
ketentuan prinsip kerahasiaan bank yang merupakan prinsip
utama bagi perbankan selain prinsip-prinsip lainnya.
Menyangkut kerahasiaan bank ini dalam prakteknya dapat
terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan
umum. Dalam hal ini kepentingan pribadi harus diabaikan
sekalipun tidak ada batasan yang pasti mengenai penafsiran
50

BAB II Prinsip-prinsip Dalam Perbankan

terhadap istilah kepentingan umum tersebut, kondisi ini
dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank.
6. Prinsip Transparansi / Keterbukaan (Transparency
Principle)
Pada Kamus Bahasa Indonesia62 pengertian kata
transparansi yang asal katanya dari kata transparan adalah
tembus cahaya; tembus pandang; bening (tentang kaca);
jernih; nyata; jelas; dan terbuka. Pada bahasa Inggris
diterjemahkan dengan kata transparency dalam Black Law
Dictionary63 antara lain diartikan sebagai openness; clarity,
yang berarti keterbukaan atau kejujuran; kejernihan atau
kejelasan.
Dalam UU No. 28 Tahun 199964, pengertian asas
keterbukaan terdapat dalam penjelasan Pasal 3 yang intinya
menyebutkan bahwa asas keterbukaan merupakan hak
masyarakat guna mendapatkan keterangan yang benar dan
jujur, mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap
menjaga rahasia negara. Menurut Ibrahim65, perlunya
transparansi adalah untuk menjamin hak-hak yang berkaitan
dengan prinsip keterbukaan, yang merupakan hak publik
guna memantau dan mengamati perilaku pejabat publik,
serta hak atas informasi dan pengajuan keberatan.

62Kamus

Bahasa Indonesia, Op.Cit., h. 1729.
Law Dictionary, Op.Cit., h. 1537.
64Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
65Ibrahim,
Transparansi Pengadilan, Makalah disampaikan
dalam acara Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim
Seluruh Indonesia, Makassar, 2 Juni 2011, tanpa halaman.
63Black
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Berkaitan dengan perbankan, bank sebagai badan
usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya mempunyai
produk-produk yang dijual pada masyarakat yang disebut
produk bank. Sebagai lembaga kepercayaan, dalam
memasarkan dan menjual produknya, bank harus
melakukan secara jelas dan terbuka (transparan), tidak boleh
ada informasi yang disembunyikan kepada nasabah yang
dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dengan
kenyataannya.
Secara formal dalam UU Perbankan mengenai prinsip
transparansi tidak diatur secara jelas dan tegas, namun
keberadaannya tampak tercantum dalam Pasal 29 ayat (4)
yang menyebutkan untuk keperluan nasabah, bank
diwajibkan memberikan keterangan tentang potensi
munculnya risiko kerugian terkait adanya transaksi nasabah
yang dilaksanakan oleh bank. Sebagai penjabaran dan
penerapan dari UU Perbankan tersebut, maka prinsip
transparansi diatur lebih lanjut pada PBI No. 7/6/PBI/2005
yang menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan tata
kelola atau good governance pada lembaga perbankan, maka
pemberian keterangan yang terbuka tentang produk bank
perlu dilakukan oleh bank karena keterbukaan mengenai
keterangan atas produk bank juga dibutuhkan untuk
menginformasikan tentang manfaat dan risiko atas produk
tersebut, termasuk mengenai biaya-biaya yang timbul serta
perhitungan bunga dan margin keuntungannya.
Pentingnya prinsip transparansi ini karena dapat
mengubah persepsi nasabah terhadap pemilihan produk
bank serta timbulnya sengketa antara bank dan nasabah juga
bermula dari prinsip transparansi yang tidak dilakukan
dengan baik oleh bank. Padahal sebenarnya terjadinya
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perselisihan atau beda pendapat antara para pihak itu
merupakan sesuatu hal yang lazim terjadi pada suatu
kegiatan bisnis karena terjadi kesalahpahaman. Sekalipun
demikian perselisihan itu tetap perlu dihindari semaksimal
mungkin karena bukan sesuatu yang diharapkan oleh para
pihak, yaitu bank dan nasabah. Seperti yang dikatakan
bahwa66: perselisihan dan sengketa para pihak pada aktivitas
usaha merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki para
pihak karena dapat merugikan mereka. Namun karena
timbulnya beda pendapat, wanprestasi atau terjadinya
kerugian, sehingga menyebabkan sengketa. Jadi terjadinya
friksi bank dan nasabah pada saat berinteraksi apabila tidak
segera diselesaikan akan berubah menjadi perselisihan,
sebagai salah satu penyebab terjadinya sengketa tersebut
yang dapat berujung pada proses pengadilan.
Setidaknya tidak ada empat hal yang menjadi
timbulnya friksi antara bank dan nasabah, yaitu adanya
keterangan tentang produk dan jasa bank yang tidak jelas
sebagaimana mestinya; pemahaman nasabah yang kurang baik
terhadap produk dan jasa bank; adanya ketidakseimbangan
posisi atau keadaan antara nasabah dengan bank, terutama
nasabah kredit, serta tidak adanya sarana penyelesaian yang
memadai yang dapat menyelesaikan friksi atau kesalahpahaman tersebut.67
Selain transparansi mengenai produk bank, maka
diatur pula mengenai transparansi pada laporan bank yang
dipublikasikan berdasarkan POJK No. 6/POJK.03/2015,
yang dalam pertimbangannya antara lain disebutkan bahwa
66Andika

Persada Putera, Penyelesaian Sengketa Perbankan
dengan Mediasi, Yuridika, Volume 28 No 1, Januari-April 2013, h. 16.
67Ibid.
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dalam rangka meningkatkan keterbukaan terhadap keadaan
finansial dan kinerja bank untuk mempermudah penilaian
masyarakat dilakukan dengan publikasi atas laporan
finansial bank, serta dengan jalan menyediakan informasi
yang akurat dan relevan untuk menilai keadaan finansial,
kinerja dan profil risikonya. Selanjutnya dengan adanya
transparansi informasi tersebut, manfaat yang akan diperoleh
antara lain sebagai dasar masyarakat untuk mengambil
keputusan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
reputasi bank, serta guna memaparkan kapasitas bank dalam
mengelola risiko.
Jadi pada dasarnya prinsip transparansi itu dilakukan
guna menghindari kesalahpahaman antara bank dan
nasabah mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan
oleh nasabah dan lain sebagainya. Namun apabila sudah
dilakukan upaya semaksimal mungkin dan tetap terjadi
perselisihan, sebaiknya perselisihan itu diselesaikan terlebih
duhulu secara kekeluargaan dengan prinsip musyawarah
dan mufakat menggunakan media mediasi sebagai ajang
untuk mencari titik temu guna menghindari terjadinya
sengketa yang berujung pada proses litigasi di Pangadilan.
Dalam konteks tersebut perlu dipahami mengenai mediasi68,
yaitu merupakan upaya menyelesaikan perselisihan atau
sengketa para pihak yang dilakukan di luar pengadilan,
lewat mekanisme perundingan yang mengikutsertakan
pihak penengah yang netral dan tidak berpihak (impartial)
sebagai mediator, yang bertugas memfasilitasi penyelesaian
sengketa para pihak tersebut dengan bertindak sebagai
fasilitator yang tidak memiliki kewenangan untuk menbuat

68Ibid,
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keputusan. Segala keputusan yang akan diambil menjadi
kewenangan para pihak yang bersengketa tersebut.
Kenyataannya mekanisme penyelesaian sengketa
dengan mediasi ini terkadang tetap dapat menimbulkan
ketidakpuasan salah satu pihak yang berselisih karena
dianggap tidak menyelesaikan masalahnya. Dengan mediasi
diharapkan terjadi kesepakatan para pihak guna
menyelesaikan masalah sebagai tujuan utama proses
mediasi. Seperti yang dikatakan bahwa :
In fact, it shows that the mechanism of dispute resolution through
mediation with no litigation process may still reveal unsatifaction in
the part of customers as it does not correspond to the concept of
customer protection and legal assurance. However, it is expected to
reach a resolution and ultimately mutual consent through
mediation, as it is informal, voluntary, futureoriented, cooperative
and interest-based. In mediation, the disputing parties act as active
participants during the process of having resolution and they are
directly engaged to solve the issue for the sake of mutual interest in
the next future. A mutual consent is the primary goal of the
mediation.69

7. Prinsip Integritas (Integrity Principle).
Kata Integritas sudah sering didengar dalam
komunikasi di masyarakat, namun tidak banyak yang
memahani dan mengerti makna atau maksud dari kata
integritas tersebut secara komprehensif. Makna kata integritas
memang beragam tergantung situasi dan kondisinya. Namun
secara umum, kata integritas dapat diartikan sebagai suatu
bentuk dari kejujuran dan moral baik yang ada pada diri
individu, sehingga antara apa yang ada dalam pikirannya,
69Andika

Persada Putera, Mohammad Zamroni, Legal Protection
for Customer of NonBank Product in Indonesia, Journal of Legal, Ethical
and Regulatory Issues,Volume 22, Issue 3, 2019.
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yang diucapkannya serta yang dilakukannya adalah sama
dan konsisten untuk hal-hal yang bersifat baik dan
dilaksanakan berkesinambungan dari waktu ke waktu dalam
kehidupannya.
Jadi integritas merupakan salah satu bentuk
kepribadian yang baik dari seseorang yang pelaksanaannya
dalam perkataan dan perbuatan (prilaku) dilakukan dengan
konsisten. Suatu kepribadian dan karakter individu yang
dirasa memiliki nilai integritas dalam setiap waktu, apabila
memiliki nilai moral, kejujuran dan bisa dipercaya, punya
rasa tanggung jawab, tidak ingkar janji, punya komitmen
yang tinggi, yang tampak dari tindakan dan prilaku yang
baik sesuai dengan nilai moral dan etika tersebut.
Dalam penjelasan umum UU OJK, memberi
penjelasan mengenai pengertian asas integritas yang
diartikan sebagai suatu asas yang dikaitkan dengan tindakan
yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga Otoritas Jasa
Keuangan dalam mengambil keputusan yang harus
berdasarkan nilai-nilai moral. Dalam konteks tersebut,
moralitas menurut K. Bertens70 pada dasarnya diartikan
sama dengan moral, namun sifatnya lebih abstrak karena
kata moralitas perbuatan dapat diartikan sebagai dari segi
moral perbuatan. Dengan demikian bahwa moralitas
merupakan nilai (value) yang berkaitan dengan sifat yang
baik dan buruk atau disebut sifat moral.
Keterkaitan antara integritas dengan kepemimpinan
(leadership) berkaitan erat satu sama lain karena seorang
pemimpin harus bertindak dengan tegas secara komitmen
antara ucapan dan perbuatanya. Konsep integritas terkait
70K.

Bertens, Etika, Cetakan kesebelas, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2011, h. 7.
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dengan manajemen bank merupakan hal yang esensial yang
harus dimiliki oleh manajemen bank. Hal ini karena bank
bertindak selaku lembaga kepercayaan yang harus menjaga
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip good
corporate governance harus dilaksanakan oleh manajemen
bank dengan benar dan bertanggung jawab, dikelola oleh
bankir profesional di bidangnya, juga dituntut memiliki
moral dan integritas tinggi, yang tercermin dari prilaku yang
konsisten dalam penerapan nilai-nilai positif, serta adanya
keselarasan dalam dirinya antara pikiran, hati nurani,
ucapan dan tindakan dalam pengelolaan manajemen bank
tersebut.
Dalam UU Perbankan, Prinsip Integritas tidak diatur
dengan jelas dan tegas serta tidak dijabarkan lebih lanjut
mengenai pengertian dan maknanya. Namun keberadaannya
tercermin dalam rumusan Pasal 49 UU Perbankan yang
menyebutkan bahwa, pertama, manajemen bank dalam hal ini
adalah komisaris, direksi ataupun pegawai bank harus
melakukan pencatatan yang benar dalam pembukuan dan
laporan bank serta tidak boleh mengubah, menghapus atau
menghilangkan pencatatan tersebut karena akan dikenai
dengan ancaman pidana penjara dan denda. Kedua,
manajemen bank, tidak boleh meminta imbalan atau komisi
yang berkaitan dengan pemberian persetujuan dalam
penyaluran kredit serta tidak melakukan tindakan yang
diperlukan yang berkaitan dengan kepastian ketaatan bank
pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, akan dikenai
dengan ancaman pidana penjara dan denda.
Jadi dalam UU Perbankan mengenai Prinsip Integritas
ini tidak dijelaskan secara formal dalam bentuk pasal-pasal,
namun lebih dikemukakan dalam bentuk perbuatan atau
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tingkah laku manajemen bank yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan usaha bank, yaitu melakukan suatu
perbuatan menyimpang yang tidak seharusnya dilakukan
serta tidak mencerminkan nilai-nilai moral seperti
pemalsuan data, penghilangan data, melakukan perubahan
data yang sebenarnya, dan lain-lain.
Selain itu, yang termasuk melakukan moral hazard
lainnya adalah seperti meminta komisi atau imbalan secara
langsung untuk keuntungan pribadinya atau lainnya yang
terkait dengan pelaksanaan penyaluran kredit serta dengan
sengaja tidak taat pada ketentuan peraturan perundangundangan terkait. Perbuatan-perbuatan tersebut yang
seharusnya tidak boleh dilakukan oleh manajemen bank
sebagai profesional kepercayaan masyarakat guna
menunjukkan nilai-nilai moral dan mencerminkan
keberadaan nilai-nilai integritas tersebut.
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A. BANK SEBAGAI BADAN USAHA
Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam
aktivitas menghimpun dana serta menyalurkannya kembali
ke masyarakat sebagai dana kredit serta menjalankan
aktivitas pelayanan jasa-jasa dalam perbankan termasuk jasa
pembayaran, menunjukkan bank sebagai badan usaha yang
melakukan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Jadi
dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank
mempunyai produk unggulan dalam bentuk simpanan yang
lazim dinamakan produk bank berupa giro, deposito dan
tabungan sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a UU Perbankan.
Juga diatur dalam Pasal 1 angka 4, PBI No. 7/6/PBI/2005,
yang menyebutkan produk bank itu berupa produk
dan/atau jasa pelayanan perbankan yang termasuk juga
dalam hal ini adalah produk lembaga keuangan lainnya
yang dijual oleh bank sebagai agen pemasaran/penjualan.
UU Perbankan telah mengatur kegiatan usaha bank
sebagai core business bank yang meliputi tiga kegiatan usaha,
yaitu pendanaan (funding), kredit (lending) dan jasa
pelayanan (services). Jadi produk bank secara garis besar
terdiri dari tiga produk, yaitu simpanan, kredit dan jasa
bank, sebagai sarana bank dalam menjalankan fungsinya
sebagai lembaga intermediasi, lembaga kepercayaan dan
lembaga pelayanan. Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan
berkaitan dengan kegiatan bank sebagai lembaga intermediasi
yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan nasabah.
Dengan terjadinya perkembangan yang signifikan
dalam dunia teknologi informasi termasuk ilmu pengetahuan
modern, menyebabkan perbankan mampu melakukan inovasi
terhadap produk-produk bank, termasuk jasa layanannya
sesuai kebutuhan masyarakat dan industri-industri lainnya,
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sehingga produk bank menjadi suatu kebutuhan dan
mempunyai peran penting untuk mendukung kegiatan
bisnis dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, produk
bank saat ini sudah banyak variasinya tidak saja berkaitan
dengan simpanan, penyaluran kredit dan jasa pelayanan,
namun berkaitan juga dengan produk-produk pasar modal
dan asuransi sebagai produk investasi, termasuk
pengembangan kegiatan perbankan berupa sekuritisasi aset
(asset securitization),perdagangan surat-surat berharga
(securities trading), investment banking, corporate finance, dan
lain-lain sebagai bagian dari kegiatan usaha perbankan.
Pengertian istilah bank dari para sarjana pada dasarnya
tidak jauh berbeda, umumnya mendefinisikan bank dari sisi
kegiatan usahanya. Pendapat O.P. Simorangkir, lebih
menekankan pengertian bank sebagai pemberi kredit yang
menggunakan modal bank atau dari simpanan pihak ketiga,
termasuk memberikan jasa pelayanan dan sebagai pengedar
giral untuk sarana pembayaran, sehingga bank merupakan
badan usaha lembaga keuangan.71 Black’s Law Dictionary,
mendefinisikan bank sebagai: “A financial establishment for the
deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of
fund.”72 Definisi tersebut memfokuskan pada fungsi bank
sebagai lembaga finansial penerima simpanan, pemberi kredit,
pertukaran uang dan pengiriman dana.
Pengertian bank secara otentik dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang merumuskan bank
sebagai badan usaha yang melakukan aktivitas usahanya
sebagai penghimpun dana simpanan dan penyalur dana
71O.P.

Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Perbanas, Jakarta,

1998, h. 10.
72Black’s Law Dictionary, h. 154.
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kredit pada masyarakat. Jadi bank harus menjaga
kepercayaan masyarakat dalam arti penyaluran kredit bank
harus ke kelompok bisnis yang menghasilkan dan
menguntungkan bank (produktif), namun harus tetap
waspada dan hati-hatian. Tindakan hati-hati yang
diterapkan bank itu karena berkaitan dengan sejumlah dana
bank selain dari modal bank juga simpanan masyarakat.
Tampak pada neraca bank bahwa kredit menduduki porsi
terbesar dari aset bank dan sumber utama modal kredit
adalah funding pihak ketiga.
Menurut Hermansyah, ada empat sumber dana bank,
yaitu dari bank sendiri berupa modal bank, dari masyarakat,
pinjaman dari Bank Indonesia serta dari pinjaman bank
lain.73 Dengan demikian, karena dana bank bukan hanya
dari modal bank, bahkan dana terbesarnya bersumber dari
simpanan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa74
usaha bank itu unik karena menjalankan usahanya pakai
uangnya orang lain (other people’s money). Dengan demikian,
secara garis besar ada tiga pengelompokan kegiatan utama
bank, sebagai lembaga penghimpun dana berupa tabungan,
deposito dan rekening giro yang dinamakan simpanan bank;
penyalur dana melalui pemberian kredit, serta lembaga
pembayaran dan menjalankan jasa perdagangan. 75
B. TRANSAKSI BANK
Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya
menunjukkan sebagai badan usaha, sehingga tidak lepas dari
73Hermansyah,

Op.Cit., h. 44.
Jusuf, Analis Kredit Untuk Account Officer, Cetakan ke-4,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. Xiii.
75Sinungan, Managemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h.
3.
74Jopie
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orientasi bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan dengan
melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan perbankan.
Transaksi perbankan paling utama sesuai fungsi
intermediasi adalah funding sebagai penghimpunan dana,
lending sebagai penyalur dana dan services sebagai pelayanan
jasa-jasa bank untuk mendukung kegiatan bank tersebut.
Ketiga transaksi utama tersebut sekaligus merupakan
produk unggulan bank guna memenuhi kebutuhan
masyarakat menggerakkan lalu lintas perekonomian,
merupakan produk khusus bank yang tidak dimiliki
lembaga atau badan usaha lainnya, dan perlu mekanisme
pemasaran agar masyarakat tahu keberadaan produk
tersebut.
Produk bank yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat menyebabkan masyarakat akan berusaha untuk
mendapatkan dan memilikinya dengan melakukan transaksi
dengan bank. Jadi transaksi bagi masyarakat sebagai
kegiatan untuk mendapatkan dan memiliki produk bank
agar dapat disimpan, dilaksanakan, digunakan, dinikmati
hasilnya guna memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang
melakukan transaksi dengan bank disebut nasabah. Dengan
demikian, transaksi memegang peranan penting bagi bank
dan nasabah sebagai pengantar untuk memenuhi kebutuhan
masing-masing. Bagi bank, adanya transaksi menandakan
produknya diminati masyarakat dan laku dijual. Bagi
nasabah, melakukan transaksi menandakan adanya
kebutuhan nasabah pada produk bank tersebut.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik
mengenai pengertian transaksi, beberapa definisi transaksi,
yaitu dari R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Kamus
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Hukum76, menyebutkan transactie adalah perjanjian dalam
bidang perdagangan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, 77
menyebutkan transaksi sebagai persetujuan jual beli antara
dua pihak (dalam bidang perdagangan); berarti pelunasan
atau pemberesan pembayaran (dalam bank), serta pada UU
No. 8 Tahun 2010, mendefinisikan transaksi sebagai suatu
kegiatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban
atau hubungan hukum para pihak.
Dari beberapa definisi diatas, istilah transaksi dalam
konteks perbankan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan di
dalam perbankan yang mengakibatkan timbulnya hak dan
kewajiban sebagai suatu hubungan hukum antara para pihak
(bank dan nasabah), seperti kegiatan pembayaran, pengiriman
dana, penagihan dana (kliring), pemindahbukuan dana dan
aktivitas jasa layanan bank lainnya. Jadi kegiatan disini
diartikan sebagai aktivitas rutin dalam perbankan berkaitan
dengan produk bank yang dilakukaan oleh bank dan nasabah
secara bersama-sama sesuai hak dan kewajiban masingmasing.
Pelaksanaan transaksi secara tidak langsung
merupakan pelaksanaan dari kontrak antara para pihak.
Sebagai ilustrasi, jika para pihak mengadakan transaksi
funding untuk penempatan dana dalam bentuk deposito,
nasabah akan menandatangani formulir aplikasi penempatan
deposito yang dikatagorikan sebagai kontrak standar.
Dengan selesainya pelaksanaan kontrak tersebut, maka
selesai pula pelaksanaan transaksi tersebut.

76R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2002, h.106,
77Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op.Cit., h. 1728.
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Untuk setiap transaksi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk faktur/nota penjualan/kwitansi/formulir
aplikasi/kontrak, dan lain-lain sesuai bentuk transaksinya
yang kemudian disebut bukti transaksi sebagai bukti
pelaksanaan atas transaksi jika terjadi sengketa dikemudian
hari. Pelaksanaan transaksi tersebut perlu dilakukan
pengawasan sebagai bentuk dari pelaksanaan good corporate
governance dalam perbankan.
C. PENGHIMPUNAN DANA (FUNDING)
Sumber dana utama dalam membiayai kegiatan
pemberian kredit bank adalah dana masyarakat yang
berhasil dihimpun oleh bank selain dari modal bank, karena
itu strategi dan perhatian khusus dari manajemen bank
untuk mendapatkan funding tersebut haruslah dilakukan
dengan berdasarkan rencana strategi yang jitu. Dalam
konteks tersebut dijelaskan bahwa78 dana masyarakat
tersebut idealnya sebagai tulang punggung (basic) bank guna
mendapatkan profit.
Selain dari funding, guna menjaga keberadaan dana
likuiditas bank dan menambah sumber dana tersebut,
mekanisme yang dapat dilakukan bank dengan menerbitkan
surat pengakuan utang dan surat berharga (obligasi) yang
diperdagangkan di pasar modal / pasar uang. Apabila bank
mengalami kelebihan likuiditas karena penyaluran kredit
belum dapat dilakukan sepenuhnya karena kondisi sektor
riil belum dapat menyerap kredit, kelebihan likuiditas
tersebut harus dikelola dengan baik agar menghasilkan,
sehingga menjadi peran bagian treasury atau dealer bank
78Johanes

Ibrahim, Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum
Positif, Utomo, Bandung, 2004, h. 83.
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yang berfungsi untuk mencari pendapatan lain dengan
menempatkan dana tersebut di pasar modal / pasar uang
sebagai aktivitas investment banking, agar kelebihan likuiditas
tersebut tidak ’idle’ dan mendapatkan keuntungan.
Bentuk-bentuk funding bank ini lazimnya disebut
simpanan bank, yaitu dalam bentuk tabungan, deposito dan
giro, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Tabungan.
Salah satu bentuk simpanan bank, yang syarat penarikan
dananya ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan
umum bank dari sisi jumlah dan frekuensi penarikannya.
Penarikan atas tabungan ini hanya dapat dilakukan
dengan mekanisme penarikan tunai secara langsung
melalui teller bank berdasarkan slip penarikan tunai atau
menggunakan kartu ATM di mesin ATM, sehingga atas
tabungan ini tidak bisa diambil dengan menggunakan
cek (cheque), bilyet giro atau sarana penarikan lainnya.
Pembukaan rekening tabungan hanya bisa dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu dalam mata uang rupiah
serta penetapan suku bunga sesuai ketentuan bank dan
wajib dipotong pajak.
2. Deposito.
Salah satu bentuk simpanan bank yang penempatan
dananya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas
akhir berlakunya deposito tersebut. Dengan demikian,
pencairan atas deposito ini dapat dilakukan di akhir
periode yang tertera pada bilyet deposito tersebut.
Namun apabila akan dilakukan pencairan sebelum
jangka waktu berakhirnya deposito, akan dikenakan
denda (penalty) sesuai ketentuan bank. Keuntungan
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yang diberikan bank berupa bunga deposito dengan
prosentase tertentu dan wajib dipotong pajak.
3. Giro.
Merupakan bentuk rekening bank yang lazim
dinamakan rekening giro, dimana mekanisme penarikan
atas dananya hanya dapat dilakukan pakai cek (cheque)
atau bilyet giro sebagai alat perintah pada bank untuk
melakukan
pembayaran
atau
perintah
untuk
pemindahbukuan antar rekening. Rekening giro banyak
digunakan kalangan bisnis karena berfungsi sebagai alat
pembayaran tunai atau pemindahbukuan. Untuk fasilitas
kredit dalam bentuk rekening koran, pencairan plafon
kredit dilakukan ke rekening giro tidak bisa ke rekening
bentuk lainnya. Pada rekening giro ini, keuntungan yang
diberikan oleh bank lazimnya dinamakan jasa giro
dengan jumlah prosentase tertentu yang dihitung dari
jumlah dana atau uang yang ada di rekening giro
tersebut setiap bulannya. Rekening giro digunakan
untuk keperluan bisnis, karena itu salah satu syarat
pembukaannya, nama nasabah tidak boleh tercantum
dalam daftar hitam BI, sehingga bank dilarang membuka
rekening giro apabila nama nasabah tercantum dalam
daftar hitam tersebut.
D. PEMBERIAN KREDIT (LENDING)
Dalam bahasa Yunani, asal muasal istilah kredit
adalah credere yang diartikan dengan kepercayaan (truth atau
faith).79 Hal ini menunjukkan bahwa nasabah penerima
79Thamrin

Abdullah dan Francis Tantri, Abdullah, Thamrin dan
Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Cetakan ke-1, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2012, h. 162.
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fasilitas kredit dari bank, nasabah tersebut dipercaya oleh
bank bahwa akan memenuhi dan mematuhi semua
ketentuan dalam perjanjian, terutama kewajiban untuk
membayar. Definisi kredit dalam UU Perbankan dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 11 dengan menyebutkan kredit
merupakan penyediaan dana yang berdasarkan perjanjian
antara bank dengan peminjam dan mewajibkan peminjam
membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan
sesuai perjanjian.
Fungsi bank sebagai penyalur kredit kepada nasabah
menunjukkan bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi.
Dana untuk membiayai kredit berasal dari modal bank dan
dana simpanan nasabah yang dihimpun melalui funding
bank dalam bentuk penerimaan giro, deposito dan tabungan.
Atas penerimaan funding, bank mengeluarkan beban biaya
dana (cost of fund) berupa jasa giro, bunga deposito dan
tabungan, serta biaya untuk operasional bank, antara lain
salary karyawan, sewa gedung dan lain sebagainya. Oleh
karena itu, bank wajib segera ”memutar” dana dalam bentuk
penyaluran kredit atau lainnya sesuai strategi bank guna
membayar beban biaya dana serta mengambil margin
keuntungan agar dana tidak ”idle” yang merugikan bank
karena harus menanggung beban biaya tanpa ada
pemasukan pendapatan.
Dalam penyaluran kredit pada nasabah bank harus
hati-hati guna melindungi kepentingan masyarakat karena
dana kredit tersebut berasal dari masyarakat yang disimpan
di bank, sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 29 UU
Perbankan yang menyatakan bahwa agar tidak merugikan
bank dan nasabah penyimpan dana, maka pada
melaksanakan aktivitas bisnisnya, bank diwajibkan untuk
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menjalankannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hal ini
dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 UU Perbankan yang
menyatakan bahwa penilaian yang seksama berdasarkan
analisis yang akurat dan komprehensif, menyalurkan kredit
pada bidang bisnis yang menguntungkan, adanya pemantauan
dan pengawasan pada pelaksanaan kredit, termasuk
keabsahan perjanjian kredit serta pengikatan jaminannya dan
dokumentasi kredit yang teratur, wajib dilakukan oleh bank
sebelum memberikan kredit karena sumber dana kredit dari
masyarakat, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian dalam
perkreditan ini wajib dilakukan. Tujuannya adalah agar
pengembalian kredit dapat dilakukan sesuai dengan jangka
waktu dalam perjanjian kredit.
Sehubungan dengan itu, maka ada empat unsur-unsur
dalam pemberian kredit, yaitu pertama unsur Kepercayaan,
merupakan keyakinan bank pada nasabah bahwa kredit
tersebut akan dibayar kembali sesuai perjanjian oleh nasabah.
Kedua adanya Waktu, yaitu merupakan tenggang waktu yang
ditentukan untuk pembayaran kembali kredit tersebut oleh
nasabah. Ketiga adalah adanya Risiko dalam tenggang
waktu periode kredit, yang apabila periode kredit tersebut
semakin panjang, maka risikonya akan semakin tinggi pula.
Keempat adanya Prestasi, yaitu timbulnya suatu prestasi dan
kontra prestasi.80
Menurut pendapat Thamrin Abdullah dan Francis
Tantri, bahwa yang menjadi tujuan utama penyaluran kredit
adalah untuk mendapatkan profit (keuntungan). Selain itu
80Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit
Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 25. Periksa
juga Muhammad Djumhana, Op.Cit., h. 218; Thamrin Abdullah dan
Francis Tantri, Op.Cit., h. 165-166.
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pemberian kredit juga dapat membantu pengembangan
usaha nasabah dan pemerintah dalam penerimaan
pendapatan berupa pajak, membuka peluang adanya
kesempatan kerja, peredaran jumlah barang dan jasa akan
semakin meningkat, dan meningkatkan devisa negara.81
Berkaitan dengan tujuan kredit tersebut, maka fungsi kredit
dalam bidang ekonomi dan perdagangan merupakan alat
stabilitas ekonomi dan meningkatkan peredaran dan daya
guna uang, peredaran dan daya guna barang, hasrat atau
keinginan dalam berusaha, pemerataan pada pendapatan,
serta terkait dengan peningkatan dalam hubungan
internasional.82
Untuk melaksanakan fungsi kredit tersebut karena
dalam perekonomian nasional terdapat berbagai jenis bidang
usaha yang mendukung sistem perekonomian agar berjalan
sesuai tujuannya, maka pemberian kredit inipun dipilahpilah sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha nasabah.
Oleh karena itu, berkaitan beragamnya jenis-jenis usaha
tersebut, perbankan dituntut untuk menciptakan jenis-jenis
kredit sesuai kebutuhannya, secara garis besar dibedakan
menjadi empat jenis, yaitu :83
1. Kegunaan kredit, untuk kredit dalam bentuk modal kerja
dan investasi. Kredit modal kerja bertujuan meningkatkan
produksi atau barang untuk menambah keuntungan,
sehingga untuk membiayai kebutuhan usaha, antara lain
pembelian bahan baku untuk produksi, gaji pegawai dan
biaya-biaya lain terkait produksi. Kredit investasi
81Thamrin

Abdullah dan Francis Tantri, Op.Cit., h. 166-167.
Rahman, Op.Cit., h. 15. Periksa juga Thamrin
Abdullah dan Francis Tantri, Op.Cit., h. 168-169.
83Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Op.Cit., h. 169-172.
82Hasanuddin
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bertujuan untuk pembiayaan pembangunan proyek atau
pabrik serta untuk perluasan sarana bisnis, termasuk
dalam kredit investasi adalah pengadaan mesin-mesin
baru untuk produksi dan peralatan kerja baru lainnya
untuk peremajaan.
2. Tujuan kredit, penyaluran kredit pada kredit yang
bersifat produktif, konsumtif dan perdagangan. Kredit
produktif untuk usaha yang menghasilkan barangbarang produksi dan jasa serta untuk peningkatkan
produksi usaha, baik dalam bentuk modal kerja ataupun
investasi. Kredit konsumtif guna memenuhi keperluan
pribadi perorangan yang bersifat konsumtif, seperti beli
rumah, kendaraan bermotor dan barang konsumtif
lainnya. Kredit perdagangan untuk membeli barangbarang dagangan yang umumnya penyaluran kredit ini
ditujukan pada supplier guna pembelian barang produksi
yang jumlahnya banyak untuk dijual kembali.
3. Jangka waktu kredit, ada tiga macam jangka waktu,
yaitu jangka waktu pendek, menengah dan panjang.
Kredit jangka pendek, jangka waktunya maksimal 1
tahun umumnya untuk kredit modal kerja. Kredit jangka
menengah, jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun
tujuannya untuk kredit investasi. Kredit jangka panjang,
jangka waktunya lebih dari 3 tahun, umumnya untuk
kredit investasi jangka panjang ataupun kredit
konsumtif, seperti pembelian ruko, rumah, apartemen,
kavling tanah, dan lain-lain.
4. Jaminan kredit, terdiri dari kredit dengan pemberian
jaminan (agunan) fisik (secured loan) dan kredit tanpa
jaminan / kredit tanpa agunan (KTA) (unsecured loan).
Kredit dengan jaminan merupakan kredit dengan
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adanya pemberian jaminan yang berupa barang
kebendaan, seperti jaminan tanah dan bangunan, dan
lain-lain dan jaminan perorangan (borgtoch). Kredit tanpa
jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa adanya
agunan dalam bentuk apapun juga, sehingga yang
menjadi analisis kredit tersebut adalah karakter, prospek
usaha serta nama baik debitur, jadi hanya berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan bank kepada nasabah.
E. PELAYANAN JASA BANK (SERVICES)
Produk jasa bank (services) juga sebagai bisnis yang
utama bagi bank untuk mendukung kegiatan bank dalam
pendanaan dan penyaluran kredit sebagai lembaga
intermediasi. Dana masyarakat yang dihimpun digunakan
membiayai penyaluran kredit dan bank mendapatkan
keuntungan berupa bunga kredit (interest income). Dalam
perkembangannya, produk jasa bank tidak lagi hanya
sebagai pendukung kegiatan intermediasi bank, namun
menjadi salah satu sarana menambah pendapatan bank.
Oleh karena itu, kondisi kini produk jasa bank dikelola dan
diinovasi guna pemenuhan kebutuhan atau kepentingan
masyarakat serta untuk menambah pendapatan operasional
(operating income). Jadi interest income dan operating income
merupakan total pendapatan bank (total revenue). Dari total
revenue dikurangi biaya operasional (operating expenses) dan
biaya dana (cost of fund) menjadi keuntungan bank sebelum
dikurangi dengan pajak (profit before tax), dan setelah
dikurangi dengan pajak (tax) akan menjadi keuntungan
bersih bank (net profit). Dengan demikian, saat ini kegiatan
services menjadi salah satu alternatif bank untuk menambah
sumber pendapatan sebagai pendapatan operasional,
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lazimnya dalam praktek perbankan dinamakan fee based
income, yaitu pendapatan bank berbasis biaya.
Beberapa produk jasa bank berbasis layanan, antara
lain sebagai berikut :
1. Pembayaran (Payment).
Jasa pembayaran ini sebagai kegiatan yang diperlukan
oleh industri bisnis maupun perorangan untuk
membayarkan kewajibannya pada pihak ketiga dalam
transaksi bisnis. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi,
perbankan merupakan pelaksana jasa pembayaran yang
utama untuk kepentingan bisnis, tidak hanya melalui
cek atau bilyet giro, melainkan juga melalui surat wesel
dan transfer uang kepada pihak ketiga yang dituju sesuai
permintaan nasabah.
2. Pengiriman Uang (Transfer).
Merupakan jasa bank dalam mengirim uang ke segala
tujuan di dalam dan luar, kota, bahkan bisa ke berbagai
negara di luar negeri (remittance). Pelaksanaan dan
penerimaan transfer uang dapat seketika saat itu juga
apabila pengirim dan penerima memiliki rekening di
bank yang sama dilakukan dengan mekanisme
pemindahbukuan dana.
Namun apabila penerima memiliki rekening di bank
lain, akan dilakukan dapat menggunakan sarana atau
layanan di Bank Indonesia dengan sistem Real Time Gross
Settlement (RTGS) sebagai sistem yang digunakan untuk
pengiriman dana (transfer) dengan menggunakan sarana
elektronik yang dilakukan oleh bank peserta dengan
menggunakan mata uang rupiah dan hasilnya akan
tampak seketika per transaksi individual. Namun
transfer uang untuk jumlah tertentu, dapat menggunakan
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3.

4.

ATM di bank yang saling bekerjasama. Jadi kegiatan
transfer uang ini selain murni melakukan transfer antar
nasabah juga sebagai kegiatan pembayaran pada pihak
ketiga, seperti pembayaran jual beli barang, kartu kredit,
telepon, angsuran, dan lain-lain.
Kliring (clearing).
Kliring merupakan suatu pertukaran warkat (cek, bilyet
giro) antar bank peserta kliring yang dilakukan oleh
Bank Indonesia melalui mekanisme perhitungan warkat
yang dimiliki masing-masing bank, yang fungsinya
untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran
atas warkat atau giral tersebut.
Hasil perhitungan warkat dilakukan dalam Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan diselesaikan pada
hari yang sama (same day settlement) dengan mekanisme
kliring debet dan kredit, yang artinya akan terjadi debet
dan kredit atas rekening bank peserta kliring yang ada di
Bank Indonesia. Jadi kliring84 dapat diartikan sebagai
mekanisme pembayaran tagihan warkat antar bank yang
kemudian dengan melakukan pembebanan debet/kredit
sejumlah yang ditetapkan dalam warkat pada rekening
nasabah di bank.
Inkaso.
Inkaso sebagai jasa yang diberikan bank pada nasabah
untuk membantu menagih tagihan nasabah pada pihak
ketiga yang berupa warkat-warkat milik nasabah yang
berasal dari bank lain (milik pihak ketiga) karena warkat
tersebut berasal dari bank yang lokasinya diluar wilayah
kliring sehingga tidak bisa melalui mekanisme kliring.
Untuk jasa penagihan ini bank menerima imbalan atau
84Thamrin
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pembayaran yang disebut dengan biaya inkaso. Manfaat
yang diperoleh bagi nasabah adalah nasabah tidak perlu
datang ke kota dimana pihak yang ditagih berada (bank
yang mengeluarkan warkat tersebut), karena dengan
menyerahkan warkat tersebut pada bank beserta
biayanya, bank yang akan melakukan penagihannya.
Jadi dengan biaya murah, nasabah bisa hemat biaya dan
tenaga serta terjamin keamanannya karena menjadi
tanggung jawab bank jika terjadi risiko.
Jadi kegiatan penagihan inkaso ini merupakan kegiatan
jasa bank untuk menagih, meminta pembayaran
(akseptasi) atas surat-surat berharga, antara lain cek,
bilyet giro, promissory notes, berdasarkan mekanisme
pemberian kuasa oleh pemilik pada bank, yang lokasi
domisili pihak penagih berbeda tempat dengan lokasi
pihak tertagih, lokasi di dalam ataupun di luar negeri 85
Safe Deposit Box (SDB).
SDB adalah sebuah kotak (box) yang disewakan oleh
bank pada nasabah dengan berbagai ukuran dan periode
tertentu, yang digunakan untuk menyimpan barang
berharga milik nasabah sebagai salah satu bentuk
pelayanan (services) bank kepada nasabah yang disertai
dengan pemberian kunci yang disimpan sendiri oleh
nasabah86. Jadi umumnya SDB digunakan untuk
menyimpan dokumen atau surat-surat berharga, barang
berharga seperti sertifikat tanah, surat perjanjian, emas
dan lainnya, yang bentuk dan bahannya dirancang
khusus yang terbuat dari bahan baja serta terletak di
dalam ruang khasanah bank yang tahan api dan sulit
85Hermansyah,
86Ibid.,

Op.Cit., h. 84.

h. 89.
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dibongkar demi untuk memberikan keadaan aman
(safety) atas dokumen-dokumen tersebut bagi nasabah
penyewa.
SDB ini berbentuk kotak dengan ukuran tertentu, maka
barang-barang yang akan disimpan bentuk dan
ukurannya harus sesuai dengan bentuk dan ukuran SDB
tersebut. Nasabah akan diberi dua kunci, satu kunci
untuk dipakai sehari-hari dan satu kunci sebagai
cadangan. Namun pada SDB memiliki dua anak kunci
yang berbeda untuk membukanya, satu kunci milik
nasabah dan satu kunci milik bank. Jadi tanpa dua anak
kunci tersebut SDB tidak bisa dibuka kecuali dibongkar
paksa karena sesuatu hal. Atas jasa bank tersebut, ada
biaya sewa tahunan yang wajib dibayar oleh nasabah
penyewa dan uang jaminan kunci sesuai ketentuan
setiap bank.
Bank Card.
Sebagai kartu elektronik diterbitkan oleh bank untuk
kepentingan dan kebutuhan nasabah yang digunakan
untuk melakukan transaksi keuangan nasabah tanpa
uang tunai (cashless). Ada dua jenis kartu elektronik,
yaitu kartu kredit (credit card) sebagai sarana untuk
membayar pada transaksi yang bersifat non cash; dan
kartu ATM berfungsi sebagai alat untuk menarik atau
mengambil uang tunai melalui mesin ATM, juga sebagai
kartu debet (debit card), yaitu pembayaran tunai
menggunakan kartu sehingga rekening pemilik langsung
didebet atau berkurang seketika itu juga dan sebagai
alat transfer uang melalui ATM untuk jumlah tertentu.
Kartu elektronik tersebut hanya diberikan bank kepada
nasabah pemegang rekening sebagai sarana memudahkan
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nasabah melakukan transaksi keuangannya yang bersifat
non tunai. Selain itu, ada jenis kartu elektonik lain yang
khusus digunakan untuk pembayaran transaksi jalan tol
yang kedepannya akan dapat digunakan untuk
kepentingan lainnya.
Bank Notes.
Merupakan uang kertas dari negara lain yang dikeluarkan
oleh bank dari negara tersebut yang lazimnya disebut uang
kartal asing (devisa tunai), memiliki karakteristik uang
tunai serta dapat diperjualbelikan sekalipun hanya bank
notes tertentu yang bisa diperdagangkan (jual beli). Jadi
tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan.
Pelaksanaan jual belinya berdasarkan nilai tukar saat itu,
yaitu kurs konversi dari BI ditambah margin keuntungan
bank. Bank notes dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu
katagori bank notes kuat dan lemah. Bank notes katagori
kuat memiliki kriteria umum seperti mudah (cepat laku)
diperdagangkan dengan harga tukar yang relatif stabil
fluktuasinya, serta memiliki intensitas transaksi jual
belinya yang relatif sering dilakukan karena faktor
kebutuhan.
Dalam prakteknya contoh bank notes kategori kuat
adalah United State Dollar (USD), Great Britain
Poundstarling (GBP), Australian Dollar (AUD), Singapore
Dollar (SGD), Deutsche Mark (DEM), Japanese Yen (JPY),
Hongkong Dollar (HKD) dan lain-lain.
Contoh bank notes kategori lemah adalah Canadian Dollar
(CAD), Italian Lira (ITL), Netherlands Guider (NLG),
Malaysian Ringgit (MYR), Thai Baht (THB) dan lain-lain.
Meskipun demikian, terhadap bank notes yang masuk
kategori kuat, bank tidak selalu dapat menerima jual
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belinya karena kondisinya yang cacat atau rusak, tidak
ada persediaan, serta diragukan keabsahannya.
Travellers Cheque.
Merupakan cek yang dikeluarkan bank dengan berbagai
bentuk pecahan-pecahan tertentu yang biasanya
digunakan untuk travelling di dalam dan di luar negeri.
Disebut juga sebagai cek wisata karena lebih banyak
diperuntukan dan digunakan nasabah yang akan
melakukan perjalanan antar negara guna menghindari
membawa uang tunai yang berlebihan untuk risiko
keamanan. Pencairan atas cek tersebut bisa dilakukan di
cabang bank penerbit atau bank lain yang bekerjasama
dengan bank penerbit atau yang ditunjuk serta digunakan
sebagai alat pembayaran (merchant) yang bekerja sama
dengan bank penerbit. Namun kondisi kini kebutuhan
terhadap travellers cheque ini sangat berkurang karena
adanya kartu elektronik seperti ATM dan credit card yang
dianggap lebih simple dan aman serta jaringannya lebih
luas.
Letter of Credit (L/C).
Pada transaksi dagang (sales contract) antar negara
umumnya pembayarannya tidak dilakukan secara tunai,
melainkan
menggunakan
instrumen
atau
alat
pembayaran lain berupa surat berharga atau mata uang
asing yang dianggap stabil dalam perdagangan
internasional. Sebagai perantara pembayarannya, para
pihak menggunakan jasa bank berupa L/C, yaitu suatu
perintah dari pembeli (importer) kepada banknya (opening
bank) di dalam negeri untuk membayar kepada penjual
(eksportir), dengan syarat eksportir melengkapi semua
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persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati dalam
kontrak perdagangan (sales contract).87
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa L/C merupakan
komitmen / pernyataan bank penerbit atas permintaan
nasabah (importir) guna melakukan pembayaran dalam
jumlah tertentu sesuai perjanjian guna kebutuhan pihak
ketiga sebagai penerima L/C (exporter), dan L/C disebut
juga surat kredit berdokumen (SKBD). Keberadaan
importir atau exportir dan pihak ketiga biasanya berbeda
negara, sehingga L/C sebagai sarana untuk menjamin
pembayaran dengan aman, karena apabila tidak sesuai
dengan syarat-syarat yang ditentukan, tidak mungkin
dibayar oleh bank, kecuali terjadi ketidaksesuaian atau
penyimpangan (discrepancy) yang telah disetujui oleh
nasabah. Namun apabila bank membayar transaksi
tersebut padahal terjadi discrepancy yang belum atau
tidak disetujui nasabah, maka nasabah berhak menolak
melakukan pembayaran pada bank dan menjadi
tanggung jawab bank.
10. Bank Garansi (BG).
Merupakan jaminan bank yang diberikan pada pihak
penerima jaminan, yang dikeluarkan bank dalam bentuk
warkat sebagai jaminan dan kesanggupan bank untuk
melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu sesuai
perjanjian apabila pihak yang ditanggung ingkar janji.88
BG merupakan jasa bank dalam memberikan penjaminan
atas pembayaran nasabah yang mengikuti tender proyek
tertentu yang mewajibkan nasabah mempunyai BG
sebagai salah satu syaratnya. Jadi BG sebagai jaminan
87Sentosa
88Ibid.,

Sembiring, Op.Cit., h. 162-163.
h. 158.
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bank atas nasabah kepada pihak ketiga apabila nasabah
wanprestasi maka bank yang menjamin pembayarannya.
11. Jasa Penitipan (Kustodian/Custodian).
Bank melakukan kegiatan pelayanan berupa jasa
penitipan (kustodian) guna kebutuhan pihak lain sesuai
perjanjian. Pada transaksi keagenan bank, bank dapat
bertindak sebagai Bank Kustodian yang berfungsi
sebagai penyimpan dana nasabah pembeli produk Reksa
Dana di bank dan bekerja sama dengan Manajer
Investasi.
Jadi Kustodian dalam konsep keagenan bank sebagai
pemberi jasa pelayanan yang menerima titipan surat
berharga atau aset lain terkait surat berharga tersebut
ataupun jasa lainnya, juga melakukan penyelesaian
transaksi efek yang mewakili pemegang rekening
(nasabahnya) serta menerima dividen dan hak-hak
lainnya. Tanggung jawab Kustodian berdasarkan
perjanjian yang dibuat dengan
pemegang rekening
tersebut adalah melakukan penyimpanan surat berharga
yang dimiliki oleh pemegang rekening serta melaksanakan
kewajiban lain yang ditentukan, melakukan pembukuan
dan pencatatan tersendiri atas efek yang dititipkan
tersebut, namun efek tersebut bukan merupakan harta
Kustodian sekalipun dicatat di rekening efek Kustodian.
12. Wali Amanat.
Merupakan pihak atau lembaga yang bertindak
mewakili kebutuhan pemegang surat berharga, yaitu
masyarakat pemodal/investor dengan membuat kontrak
dengan emiten sebelum penerbitan atau penawaran
obligasi. Jadi wali amanat sebagai salah kegiatan usaha
bank yang bersifat services guna mewakili pemegang
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surat berharga (efek) berdasarkan kontrak dengan
emiten efek tersebut.
Kontrak tersebut dibuat antara wali amanat dengan
emiten dan disebut dengan Kontrak atau Perjanjian
Perwaliamanatan (Trusts Indenture Agreement), namun
tetap mengikat pemegang efek atau obligasi sekalipun
tidak ikut membuat kontrak tersebut, karena efek yang
bersifat utang bersifat sepihak dan jatuh temponya
panjang.
13. Jasa Keagenan (Agent/Agency).
Dalam konteks jasa keagenan ini, bank bertindak
menjadi agen penjual produk non bank, seperti Reksa
Dana, Bancassurance, obligasi pemerintah, surat berharga
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Bank bekerja
sama dengan perusahaan lain seperti perusahaan
sekuritas dan perusahaan asuransi karena produk non
bank merupakan produk investasi milik perusahaan
tersebut yang dipasarkan dan dijual melalui bank yang
bertindak sebagai perantara atau age, selain sebagai agen
penerbit dan pembayar commercial paper.
14. Layanan Penggajian (Payroll Service)
Merupakan sistem pembayaran gaji karyawan suatu
perusahaan melalui fasilitas pendebetan otomatis
(autodebet) yang dilakukan bank untuk dikredit ke
rekening karyawan di bank tersebut. Pada payroll service,
bank menangani semua fungsi secara mandiri untuk
memudahkan dan memberikan waktu bagi pemilik
perusahaan untuk fokus pada usahanya, bukan pada
hal-hal yang bersifat administratif.

81

HUKUM PERBANKAN

15. Bank dapat melakukan kegiatan jasa-jasa pelayanan
lainnya selama kegiatan tersebut sesuai ketentuan UU
Perbankan serta ketentuan terkait lainnya.
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A. KONSEP BANK SEBAGAI AGEN
Dalam perkembangan di bidang pemasaran suatu
produk dewasa ini, yang dulu umumnya suatu produk
dipasarkan dan dijual sendiri oleh perusahaan produsen
sebagai pemilik produk, maka dalam transaksi bisnis konsep
pemasaran yang demikian itu sudah mulai ditinggalkan
karena telah terjadi perubahan paradigma atau mekanisme
dalam konsep pemasaran tersebut. Kondisi kini, distribusi
dan penjualan produk bisnis dapat dilakukan dengan
menggunakan pihak lain yang bertindak sebagai perantara
(agen) dengan melakukan kerjasama antara kedua belah
pihak untuk bersinergi yang bertujuan untuk peningkatan
daya guna dan produktivitas kerja dan sumber daya para
pihak tersebut guna menghasilkan kinerja dan profitabilitas
yang maksimal bagi kedua pihak. Tujuan lainnya adalah
guna mempercepat dan memperluas pemasaran dan
distribusi produk agar segera tersebar ke masyarakat di
berbagai lokasi pemasaran.
Dalam konteks bidang pemasaran ini, Ridwan
Khairandy menjelaskan bahwa pemasaran dan penjualan
suatu produk industri pada konsumen, produsen atau
pelaku usaha dapat melakukannya sendiri atau melalui agen
/ distributor, yang dalam hukum bisnis atau kontrak disebut
kontrak keagenan (agency agreement) dan kontrak distribusi
(distributorship agreement).89 Hal ini terjadi dengan tujuan
untuk efisiensi, sehingga penjualan barang dan jasa oleh
produsen ke konsumen lewat penghubung (middle man)

89Ridwan

Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 247.
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sebagai agen atau distributor90 Konsep pemasaran produk
melalui agen ini banyak terjadi dalam dunia bisnis komersial
termasuk bisnis internasional yang lebih efisien dan
menguntungkan dari pada memasarkan sendiri atau
membuka cabang baru di suatu tempat atau negara, konsep
keagenan dapat dikatakan sebagai konsep kemitraan, seperti
yang dikatakan bahwa91 dalam konsep kemitraan tersebut,
mitra kerja berlaku sebagai agen.
Konsep pemasaran melalui agen ini juga terjadi di
bidang perbankan, dimana bank bertindak selaku perantara
guna menjual produk non bank berdasarkan konsep
kerjasama. Hal ini terjadi karena perkembangan dalam dunia
bisnis serta tuntutan bisnis agar pelaksanaan pemasaran
produk lebih efektif dan efisien serta bagi bank untuk
peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan keberadaan
cabang bank di kota-kota. Seperti yang dikatakan bahwa92
guna meningkatkan pendapatan bank, fokus kegiatan bank
selain melakukan penyaluran kredit, termasuk melakukan
kegiatan pelayanan (services) untuk menambah profit bank.
Pada dasarnya bank bertindak sebagai agen berarti
sebagai perantara antara pemilik produk (prinsipal) dengan
pembeli produk non bank, dengan jalan menjembatani
antara dua kepentingan, yaitu kepentingan prinsipal dengan
pihak pembeli produk karena adanya keterbatasan keadaan
pemilik produk. Bank bertindak selaku kuasa pemilik
produk pada saat melakukan interaksi bersama pembeli
90Suharnoko,

Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Cetakan
ke-7, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 39.
91Andika Persada Putera, Keagenan Bank dalam Perspektif
Common Law System, Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 2 November 2016,
h. 183.
92Ibid., h. 181.
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produk non bank terkait dengan transaksinya. Dalam
konteks ini dapat dikatakan bahwa93 karena bank hanya
melaksanakan tugas khusus sesuai dalam kontrak kerjasama,
maka bank dikatagori sebagai agen khusus.
Sesuai pendapat David Kelly, et.al, yang mengatakan
agen sebagai wakil
pemilik produk guna melakukan
hubungan atau perbuatan hukum dengan pihak lain
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh prinsipal
kepada orang tersebut.94 Adanya kontrak kerjasama yang
dibuat antara bank dan prinsipal berupa kontrak keagenan
menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya,
sehingga bank wajib bertindak sesuai isi kontrak, sehingga
apabila terjadi risiko, maka tanggung jawab sepenuhnya ada
pada prinsipal, namun jika bank bertindak tidak sesuai
dengan isi perjanjian, maka segala risiko yang timbul
tanggung jawab sepenuhnya ada pada bank. Dalam hal ini
Suchitthra Vasu95 mengatakan bahwa pendelegasian
wewenang yang diberikan prinsipal pada agen untuk
membuat perjanjian dengan pihak ketiga, maka perjanjian
tersebut mengikat prinsipal sedangkan agen tidak punya
kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan perjanjian
tersebut.
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dalam
transaksi produk non bank dimana bank selaku agen penjual
bertindak atas nama prinsipal, maka tanggung jawab atas
dana pihak ketiga hasil pembelian produk non bank
93Andika

Persada Putera, Karakteristik Keagenan Bank, Yuridika,
Volume 29 No 3, September-Desember 2014, h. 251.
94Ridwan Khairandy, Op.Cit., h. 247, dikutib dari David Kelly,
et.al, Business Law, London: Cavendish Publishing, Limited, 2002, h. 283.
95Ibid., h. 252, dikutip dari Suchitthra Vasu, Contract Law For
Business People, RankBook, Singapore, 2001, h. 82.
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tersebut menjadi tanggung jawab prinsipal sepenuhnya
sekalipun yang berhubungan dengan pihak ketiga adalah
bank.
B. KARAKTERISTIK PRODUK NON BANK
Salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi nasional
adalah keberadaan industri perbankan, pasar modal dan
asuransi, yang mana industri-industri tersebut mempunyai
produk andalan untuk dipasarkan pada nasabahnya.
Perbankan mempunyai produk simpanan selain kredit dan
jasa pelayanan, sedangkan pasar modal dan asuransi
mempunyai produk investasi. Dalam perkembangannya,
industri jasa keuangan saling berkolaborasi melakukan
terobosan dengan membuat suatu produk baru sebagai
gabungan dari kedua produk lembaga keuangan tersebut,
seperti produk deposito bank dibendel dengan asuransi jiwa,
akan bermanfaat ganda bagi nasabah selain punya
pendapatan tetap sekaligus terproteksi dengan asuransi jiwa.
Kolaborasi tersebut diperluas dalam bentuk kerjasama
pemasaran dan penjualan produk investasi, selain dijual
melalui pasar modal, juga dijual melalui perbankan sebagai
agen penjual. Kenyataannya saat ini kerjasama antara
industri jasa keuangan tersebut semakin meningkat yang
dibuktikan dengan banyaknya Bank menjual produk
investasi sebagai produk non bank berupa Reksa Dana dan
Bancassurance yang merupakan hasil kerjasama dengan
Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi.
Investasi menurut Sunariyah adalah penanaman
modal untuk periode waktu yang panjang dengan maksud
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untuk memperoleh return pada masa mendatang.96 Jadi inti
dari investasi itu berkaitan dengan unsur ketidakpastian
hasil pada waktu yang akan datang, sehingga harus
melakukan tahap-tahap tertentu yang menurut Frank J.
Fabozzi tahapan investasi dilakukan dengan jalan
menetapkan sasarannya, membuat kebijakannya, memilih
strategi portofolio/aktiva/asset serta mengukur dan evaluasi
kinerjanya.97 Tahapan tersebut merupakan tindakan
antisipatif untuk mengurangi risiko ketidakpastian tersebut
bukan untuk menghilangkan risikonya karena risiko melekat
pada setiap investasi.
Dengan demikian, karakteristik produk non bank
sebagai produk investasi memiliki ciri-ciri umum antara lain,
yaitu :
1. Ketidakpastian, artinya produk investasi tidak dapat
dipastikan imbal hasil atau keuntungan yang akan
diterimanya, karena kondisi nilai investasinya bisa naik
dan turun karena kondisi pasar, seperti Nilai Aktiva
Bersih (NAB) Reksa Dana turun atau bahkan obligasi
tidak dibayar saat jatuh tempo karena penerbit
wanprestasi atau bangkrut.
2. Tidak ada jaminan, artinya berkaitan dengan
ketidakpastian karena produk investasi berkaitan dengan
kondisi pasar yang tidak pasti dan bersifat fluktuasi
sehingga tidak ada jaminan akan mendapatkan
keuntungan.

96Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keempat,
UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, h. 34.
97Frank J. Fabozzi, Manajemen Investasi Jilid 1, Edisi Indonesia,
Salemba Empat, Jakarta, 1999, h. 2-5.
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3.

4.

5.

Memiliki
jangka
waktu
panjang,
merupakan
karakteristik umum produk investasi, artinya investasi
harus berjangka waktu panjang agar punya hasil atau
keuntungan sesuai ekspektasi investor, sekalipun tidak
ada jaminan dan kepastian untuk itu.
Memiliki potensi risiko, merupakan karakteristik umum
suatu produk investasi yang melekat suatu potensi
risiko, karena jika tidak memiliki risiko berarti bukan
produk investasi. Namun salah satu mitigasi terhadap
potensi risiko tersebut adalah investasi dilakukan dalam
jangka waktu panjang sesuai karakteristik tersebut.
Memiliki return yang lebih besar atau sama dengan nilai
inflasi sebagai karakteristik produk investasi yang
membedakan dengan produk lainnya.

C. KEGIATAN KEAGENAN PRODUK NON BANK
1. KEGIATAN KEAGENAN REKSA DANA
Istilah Reksa Dana pada beberapa negara mempunyai
istilah yang berbeda, namun pengertiannya pada dasarnya
tidak jauh berbeda. Kata Reksa Dana di Indonesia diartikan
suatu kumpulan uang atau dana yang dijaga atau dikelola,
karena berasal dari kata Reksa yang diartikan dengan jaga
atau pelihara, sedangkan kata Dana yang diartikan dengan
himpunan uang. Istilah RekA Dana tersebut di Inggris
disebut dengan istilah unit trust yang diartikan sebagai unit
atau saham kepercayaan, lalu di Amerika disebut dengan
istilah mutual fund yang diartikan sebagai dana bersama,
sedangkan di Jepang disebut dengan istilah investment fund
yang diartikan dengan dana investasi yang dikelola dengan
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kepercayaan.98 Dari beberapa pengertian tersebut dapat
dikatakan bahwa Reksa Dana merupakan himpunan uang
atau dana yang merupakan dana bersama yang dikelola
berdasarkan kepercayaan.
Di Indonesia, keberadaan mengenai pengaturan Reksa
Dana terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1995, mengenai Pasar
Modal99, yang menyebutkan Reksa Dana sebagai wadah
tempat penghimpun dana dari pemodal yang akan
digunakan untuk investasi pada portofolio efek yang
dilakukan Manajer Investasi. Jadi Reksa Dana bukan produk
simpanan di bank, melainkan merupakan instrumen pasar
modal sebagai produk investasi yang pengelolaannya
dilakukan Manajer Investasi.
Menurut Sapto Rahardjo, bahwa Reksa Dana
merupakan wadah dana pemodal atau investor yang
pelaksanaan pengelolaannya oleh Manajer Investasi untuk
investasi melalui portfolio efek atau produk keuangan
lainnya.100 Pendapat Adler Haymans Manurung yang
mengatakan bahwa Reksa Dana merupakan wadah dana
masyarakat guna investasi pada deposito, saham, obligasi,
pasar uang dan sebagainya.101 Demikian halnya dengan
pendapat Robert C. Pozen yang mengatakan bahwa a mutual
fund is an investment company that pools money from shareholders

98Andri

Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Prenada
Media, Medan, 2009, h. 165.
99Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal.
Selanjutnya disebut UU Pasar Modal.
100Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Reksa Dana: Pilihan Bijak
Berinvestasi dan Mengembangkan Dana, Elex Media Komputindo, Jakarta,
2004, h. 2-3.
101Adler Haymans Manurung, Lima Bintang Untuk Agen Penjual
Reksa Dana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h.10.
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and invest in a diversified of securities.102 Jadi Reksa Dana dapat
diartikan sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang
investasi atau penanaman modal yang melakukan
pengumpulan uang atau dana dari masyarakat pemodal
yang selanjutnya diinvestasikan pada beranekaragam suratsurat berharga.
Dalam konteks tersebut pengertian umum dalam
Reksa Dana adalah para pemodal atau investor menitipkan
uangnya kepada Manajer Investasi agar kumpulan dana
tersebut diinvestasikan ke berbagai surat-surat berharga atau
efek yang ada di pasar modal, sehingga secara konsep
merupakan suatu cara mengalihkan dana investasi kepada
pengelola uang professional (professional fund manager) yang
lazim disebut dengan Manajer Investasi. Artinya dengan
Reksa Dana, terjadi diversifikasi investasi oleh investor,
melalui upaya pemilihan portofolio efek (tindakan diversifikasi),
proses penyebaran portofolio pada instrumen investasi yang
berbeda guna diversifikasi risiko. Mekanismenya melalui satu
instrumen maupun lintas instrumen, dengan investasi pada
beberapa jenis instrumen investasi yang berbeda-beda, seperti di
saham, obligasi, deposito atau campuran jenis instrument yang
berbeda.
Dana yang dikelola Manajer Investasi milik investor
untuk dikelola kedalam berbagai portofolio efek untuk
kepentingan investor sesuai strategi dan kebijakan Manajer
Investasi. Dengan kata lain, Manajer Investasi merupakan
institusi pengelola dana yang menerima titipan dana
investor untuk diinvestasikan atas nama investor ke dalam
portofolio yang beragam. Dalam hal ini investor sifatnya
102Robert

C. Pozen, The Mutual Fund Business, The MIT Press,
Cambridge, England, 1998, h. 99.

91

HUKUM PERBANKAN

pasif dan menyerahkan secara penuh pengelolaan dana
investasi kepada Manajer Investasi yang telah bekerja sama
dengan Bank Kustodian berdasarkan kontrak dengan kewajiban
sebagai pelaksana transaksi, melakukan penyimpanan, serta
pengadministrasian atas Reksa Dana tersebut. Dengan
demikian, karakteristik produk Reksa Dana sangat berbeda
dengan produk simpanan bank, apalagi banyak variasi Reksa
Dana sehingga menambah kompleksitas perbedaan tersebut.
Berdasarkan Pasal 18 UU Pasar Modal Pasal dan
penjelasannya, bentuk dan sifat dari Reksa Dana tersebut
ada tiga, yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan, Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif (KIK), serta atas kedua bentuk
tersebut dapat bersifat terbuka (open-end investment) dan
tertutup (close-end investment).
Reksa Dana berbentuk Perseroan, diatur dalam POJK
No.40/POJK.04/ 2016, adalah emiten yang melakukan
penghimpunan dana dari investor dengan melakukan
penawaran perdana atas penjualan saham emiten yang
lazimnya disebut dengan istilah initial public offer atau IPO.
Selanjutnya kumpulan dana hasil IPO tersebut dilakukan
investasi pada berbagai macam surat-surat berharga yang
ada di Pasar Modal dan Pasar Uang sebagai portfolio
investasi.
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
(KIK), diatur dalam POJK No.23/POJK.04/2016, merupakan
kontrak yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan Bank
Kustodian, yang memberikan kewenangan yang berbeda
pada masing-masing pihak, yaitu pemberian wewenang
pada Manajer Investasi guna melakukan pengelolaan pada
portofolio investasi kolektif, sedangkan Bank Kustodian
diberikan wewenang untuk melakukan pengadministrasian
92

BAB IV Produk Non Bank

atas penitipan kolektif dari efek yang dikelola Manajer
Investasi. Terhadap pemberian wewenang yang berdasarkan
kontrak tersebut mengikat pemegang Unit Penyertaan,
sekalipun pemegang Unit Penyertaan itu tidak ikut
tandantangan pada kontrak antara Manajer Investasi dan Bank
Kustodian tersebut. Reksadana KIK hanya mengeluarkan Unit
Penyertaan dan tidak mengeluarkan Saham.
Reksa Dana terbuka merupakan Reksa Dana yang
memperbolehan untuk melakukan pembelian kembali dari
pemodal atas saham-sahamnya yang telah dijual pada pemodal
sampai sebanyak modalnya, sehingga memungkinkan investor
untuk melaksanakan mekanisme jual beli saham pada Reksa
Dana Terbuka tersebut. Namun sebaliknya pada Reksa Dana
Tertutup, dimana Reksa Dana tidak diperbolehkan untuk
melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah
dilakukan penjualan kepada pemodal, sehingga tidak
memungkinkan terjadinya mekanisme jual beli saham pada
Reksa Dana tertutup ini.103
Selanjutnya ada empat jenis Reksa Dana, yaitu: Reksa
Dana Pasar Uang (Money Market Funds), Reksa Dana
Pendapatan Tetap (Fixed lncome Funds), Reksa Dana Saham
(Equity Funds) dan Reksa Dana Campuran (Balanced Funds).
Reksa Dana Pasar Uang berinvestasi pada efek di
Pasar Uang dan bersifat hutang untuk periode dibawah satu
tahun. Jadi investasinya pada surat berharga antara lain
obligasi, deposito, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat
Bank Indonesia. Tingkat resikonya relatif rendah, sehingga
kemungkinan pendapatannya juga rendah karena sebagai
investasi jangka pendek untuk perlindungan modal dan
103Irsan

Nasarudin, et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,
Cetakan ke-7, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, h. 158.
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penyediaan likuiditas sehingga dapat dicairkan setiap saat
apabila dibutuhkan.
Reksa Dana Pendapatan Tetap berinvestasi pada efek
yang bersifat hutang minimal 80% dari jumlah pengelolaan
portofolionya. Sebagai investasi dengan jangka waktu
menengah atau panjang yang berisiko rendah sampai
menengah, dengan potensi imbal hasil dalam bentuk bunga
yang relatif lebih tinggi dari tabungan, deposito atau Reksa
Dana Pasar Uang.
Reksa Dana Saham berinvestasi pada efek yang
bersifat ekuitas atau saham, minimal 80 % dari jumlah
pengelolaan portofolionya dengan kontribusi imbal hasil
dalam bentuk gain. Investasi pada saham bersifat jangka
panjang diatas 3 tahun dan memberikan potensi
pertumbuhan nilai investasi lebih tinggi, sehingga risikonya
tinggi pula. Adanya persepsi bahwa berinvestasi saham
bersifat spekulatif karena harga saham bersifat fluktuatif
naik turun yang tidak dapat diperkirakan.
Reksa Dana Campuran berinvestasi yang sifatnya
wajib pada efek yang bersifat ekuitas dan hutang, instrumen
Pasar Uang tidak lebih dari 79% dari jumlah pengelolaan
portofolionya. Pengelolaannya sifatnya fleksibel karena
dapat berubah-ubah dari ekuitas/saham ke obligasi ataupun
ke deposito, dan lain-lain menurut keadaan pasar melalui
kegiatan perdagangan (trading). Investor yang tidak berani
berisiko tinggi bisa menentukan Reksa Dana Campuran
karena potensi imbal hasil dan risikonya berada diantara
Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Saham.
Dalam perkembangan selanjutnya, guna memenuhi
kebutuhan dan tujuan investasi masyarakat timbul inovasi
produk baru pada Reksa Dana, sehingga muncul bermacam94
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macam produk Reksa Dana baru hasil inovasi, tersebut,
yaitu Reksa Dana Terstruktur, Reksa Dana Syariah, Dana
Investasi Real Estate (DIRE), Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset (KIK-EBA) dan Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
Reksa Dana Terstruktur sebagai Reksa Dana yang
pelaksanaan jual belinya oleh investor hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu sesuai ketentuan Manajer
Investasi. Reksa Dana Terstruktur sesuai Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. KEP-429/BL/2007, ada tiga macam, yaitu :
Pertama, Reksa Dana Terproteksi, berinvestasi pada
efek yang bersifat hutang dengan peringkat layak investasi,
serta mendapatkan perlindungan atau proteksi pada
investasi awalnya lewat pengelolaan portofolionya pada saat
berakhirnya jangka waktunya. Manajer Investasi pada
umumnya membeli obligasi pemerintah yang berating
ranking investasi oleh agensi rating, sehingga investor bisa
mendapatkan perlindungan atas nilai investasi awalnya.
Kedua, Reksa Dana dengan Penjaminan, yang
memberi jaminan terhadap nilai investasi awal saat
berakhirnya jangka waktu. Penjaminan tersebut diberikan
oleh pihak lain yang bertindak sebagai pemberi jaminan atau
guarantor, seperti bank atau asuransi, dengan membuat
kontrak penjaminan sesuai persyaratan tertentu antara
Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak
pemberi jaminan.
Ketiga, Reksa Dana Indeks, portofolio efeknya adalah
efek bagian dari indeks yang dirujuknya, sehingga
diinvestasikan ke efek yang ada dalam bagian indeks
tersebut. Fungsi indeks itu untuk membandingkan performa
suatu efek apakah lebih tinggi atau rendah dibandingkan
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nilai indeks tersebut. Indeks juga berfungsi untuk memberi
peringatan pada investor, terutama jika kondisi ekonomi
terjadi perubahan yang mendasar (signifikan). Selanjutnya
atas ketiga jenis Reksa Dana tersebut diatas, diatur lebih
lanjut dalam POJK No.48/POJK.04/2015.
Reksa Dana Syariah, berinvestasi pada saham
perusahaan yang menggunakan prinsip syariah, sedangkan
imbal hasil pendapatan (return) bagi investor tidak berbeda
jauh dengan yang konvensional, karena yang membedakannya
hanya instrument portofolionya yang berbasis syariah.
Dana Investasi Real Estate (DIRE), merupakan wadah
penghimpun dana pemodal kemudian diinvestasikan aset
real estat atau yang berkaitan. Pengertian Real estat dalam
hal ini diartikan sebagai tanah dan bangunan di atasnya,
sedangkan aset terkait real estat diartikan sebagai efek dari
perusahaan real estat yang terdaftar di pasar modal dan
dikeluarkan perusahaan real estat. Perusahaan real estat
merupakan perusahaan bergerak dalam usaha real estat. Jadi
dana DIRE tersebut oleh Manajer Investasi diinvestasikan
dalam bentuk pembelian dan/atau pengelolaan suatu
gedung, dalam hal ini termasuk gedung perkantoran
ataupun gedung apartemen. Dalam hal ini investor
mendapatkan imbal hasil atas investasi penyewaannya
setelah dikurangi biaya pengelolaannya.
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA), sebagai kontrak Manajer Investasi dan Bank
Kustodian, namun atas kontrak tersebut mengikat pemegang
efek beragun aset sekalipun tidak ikut dalam kontrak. Dalam
hal ini Manajer Investasi mendapat kewenangan atas
pengelolaan portofolio investasi kolektif, dan Bank
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Kustodian mendapat kewenangan menerima penitipan
kolektif.
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas, merupakan wadah penghimpunan
dana yang berasal dari Pemodal Profesional kemudian
dilakukan investasi oleh Manajer Investasi ke portofolio
Efek. Dalam hal ini yang maksud dengan Pemodal
Profesional adalah pemodal yang mempunyai kapasitas
untuk membeli Unit Penyertaan serta dapat menganalisis
risiko atas Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas tersebut.
2. KEGIATAN KEAGENAN BANCASSURANCE
Produk asuransi merupakan suatu produk yang
memberikan kepastian dan jaminan perlindungan atau
proteksi bagi setiap individu maupun suatu perusahaan
sehingga merupakan suatu hal yang esensi bagi kehidupan
jaman kini, selain sebagai sarana investasi guna persiapan
masa depan. Pentingnya keberadaan perusahaan asuransi di
jaman modern ini karena adanya perubahan gaya hidup (life
style) pada individu masyarakat modern, sehingga
kebutuhan terhadap produk asuransi untuk memberikan
perlindungan diri bagi individu termasuk bagi perusahaan
terhadap asetnya. Berkembangnya perusahaan asuransi
yang menunjukkan perkembangan tren positif dan
signifikan membuktikan adanya kebutuhan masyarakat
terhadap produk asuransi. Berbagai produk asuransi yang
ada saat ini yang ditawarkan pada nasabah antara lain yang
umum adalah asuransi kerugian yang memberikan
perlindungan karena terjadinya kebakaran, dan lainnya;
asuransi jiwa yang memberikan perlindungan apabila terjadi
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musibah kematian; asuransi kesehatan yang memberikan
perlindungan jika menderita sakit; asuransi terhadap tenaga
kerja, termasuk asuransi jiwa sebagai unit link pada produk
simpanan bank seperti tabungan dan dalam pemberian
kredit bank
Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat/
nasabah pada produk asuransi, perusahaan asuransi juga
berinovasi membuat produk baru sebagai sarana investasi
jangka panjang, salah satunya melakukan sinergi dengan
perbankan dengan menerbitkan inovasi produk berupa
Bancassurance, yang merupakan sarana investasi yang
diminati masyarakat karena memberikan tambahan
perlindungan terhadap risiko kematian bagi pemegang polis,
selain sebagai bentuk investasi dana. Sinergi kedua lembaga
keuangan ini sebagai inovasi baru dalam pengembangkan
produk serta peningkatan jasa layanan bank dan asuransi
pada nasabahnya, sekaligus untuk meningkatkan penetrasi
pasar dan memperkuat customer base bagi kedua pihak.
Bancassurance sebagai produk asuransi yang
dihasilkan dari kerjasama kemitraan bank dan asuransi dan
memberikan keuntungan pada para mitra maupun
nasabahnya. Jadi merupakan kegiatan yang terjadi karena
adanya kontrak bank dan perusahaan asuransi yang
memberikan kewajiban pada bank untuk melakukan
kegiatan penjualan produk tersebut sebagai agen (sales
representative) dan mendapat hak atas komisi sehingga
hubungan keduanya adalah hubungan keagenan. Melalui
kerjasama keagenan tersebut
perusahaan asuransi
mengharapkan bank dapat melakukan penetrasi potensi
pasar asuransi dari nasabahnya, guna meningkatkan kinerja
masing-masing.
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Pengertiannya Bancassurance sebagai bentuk layanan
bank pada nasabahnya dalam penyediaan produk asuransi
sebagai proteksi termasuk investasi guna memenuhi
kebutuhan keuangan nasabah pada masa depan. Lebih lanjut
Lafferty Business Research mengartikan Bancassurance sebagai
konsep kemitraan dalam pelayanan keuangan nasabah yang
sekaligus guna memenuhi kebutuhan perbankan dan asuransi
dalam satu waktu.104 Jadi prinsipnya Bancassurance itu sebagai
hasil kemitraan bank dan asuransi, dimana mekanisme
pemasaran dan penjualan produk tersebut menggunakan
sarana distribusi perbankan.
Menurut
Zurkarnain
Sitompul,
Bancassurance
dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian
pertama yang menyatakan bahwa bank dapat melakukan
penawaran kepada nasabahnya atas produk bank, asuransi
dan investasi. Kondisi tersebut merupakan sistem Universal
Banking, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh negara di
Eropa yang tidak melarang dan membatasi bank untuk
menjual produk asuransi. Lain halnya dengan pengertian
kedua yang menyebutkan bahwa Bancassurance (istilah
Perancis) merupakan sarana menjual produk asuransi
melalui bank. Kondisi di Indonesia masuk dalam pengertian
kedua, karena Bancassurance adalah produk murni dari
asuransi yang dijual oleh bank serta adanya larangan bagi
bank untuk melakukan kegiatan asuransi (sebagai produk
bank) sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.105
Pengertian Bancassurance secara formal terdapat
dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.05/2016 juncto Surat
104Ketut

Sendra, Bancassurance Kemitraan Strategis Perbankan Dan
Perusahaan Asuransi, Cet-1, PPM Anggota IKAPI, Jakarta, 2007, h. 3.
105Zurkarnain Sitompul I, Op.Cit.,h. 3.
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Edaran OJK No. 33/SEOJK.03/2016, yang memberikan
pengertian Bancassurance sebagai suatu kegiatan dalam
bentuk mitra kerjasama yang dilakukan oleh bank dan
perusahaan asuransi untuk melakukan penjualan produk
asuransi lewat bank. Pelaksanaannya dilakukan dengan tiga
mekanisme, yaitu Referensi, Kerjasama Distribusi dan
Integrasi Produk. Hal ini senada dengan penjelasan dari OJK
yang tercantum dalam Booklet Perbankan Indonesia106
Pada
model
referensi,
peran
bank
hanya
merekomendasikan (referensi) produk asuransi tersebut pada
nasabahnya, sebagai penerus informasi pada nasabah dan
sebagai penyedia akses pada perusahaan asuransi guna
penawaran produk asuransi pada nasabah. Pada model
kerjasama distribusi, peran bank sebagai pemasaran produk
asuransi melalui mekanisme pemberian penjelasan langsung
pada nasabah tentang produk, seperti karakteristik, manfaat
dan risiko produk tersebut melalui tatap muka (face to face)
atau telemarketing. Pada model integrasi produk, peran
bank dalam pemasaran produk asuransi pada nasabah
secara langsung melalui mekanisme modifikasi atau
penggabungan kedua produk, yaitu produk bank dan
produk asuransi, yang lazimnya dinamakan dengan istilah
bundled product.
Sehubungan dengan itu, bank sebagai lembaga
intermediasi yang kegiatan usahanya sesuai dengan
kebutuhan bisnis, salah satunya memberikan jasa pelayanan
pada masyarakat, sehingga banyak mempunyai nasabah
yang selalu berhubungan dengan bank. Fakta itu yang
membuat daya tarik perusahaan asuransi dan lembaga
106Otoritas

Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2017, Edisi
4, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta, 2017, h. 167.
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keuangan lainnya untuk memaksimalkan usahanya pada
penetrasi pasar produk asuransi dan produk lainnya melalui
jasa bank. Kenyataannya meskipun bank sudah lama
melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi guna
melindungi kepentingan usahanya dalam bentuk asuransi
jaminan kredit serta asuransi jiwa nasabah untuk melindungi
potensi risiko dalam pelunasan kredit nasabahnya, namun
perlu kerjasama yang lebih luas untuk memasarkan inovasi
produk baru dari asuransi tersebut.
Adanya hubungan historis dan potensi pasar yang
besar itulah yang menjadi alasan utama bagi perusahaan
asuransi untuk bersinergi dengan bank melalui konsep
kerjasama untuk pemasaran dan penjualan produk
Bancasurance. Harapan bagi perusahaan asuransi adalah
pemasaran produk asuransi oleh bank melalui potensi
nasabah bank yang begitu besar agar dapat penetrasi pada
produk Bancassurance tersebut, sehingga perusahaan
asuransi dapat memperbesar jaringan distribusi produknya
dengan mengandalkan potensi kepercayaan masyarakat
pada bank. Selain itu, perusahaan asuransi tidak
membutuhkan infrastruktur baru seperti buka kantor baru
pada setiap kota, dan lain-lain yang memerlukan dana besar,
tetapi bisa memasarkan dan menjual produk asuransinya
lewat kantor bank.
Manfaat kerjasama dengan perusahaan asuransi bagi
bank adalah untuk dapat memenuhi kepentingan nasabah
atas produk selain tabungan, deposito dan rekening koran.
Dengan pertimbangan komersial untuk meningkatkan
keuntungan yang signifikan berupa fee based income dari hasil
penjualan tersebut, juga keuntungan dari biaya pendebetan
rekening nasabah yang didebet secara otomatis (auto debet)
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atas biaya premi asuransi nasabah dalam tenggang waktu
tertentu. Selain itu, bank juga dapat menawarkan pada
nasabah kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan
berbagai transaksi di bank, termasuk pembelian
Bancassurance.
Dari pandangan nasabah, nasabah tidak punya
banyak waktu untuk berhubungan dengan banyak
perusahaan dalam satu waktu, sehingga adanya kebutuhan
satu pelayanan, dalam arti one stop shop merupakan suatu
kemudahan dan efisiensi waktu menjadi kebutuhan nasabah
saat ini, karena waktu senggang telah menjadi komoditas
berharga, sehingga kondisi tersebut dapat diterima dan
dianggap baik oleh nasabah dari sisi efektivitas dan
efisiennya.
Seperti produk investasi lainnya, berinvestasi pada
Bancassurance juga terdapat keuntungan dan risiko
berinvestasi. Keuntungannya adalah pertama, untuk
proteksi sekaligus investasi serta kebutuhan menabung dan
perencanaan keuangan, dimana tujuan investasinya
beragam, antara lain sebagai tabungan, dana pendidikan
ataupun kebutuhan dana di hari tua. Kedua, beragamnya
terhadap pilihan investasi disesuaikan dengan keinginan
investor (risk appetite) terhadap toleransi risiko dan potensi
keuntungan yang dikehendaki. Ketiga, adanya banyak
pilihan sesuai keadaan dan kebutuhannya terhadap jumlah
perlindungan jiwanya. Keempat, adanya fleksibelitas atas
kebebasan dalam menambah ataupun menarik dananya
sewaktu-waktu dengan proteksi atas asuransinya tetap
berjalan. Kelima, dapat melakukan pemantauan setiap hari
atas pertumbuhan dana investasinya.
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Selain adanya keuntungan dalam berinvestasi pada
Bancassurance tersebut, tentu ada unsur risikonya juga
sebagai produk investasi, yaitu tidak ada jaminan imbal hasil
dari investasi tersebut karena mengikuti mekanisme pasar
serta sebagai produk investasi yang karakteristiknya
berpotensi mendapatkan tingkat margin keuntungan besar,
tetapi akan diimbangi dengan adanya risiko atas investasi
yang relatif besar pula.
Dengan demikian, produk Bancassurance ini banyak
manfaatnya bagi para pihak yang bekerjasama termasuk
nasabah, meskipun tidak dapat dipungkiri karena produk
tersebut adalah produk investasi, tentu ada risiko-risiko
berinvestasi yang harus diketahui dan dijelaskan oleh bank
kepada nasabah sebelum nasabah memutuskan berinvestasi.
Dalam penerapannya, bank harus tunduk pada semua
ketentuan yang terkait dengan Bancassurance ini, antara lain,
yaitu Surat Edaran OJK No. 33 /SEOJK.03/2016, tentang
penerapan manajemen risiko bank atas kegiatan terkait
Bancassurance. Hal ini mengingat dalam kegiatan tersebut
selain ada unsur manfaatnya, namun juga ada unsur risiko
bagi bank terutama risiko reputasi dan risiko hukum
sehingga perlu dimitigasi.
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A. HAKIKAT RISIKO PADA BANK
Istilah risiko disebut dengan kata risk (Inggris), yang
didefinisikan oleh Black Law Dictionary sebagai ”The
uncertainty of a result, happening, or loss”107, yaitu merupakan
ketidakpastian dari suatu akibat, kejadian atau kerugian.
Pengertian risiko menurut Kamus Bahasa Indonesia, diartikan
sebagai suatu dampak dari perbuatan yang merugikan,
membahayakan atau yang kurang menyenangkan.108 Pendapat
Sri Redjeki Hartono tentang risiko merupakan ketidakpastian
terkait kerugian di masa akan datang.109 Berbeda dengan itu,
Subekti cenderung mengartikan risiko adalah kewajiban
untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh
peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak atau
karena keadaan memaksa.110 Pendapat senada dari Riduan
Syahrani yang mengatakan bahwa risiko adalah kewajiban
menanggung kerugian akibat overmacht.111 Selain itu,
menurut Ronny Kountur risiko adalah kemungkinan
kejadian yang merugikan, semakin banyak atau
kompleksnya suatu kegiatan akan semakin besar
risikonya.112
Dalam konteks berbeda, Ferry N. Idroes mengartikan
risiko sebagai hal yang bahaya (ancaman) atau potensi suatu
perbuatan atau peristiwa yang mempunyai akibat yang
107Black

Law Dictionary, Op.Cit., h. 1353.
Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op.Cit., h. 1310.
109Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,
Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 62.
110R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Intermasa,
Jakarta, 1985, h. 59.
111Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,
Alumni, Bandung, 2006, h. 238.
112Ronny Kountur, Manajemen Resiko, Abdi Tandur, Jakarta, 2006,
h. 3.
108Tim
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bertentangan dengan maksud tujuannya, jadi merupakan
kebalikan dari peluang. Dengan kata lain antara tujuan dan
akibatnya ada pada sisi yang berkebalikan (berlawanan),
sehingga suatu kegiatan akan berisiko apabila akibatnya
berlawanan. Sebaliknya suatu kegiatan itu memberikan
peluang apabila mendapatkan hasil sesuai keinginan.113
Dari paradigma yang berbeda, pengertian risiko
menurut Ashwarth Damodaran adalah penerimaan return
yang berbeda dengan yang diharapkan oleh pihak yang
berinvestasi.114 Menurut Megginson, risiko adalah “variability
of returns associated with a given asset.”115 Dalam hal ini risiko
merupakan suatu perubahan dari keuntungan yang
dihubungkan dengan aset yang diberikan. Setiap aset akan
memiliki risiko yang tidak sama antara satu dan lainnya.
Namun dalam pengertian hukum, risiko selalu dihubungkan
dengan pihak lain karena timbulnya risiko selalu
menimbulkan persoalan mengenai siapa yang wajib
memikul kerugian yang timbul dari risiko tersebut.
Secara komprehensif, Vaughan memberikan beberapa
definisi tentang risiko untuk menunjukkan bahwa risiko
dapat dipandang dari berbagai segi yang tergantung dari
situasi, kondisi dan kejadiannya. Setidaknya ada lima
pengertian risiko, yaitu116: pertama, risk is the chance of the
loss, yaitu merupakan kesempatan untuk menderita

113Ferry

N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman
Pendekatan 8 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 4.
114Ashwarth Damodaran, Estimating Risk Parameters, Stern School
of Business, New York, 2002.
115W. Megginson, Corporate Finance Theory, Addison Wesley,
London, 1997, h. 95.
116Herman Darmawi, Op.Cit., h. 19.
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kerugian, menunjukkan keadaan yang terbuka (exposure)
terhadap kerugian atau kemungkinan terjadinya kerugian.
Kedua, risk is the possibility of loss, yaitu potensi untuk
mendapatkan kerugian, berada pada posisi yang tidak pasti.
Ketiga, risk is uncertainty, yaitu ketidakpastian, dalam suatu
keputusan akan timbul ketidakpastian tentang kerugian.
Keempat, risk is dispension of actual from expected result, yaitu
perbedaan hasil yang diterima dengan yang diharapkan.
Kelima, risk is the probability of any outcome, yaitu merupakan
kemungkinan dari beberapa hasil atau akibat. Jadi risiko
berupa kemungkinan dari hasil atau akibat bukan dari
kejadian atau peristiwa.
Berdasarkan penjelasan diatas, risiko adalah suatu
potensi kerugian dari adanya suatu kejadian, tindakan atau
peristiwa yang mengandung unsur kemungkinan atau
ketidakpastian atas hasil dan/atau akibat yang akan
diterima karena tidak dapat diharapkan dan diukur dengan
pasti. Jadi risiko (risk) adalah ketidakpastian yang berakibat
kemungkinan kerugian, sedangkan peluang (opportunity)
adalah ketidakpastian yang berakibat kemungkinan
menguntungkan.
Mengenai tanggung jawab atas terjadinya risiko, J.
Satrio mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab
atas risiko kerugiannya sendiri, kecuali kesalahan itu dapat
dilimpahkan pada orang lain atau perusahaan asuransi.
Namun apabila tidak dapat dilimpahkan pada perusahaan
asuransi, akan bermasalah jika terjadi kerugian karena tidak
ada yang dapat disalahkan.117

117J.Satrio,

Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni,
Jakarta, 1999 (selanjutnya disingkat J. Satrio I), h. 233.
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Berkaitan dengan risiko pada Perbankan, Bank
sebagai badan usaha sangat rentan terhadap risiko karena
pondasi utama bisnis bank adalah kepercayaan masyarakat,
sehingga karakteristik bisnis bank adalah bermodal
kepercayaan. Menurut Robert Tampubolon, risiko bank
merupakan gabungan dari kemungkinan suatu peristiwa itu
terjadi dengan dampak dari peristiwa tersebut, karena setiap
aktivitas bank, ada potensi suatu kejadian akan terjadi atau
tidak, yang dampaknya sebagai peluang keuntungan atau
kerugian.118
Bank dan risiko merupakan dua hal yang berbeda
namun menjadi satu layaknya sebuah mata uang yang
mempunyai dua bidang yang jadi satu. Secara alami (by
nature) bisnis bank memang penuh risiko karena setiap
bisnis tidak hanya berbagi keuntungan namun juga berbagi
risiko. Disatu sisi, risiko berhubungan positif dengan
keuntungan (return), apabila ingin mendapatkan keuntungan
yang besar, maka juga harus siap menghadapi risiko yang
besar, istilahnya high risk, high return. Tanpa adanya
keberanian menghadapi risiko dalam bisnisnya, bank tidak
akan tumbuh pesat bahkan keberhasilan bank dapat
diartikan sebagai keberhasilan dalam mengambil atau
menghadapi suatu risiko, artinya keberhasilan bank dalam
mengelola risiko bisnis.
Bank tidak mungkin dapat menghindari dari risikorisiko yang ada, namun bank harus dihadapi dan mengelola
atau mengendalikan (mitigasi) atas risiko tersebut, karena
merupakan kejadian yang bersifat anticipated dan
unanticipated berakibat negatif berkaitan dengan keuntungan
118Robert

Tampubolon, Manajemen Resiko Pendekatan Kualitatif
Untuk Bank Komersial, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, h. 21.
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dan modal.119 Risiko juga dikatakan sebagai potensi kerugian
pada waktu yang akan datang, namun tidak bisa diukur
dengan pasti karena bersifat tidak tampak (intangible). Jadi
sering dikaitkan dengan keadaan yang tidak pasti
(ketidakpastian/uncertainty), sebagai suatu kondisi dari
beragam kemungkinan kejadian dan hasil dari setiap
kejadian akan berbeda.
Pada sisi lain dalam perbankan terdapat hubungan
yang erat antara risiko dan modal, dimana semakin besar
risiko, semakin besar kebutuhan terhadap modal, sehingga
menjadi kewajiban bank mempunyai cukup modal guna
menutup risiko tersebut, dikenal dengan istilah ratio
kecukupan modal (CAR=Capital Adequacy Ratio).
Terkait kegagalan bank dalam mengelola risiko, akan
gagal pula dalam mengelola bisnisnya yang dapat berakibat
fatal, bank menjadi collaps dan dilikuidasi sebagai risiko
terburuk bagi bank. Oleh karena itu, bank wajib mengelola
risiko dengan baik, manajemen risiko bagi bank adalah
segalanya yang mutlak harus dilakukan dan dikelola dengan
baik, karena hasil akhirnya akan dinilai dari profitabilitas
bank yang didapatkan sebagai petunjuk atau indikator
utama guna mengukur tingkat kinerja atau performance
pengelolaan bank.
Umumnya risiko diibaratkan sebagai sesuatu yang
berkonotasi negatif, padahal sebenarnya memiliki arti yang
lebih luas yang mengandung makna positif sebagai motivasi,
tantangan dan peluang untuk mencapai tujuan bisnis
sehingga mutlak harus dihadapi. Dalam menghadapi suatu
risiko akan ada kemungkinan peluang untuk memperoleh
119Adiwarman

Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 255.
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keuntungan yang disebut opprotunity. Jadi risiko tidak selalu
berkonotasi negatif yang mencerminkan sesuatu hal yang
buruk saja, tetapi juga sebagai tantangan dan peluang dalam
bisnis.
Dengan demikian, meskipun risiko cenderung
memberikan dampak merugikan bagi bank, namun tetap
harus diambil karena alasan atau motivasi, antara lain:
1. Keinginan mendapatkan tingkat keuntungan yang besar,
dengan melakukan kalkulasi besarnya risiko yang
dihadapi kemudian melakukan penetapan target
keuntungan. Misalnya, investor akan investasi dana,
maka ada beberapa pilihan yang harus dipilihnya,
apakah akan menyimpan di bank dalam bentuk
simpanan dengan pendapatan tetap dan pasti setiap
bulannya atau investasi produk non bank dengan potensi
mendapat keuntungan lebih besar, namun dengan potensi
risiko karena ketidakpastian yang besar pula.
2. Faktor keterpaksaan atau kondisi yang mendesak,
mengingat sifat bisnis bank memang berisiko sehingga
terpaksa harus mengambil risiko dengan berbagai macam
cara untuk mitigasi atas potensi risiko tersebut.
Dengan demikian risiko dalam konteks perbankan,
merupakan kerugian finansial pada bank sebagai dampak
hasil yang buruk (bad outcome) dari strategi atau keputusan
bisnis bank terhadap berbagai bidang kegiatan bank, antara
lain seperti keputusan dalam pemberian kredit, operasional
bank, penerbitan kartu kredit, jual beli valuta asing (valas),
trading di treasury dan berbagai bentuk keputusan bisnis
lainnya. Dalam perbankan, fokus risiko berkaitan dengan
masalah keuangan, sehingga perlu membuat gambaran
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terkait risiko utama bank dalam menjalankan kegiatannya
yang disebut dengan profil risiko.
Jadi profil risiko adalah suatu rangkuman/ringkasan
untuk menggambarkan hal-hal utama yang perlu menjadi
fokus perhatian dari manajemen risiko dan setiap bank akan
mempunyai profil risiko yang berbeda-beda. Pengukuran atas
profil risiko dilakukan dengan identifikasi dulu terhadap risiko
inheren terhadap berbagai aktivitas usahanya dan penilaian
terhadap mutu mekanisme kontrolnya. Faktor-faktor penentu
dari risiko inheren bank adalah faktor eksternal dan internal
bank yang dimaksud, seperti karakteristik dan strategi bisnis,
kompleksitas produk, variasi kegiatan usaha bank, serta
keadaan makro ekonomi nasional, dan lain-lain. Jadi risiko
inheren diukur dengan melakukan perkiraan mengenai
kemungkinan (probabilitas) terjadinya sebuah risiko serta
perkiraan atas dampak kerugian yang akan ditimbulkan.
Dengan demikian, fungsi dari manajemen risiko
tersebut adalah merupakan alat penyaring (filter) sekaligus
sebagai pemberi peringatan awal (early warning system) atas
suatu aktivitas bisnis bank, apakah perlu diteruskan atau
tidak mengingat tampak adanya potensi risiko didalamnya.
Apabila hasil keputusannya terhadap aktivitas tersebut tetap
akan diteruskan, maka mitigasi risikonya harus dilakukan
lebih mendalam karena risiko mustahil dapat dihilangkan,
namun dapat dikurangi dan diminimalisasi potensinya dengan
pengelolaan berdasarkan penerapan konsep manajemen risiko
yang berkualitas.
B. MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN
Manajemen Risiko secara mudah dapat diartikan
dengan mengelola dan mengendalikan risiko, agar dapat
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diukur, dinilai dan dikelola untuk mengurangi akibat negatif
dari risiko, sehingga fungsinya sebagai pendukung kegiatan
usaha bank. Jadi manajemen risiko sebenarnya bertujuan
untuk menjaga tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan
yang berlaku dan profitabilitas bank sesuai rencana bisnis
bank. Keberadaannya sebagai suatu sistem yang mengelola
dan mengendalikan risiko bank, terdiri dari organisasi dan
proses manajemen yang menyangkut kewenangan dan
prosedur operasional serta seperangkat alat dan teknik.
Mekanisme pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut
dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan aktivitas bank guna untuk
mengukur level risiko tersebut apakah pada kondisi wajar,
terintegrasi dan berkesinambungan. Jadi manajemen risiko120
secara umum bertujuan sebagai penyediakan informasi pada
regulator mengenai risiko bank guna membatasi risiko agar
tidak mengalami atau meminimalisasi kerugian yang
sifatnya unacceptable dan uncontrolled, termasuk melakukan
pengukuran terhadap eksposur, pemusatan risiko serta
alokasi modalnya. Menurut James Essinger dan Joseph
Rosen121 konsep manajemen risiko adalah merupakan
sebuah pendekatan dan strategi, dimana instrumen yang
digunakan sebagai penentu parameter strategi manajemen
risiko, harus bersifat sistematis, fleksibel dan dilakukan
secara konsisten. Namun beberapa faktor yang mempersulit
pengelolaan risiko bank itu adalah lingkungan usaha bank
yang semakin komplek, kondisi pasar yang bergejolak,
adanya perkembangan atau variasi instrumen baru,
120Adiwarman

A. Karim, Loc. Cit.
Tampubolon, Risk
Komputindo, Jakarta, 2008, h. 36.
121Robert

Management,

Elex

Media
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peningkatan persaingan dan interaksi global, tuntutan atau
ekspektasi nasabah yang semakin banyak, semakin
berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi.
Pada Perbankan, penerapan manajemen risiko telah
diatur dan ditentukan dalam POJK Manajemen Risiko Bank,
sebagai ukuran minimal yang wajib
dilakukan bank,
sekalipun diantara bank-bank yang ada terdapat variasi
dalam risiko, karena prinsipnya dampak yang terjadi akibat
kegagalan pengelolaan risiko itu pada setiap bank adalah
sama, yaitu selain kerugian keuangan secara langsung,
berakibat juga pada stakeholder, pemegang saham, karyawan
dan nasabah.
Adapun akibat atau dampak terhadap stakeholder dari
kejadian risiko yang menyebabkan kerugian tersebut adalah
122

1. Bagi pemegang saham, akan berkurang atau turunnya
nilai investasi berupa turunnya harga saham perusahaan
atau keuntungan yang diperoleh, sehingga akan
kehilangan atau berkurangnya jumlah deviden karena
keuntungan perusahaan menurun, serta juga dapat
diminta pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian
tersebut.
2. Bagi karyawan, dapat sanksi atas kelalaian/kesengajaan
karyawan penyebab terjadinya risiko, pendapatan akan
berkurang, bahkan dapat terjadi pemutusan hubungan
kerja (PHK), dan lain-lain.
3. Bagi nasabah, dapat terjadi menurunnya tingkat
pelayanan nasabah, berkurangnya ketersediaan produk,
serta krisis atau terbatasnya likuiditas.
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Namun demikian, besar kecilnya risiko yang harus
dihadapi bank, sekalipun tergantung pada berbagai faktor
risiko (risk exposures), untuk meminimalisasinya dapat diatasi
dengan :
1. Kapasitas dan ketajaman manajemen bank dalam
memperhatikan, memprediksi dan menganalisis segala
perubahan atau pergerakan yang terjadi di market,
termasuk perubahan suku bunga, dan lainnya yang
terkait sebagai sarana mengambil keputusan.
2. Sifat risk appetite manajemen bank apakah cenderung
tinggi, rendah atau biasa saja, akan berpengaruh terhadap
keputusan yang akan diambil.
C. JENIS-JENIS RISIKO DALAM PERBANKAN
Dalam Pasal 4 POJK Manajemen Risiko Bank Umum,
telah ditentukan ada delapan risiko yang perlu diperhatikan
dan dimitigasi oleh manajemen bank, yaitu: Risiko Kredit;
Risiko Pasar; Risiko Likuiditas; Risiko Operasional; Risiko
Kepatuhan; Risiko Hukum; Risiko Reputasi; dan Risiko
Stratejik.
Kedelapan jenis risiko tersebut merupakan satu
kesatuan yang harus dikelola secara terintegrasi, karena
terjadinya permasalahan pada salah satu aspek, dapat
berdampak pada aspek risiko lainnya serta berpengaruh
pada level kesehatan bank, terutama apabila terjadi secara
sistemik dapat dipastikan bank tersebut akan bermasalah.
Dengan demikian, dalam perbankan dapat dikatakan
bahwa123 sifat dan dampak dari risiko itu dinamis serta
diikuti dengan frekuensi serta akibat yang bisa berubahubah dan antara risiko yang satu dan lainnya mempunyai
123Lembaga

Sertifikasi Profesi Perbankan, Loc. Cit.
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ketergantungan yang tinggi (interdependent).Oleh karena itu,
berdasarkan sifat risiko tersebut, perlu dilakukan pengelolaan
risiko yang terintegrasi antara risiko satu dan lainnya, karena
apabila dilaksanakan terpisah dan tidak terintegrasi (silo)
dianggap belum memadai karena manajemen bank tidak
mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif
tentang risiko bank tersebut.
1. Risiko Kredit (Credit Risk)
Kegiatan pemberian kredit sebagai salah satu bisnis
utama bank merupakan sumber pendapatan bank yang
terbanyak dibandingkan kegiatan bank lainnya. Meskipun
demikian, pemberian kredit tersebut juga sebagai penyebab
utama bank mengalami risiko kerugian yang relatif besar.
Hal ini terjadi karena tidak semua kredit yang diberikan
akan dibayar kembali oleh nasabah sesuai periode waktu
dalam kontrak, sehingga akan menimbulkan suatu risiko
yang disebut risiko kredit. Jadi terjadinya risiko kredit itu
karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan
kreditnya, berupa hutang pokok, bunga kredit dan biaya
lainnya sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian
kredit.
Selain dari perkreditan, risiko kredit bisa terjadi
karena aktivitas bank lainnya, seperti aktivitas di treasury
(membeli obligasi korporasi), kegiatan pembiayaan dalam
perdagangan (trade finance), kegiatan lainnya terkait
investasi, dan sebagainya. Dalam konteks lain, risiko kredit
bisa diakibatkan oleh terkonsentrasinya pemberian kredit
pada nasabah dalam wilayah geografis atau aktivitas usaha
tertentu, sehingga risiko yang demikian dinamakan Risiko
Konsentrasi Kredit.
116

BAB V Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan

Pengertian risiko kredit secara formal dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 4 POJK Manajemen Risiko Bank Umum,
yang menyebutkan merupakan suatu risiko yang
diakibatkan oleh kegagalan pihak lain, antara lain kegagalan
debitur, dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Hal
senada menurut pendapat Ferry N. Idroes124, bahwa risiko
kredit merupakan kerugian karena debitur tidak membayar
kembali pinjamannya saat jatuh tempo atau setelahnya.
Kasmir125 menyatakan bahwa risiko kredit terjadi karena
kredit tidak tertagih disebabkan adanya jangka waktu dalam
pengembaliannya. Dengan demikian risiko kredit adalah
risiko terpenting dari sekian banyak risiko perbankan karena
berkaitan dengan kemungkinan gagalnya debitur membayar
kembali utangnya atau terjadi akibat kelalaian nasabah yang
gagal membayar pinjamannya (wanprestasi) atau mundurnya
pembayaran nasabah dari jadwalnya, sehingga mengganggu
perputaran dana bank.
Selain itu, yang juga termasuk risiko kredit adalah
tidak dibayarnya berbagai kewajiban pihak lain pada bank,
seperti obligasi atau surat utang, kegagalan dalam
pembayaran kontrak derivatif, serta terjadi penurunan
kualitas kredit karena debitur beritikad buruk atau akibat
kinerja debitur yang buruk, sehingga tidak memenuhi
kesepakatan kontrak. Kelalaian debitur dan pihak lain
tersebut dapat mengakibatkan kerugian sebagian atau
keseluruhan jumlah pinjaman yang diberikan atau dari
jumlah investasi bank.

124Ferry

N. Idroes, Op. Cit., h. 79.
Manajemen Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.

125Kasmir,

75.
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Dengan demikian, terjadinya risiko kredit disebabkan
oleh bermacam-macam aktivitas bisnis bank, antara lain
perkreditan, layanan jasa bank, kegiatan di tresuri bank
berupa penempatan dana pada bank lain, dimana bank
tersebut tidak memenuhi kewajibannya, investasi,
pembiayaan perdagangan. Pada perkreditan, ada berbagai
alasan debitur tidak memenuhi kewajibannya, seperti
kegagalan bisnis, karakter debitur buruk tidak bayar
pinjaman, kredit debitur masuk kategori bermasalah (Non
Performing Loan / NPL), sehingga risiko kredit disebut juga
Default Risk.
Pendapat Herman Darmawi, bahwa banyaknya
terjadi
risiko kredit pada bank karena pengembalian
pinjaman (pokok dan bunga) dari nasabah tidak berjalan
dengan lancar, secara langsung berdampak pada penurunan
kinerja perbankan. Pengukuran atas risiko kredit memakai
data NPL bank, yaitu jumlah kredit bermasalah dibandingkan
dengan jumlah kredit debitur.126 Jadi risiko kredit terkait
dengan kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi
dalam menjalankan aktivitas pemberian kredit dan dianggap
sebagai risiko dan penyebab utama kegagalan suatu bank.
Dalam konteks NPL bank, apabila tidak dikelola
dengan baik dan jumlah kredit bermasalahnya relatif besar,
akan berpengaruh pada tingkat kesehatan dan keuntungan
(profitabilitas) bank, sehingga perlu monitoring ketat untuk
menjaga kualitas kredit nasabah agar selalu dalam
kolektibilitas lancar. Jika terjadi gejala kredit akan bermasalah
dapat segera ditindaklanjuti dan diberi solusi agar kredit
lancar kembali. Bank harus selalu berusaha agar jumlah NPL
126Herman

Jakarta, 2011, h. 16.

118

Darmawi, Manajemen Perbankan, Bumi Aksara,

BAB V Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan

kredit bank berada dalam batas wajar sesuai ketentuan,
karena kerugian bank yang disebabkan oleh NPL dapat
menghabiskan modal bank dalam waktu singkat. Rasio NPL
telah ditentukan Bank Indonesia adalah maksimal 5% dari
total kredit, sehingga apabila rasio NPL bank dibawah 5%
menunjukkan pengelolaan bank terhadap risiko kreditnya
berjalan dengan baik yang akan berdampak baik pada
penilaian kinerja keuangan bank. Kondisi tersebut sangat
beralasan, seperti yang dikatakan bahwa:
Secara umum jelas, kredit macet (non-performing loan/NPL)
merupakan momok kalangan perbankan bila bisnisnya masih
ingin jalan. Karena itu, BI sebagai pengawas perbankan
mematok ketentuan NPL bank tak boleh lebih dari 5 % total
kredit yang disalurkan untuk dapat dikatagorikan bank
sehat. Ketentuan ini bukti nyata tindakan pengawasan
sekaligus kekhawatiran pemerintah (BI) terhadap terjadinya
kredit macet di industri perbankan.
Potret buram perbankan saat krismon lalu menggambarkan
angka NPL bank secara nasional mencapai 55 %, telah
meruntuhkan sendi-sendi perbankan saat itu. Banyak bank
gulung tikar ditutup paksa pemerintah karena tak mampu
lagi meneruskan usahanya. Salah satu pengaruhnya
terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional berjalan
lamban, serta menambah angka pengangguran.127

Dengan demikian, bila bank menangkap gejala awal
kredit macet, segera ditindaklanjuti dengan tindakan
preventif berupa penyelamatan kredit (stay strategy), yaitu:
a. Penjadwalan kembali (rescheduling). Persyaratan kredit
menyangkut jadual pembayaran, jangka waktu kredit
(tenor) diubah, namun tidak merubah jenis fasilitas kredit
127Andika

Persada Putera, Momok Kredit Macet, Surabaya Post,

11 Mei 2005, h. 4.
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maupun
jumlah
plafonnya.
Lazimnya
hanya
memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga angsuran
kreditnya menjadi lebih kecil dan sesuai kemampuan
debitor.
b. Persyaratan
kembali
(reconditioning).
Berubahnya
persyaratan kredit, baik sebagian ataupun seluruhnya,
terutama suku bunga kredit, jadwal angsuran atau
pembayaran, atau syarat lainnya, namun tidak disertai
perubahan jenis fasilitas kredit maupun jumlah plafonnya.
c. Penataan kembali (restructuring). Perubahan yang terjadi
pada seluruh persyaratan kredit, meliputi jenis, sifat,
plafon kredit. Bisa terjadi plafondering, yaitu tunggakan
bunga digabung dengan hutang pokoknya sehingga atas
jumlah tersebut akan menjadi hutang pokok baru atau
dengan melakukan perubahan (konversi) menjadi
penyertaan bank atas sebagian kreditnya pada korporasi
debitor, apabila kondisi ini terpaksa harus dilakukan.128
Dengan demikian, pada risiko kredit terdapat tiga
unsur pokok,
adalah pertama, probability of default,
merupakan kemungkinan debitur gagal bayar atas kreditnya
saat jatuh tempo; Kedua, recovery rate merupakan hasil
perolehan bank, dalam arti penerimaan sebagian dari
pinjaman yang harus dibayar debitur pada bank, pada saat
terjadi gagal bayar pada debitur atau default. Ketiga, credit
exposure, merupakan jumlah kredit atau pinjaman nasabah
saat yang harus dibayar oleh nasabah pada bank saat debitur
default.
Untuk antisipasi terjadinya risiko kredit, ada beberapa
parameter yang dapat digunakan oleh bank, adalah
128Andika

Persada Putera, Strategi Mencegah Naiknya NPL
Bank, Surabaya Post, 30 Nopember 2005, h. 4.
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pengawasan aktif terhadap manajemen bank untuk
memantau efektivitas pemahaman dan pengelola risiko
kredit; pengukuran atas kemampuan manajemen bank
dalam identifikasi, pemahaman dan pengendalian risiko
bank; menempatkan karyawan yang kompeten (the man in
the right place); merespon perubahan pada profil risiko bank;
merespon perubahan pada profil risiko dan perubahan
lainnya pada nasabah; merespon perkembangan sektor
perbankan pada umumnya; memastikan pelaksanaan dan
kecukupan bagian pendukung pengendalian risiko kredit,
mengenai risk tolerance, sistem dan prosedur kredit; evaluasi
berkala terhadap sistem dan prosedur kredit serta
disesuaikan dengan kebijakan terbaru dari regulator dan
otoritas.
2. Risiko Pasar (Market Risk)
Dalam ketentuan POJK Manajemen Risiko Bank
Umum, pengertian risiko pasar tercantum dalam Pasal 1
Angka 5 yang menyebutkan sebagai risiko karena berubahnya
keadaan pasar, harga option dan transaksi derivatif. Definisi
lain menyebutkan sebagai risiko yang disebabkan karena
bergeraknya harga pasar di posisi on dan off balance sheet,
yaitu perubahan pada kurs valuta asing, suku bunga dan
lainnya yang ditentukan pasar, seperti ekuitas dan
komoditi.129 Risiko pasar menurut Saunders dan Cornett,
sebagai risiko yang menyangkut tidak pastinya hasil atau
return suatu lembaga keuangan karena berubahnya keadaan

129Global

Association of Risk Professionals, Op.Cit., h. A:13.
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pasar seperti, nilai tukar, fluktuasi pasar, harga aset maupun
likuiditas pasar.130
Jadi risiko pasar sebagai salah satu risiko bank yang
disebabkan karena
terjadinya fluktuasi variable pasar
(adverse moment) dari portofolio yang dimiliki oleh bank ke
arah yang merugikan posisi portofolio bank tersebut, seperti
perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham dan
komonitas, termasuk derivatif dari faktor pasar tersebut,
yang akibatnya diluar ekspektasi bank yang sebelumnya
mengharapkan menjadi keuntungan justru menjadi
merugikan bank.
Salah satu dasar pengukurannya menggunakan suku
bunga sebagai acuannya, dimana mekanisme pengukurannya
itu dihitung dari selisih antara suku bunga pendanaan dan
suku bunga kredit, dikenal dengan istilah net interest margin
(NIM). Jadi NIM sebagai alat atau sarana pengukuran
kapasitas manajemen bank guna melihat kinerja bank dalam
penyalurkan kredit dan menghasilkan pendapatan dari
bunga kredit. Apabila NIM-nya besar, pendapatan bunga
akan semakin meningkat sehingga keuntungan (profit) bank
juga akan meningkat, menandakan kinerja bank baik.
Sebagai contoh adalah apabila bank beli obligasi negara
dengan kupon tetap, harga pasar obligasi tersebut akan
turun bila suku bunga pasar naik. Contoh lainnya apabila
bank beli valuta asing USD, maka nilainya dalam valuta
rupiah akan turun bila nilai tukar USD melemah, sehingga
bank akan rugi jika menjual USD saat kondisinya melemah.
Perubahan kondisi pasar dapat ditimbulkan oleh dua
kondisi, yaitu pertama traded market risk sebagai risiko bank
130Saunders

and Cornett, Financial Markets and Institution,
McGraw-Hill, New York, 2008, h. 233.
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yang melakukan kegiatan bisnis jual beli atau trading pada
instrumen keuangan/surat-surat berharga, antara lain
obligasi (bond), saham, dimana harganya dipengaruhi
pergerakan harga pasar. Selanjutnya kedua adalah risiko
tingkat suku bunga dalam banking book, yaitu risiko bank
akibat berubahnya suku bunga pasar terhadap pelaksanaan
aktivitas bisnisnya dalam menghimpun dana dan
penyaluran kredit. 131
Jadi traded market risk itu merupakan risiko turunnya
harga investasi karena aktivitas perdagangan atau jual beli
(trading) atas instrumen keuangan, seperti obligasi (bond),
saham, yang dilakukan kontinyu di pasar, kalau bank aktif
melakukan perdagangan atas instrumen keuangan yang
harganya dipengaruhi oleh market rate. Dalam konteks
tersebut, bank membeli instrumen keuangan antara lain
obligasi (bond), yang otomatis nilai pasarnya akan
berfluktuasi sesuai perubahan berbagai faktor di pasar. Salah
satu faktor paling berpengaruh adalah tingkat suku bunga di
pasar. Kenaikan suku bunga akan mengakibatkan
penurunan nilai pasar atau harga pasar obligasi sehingga
bank akan mengalami kerugian dan aktivanya menyusut.
Meskipun obligasi tersebut belum dijual dan masih
dibukukan dalam neraca bank, namun bank wajib mengakui
kerugian tersebut karena apabila obligasi dijual saat itu,
harganya lebih rendah dari harga beli. Proses pencatatan
harga sesuai pasar dikenal dengan istilah marking-to-market.
Termasuk saat dealer di treasuri melakukan transaksi trading
valas dan kemudian terjadi penurunan kurs valas, bank akan
mengalami kerugian dari trading book yang berasal dari
transaksi valas tersebut. Jadi tujuan bank dengan melakukan
131Global

Association of Risk Professionals, Loc.Cit.
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trading
untuk
mendapatkan
keuntungan
dengan
menanggung risiko tersebut.
Selanjutnya mengenai timbulnya risiko tingkat suku
bunga dalam banking book merupakan dampak dari aktivitas
bank dengan nasabahnya, yang berasal dari perubahan suku
bunga mengakibatkan perubahan nilai aktiva pada neraca
dan pendapatan bank. Risiko ini muncul karena usaha
utama bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya
pada berbagai aset.
Sebagai ilustrasi penempatan deposito dengan suku
bunga 6% per tahun, kemudian dana ditempatkan dalam
bentuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan
jangka waktu 8 tahun dengan suku bunga tetap (fixed) 10 %
per tahun. Apabila suku bunga pasar naik, bank akan
membayar deposito dengan suku bunga baru. Kenaikan
suku bunga akan menurunkan margin bank, bahkan dapat
terjadi negatif spread apabila suku bunga pasar naik tajam
lebih tinggi dari bunga kredit bank. Risiko ini secara umum
disebabkan karena instrumen deposito jangka waktunya
hanya 1 sampai 3 bulan, sedangkan kredit diberikan dengan
jangka waktu panjang lebih dari 1 tahun. Sekalipun
demikian, risiko pasar risikonya masih lebih kecil dibanding
risiko kredit.
3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
Likuiditas bagi bank merupakan faktor yang sangat
penting dan dapat dikatakan sebagai nyawa atau sumber
kehidupan bank. Pengertian risiko likuiditas menurut
ketentuan POJK Manajemen Risiko Bank pada Pasal 1 angka
6 yang menyebutkan risiko bank karena sumber dana
berupa kas atau aset likuid bank tak mampu memenuhi
124
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kewajiban bank yang jatuh tempo, dengan tidak
mengganggu kegiatan serta keadaan keuangan bank. Jadi
dapat dikatakan merupakan risiko atas ketidakmampuan
bank dalam melikuidasi asetnya dengan harga wajar dan tepat
waktu, sehingga akan mengalami risiko likuiditas apabila
asetnya dijual murah, sedangkan kebutuhan likuidasi aset
tersebut mendesak, dampaknya akan mengalami kerugian dan
berkurangnya pendapatan bank.
Dalam konteks tersebbut, bila secara mendadak terjadi
penarikan dana nasabah dalam jumlah besar, sedangkan
aktiva bank tidak cukup likuid
bila dicairkan secara
mendadak, maka bank harus mempunyai dana cadangan
guna menutupi kebutuhan dana tersebut, contohnya ada
pencairan deposito dengan jumlah besar. Hal ini dapat
terjadi dimana bank memiliki komitmen pengembalian dana
nasabah (deposito) saat jatuh tempo, namun di satu sisi bank
memiliki eksposur pinjaman jangka panjang sehingga dana
yang disalurkan pada pemberian kredit pengembaliannya
dalam jangka waktu panjang sehingga terjadi gap antara
dana funding yang jatuh tempo dengan pengembalian kredit
nasabah.
Dengan demikian, terdapat dua faktor utama
penyebab terjadinya risiko likuiditas, yaitu: pertama, adanya
gap pada periode waktu pembayaran antara kewajiban bank
dengan piutang bank. Kedua, kondisi likuiditas terkait
kekayaan (asset) bank, dalam arti penjualan aset bank yang
dilakukan di bawah harga pasar tanpa menimbulkan
kerugian. Jadi bank tidak perlu kuatir adanya gap jatuh
tempo pembayaran tersebut apabila mempunyai aset likuid
yang dapat dijual cepat dengan harga wajar.

125

HUKUM PERBANKAN

Pada dasarnya risiko likuiditas timbul akibat
terjadinya pengambilan uang oleh nasabah dengan jumlah
yang besar, seperti meningkatnya permintaan pencairan
deposito oleh deposan, sedangkan bank tidak mampu
memenuhi penarikan dana tersebut, serta sulit mendapatkan
likuiditas yang dibutuhkan, sehingga bank kekurangan
likuiditas dan tidak mampu menutupnya karena tidak
mendapatkan hutang dari lembaga keuangan lainnya atau
sulit menjual aset bank dengan harga normal. Selain itu,
dapat terjadi karena terjadi penarikan uang secara
bersamaan (rush) oleh nasabah akibat timbulnya isu atau
rumor yang tidak baik mengenai bank tersebut, sehingga
terjadi risiko likuiditas
Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada kinerja
(performance) bank sekaligus berpengaruh pada reputasi
bank karena kepercayaan nasabah akan hilang apabila dana
nasabah tidak diserahkan pada waktu yang ditentukan,
sehingga reputasi bank dipertaruhkan. Oleh karena itu,
likuiditas bagi bank adalah segalanya sehingga menjadi
kewajiban bank untuk menjaganya agar selalu siap setiap
saat pada saat dibutuhkan. Jadi meskipun suatu bank
memiliki modal yang cukup, pendapatan yang baik serta
asset yang likuit apabila tidak dapat mempertahankan
likuiditas yang memadai, dapat menjadi bank yang gagal.
Risiko likuiditas dapat dikategorikan ke dalam dua
jenis risiko, yaitu :
a. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu aset bank tidak mampu
dicairkan atau dijual dengan harga wajar, dalam keadaan
bisnis normal maupun kritis. Pada keadaan normal, bank
membutuhkan likuiditas karena adanya arus kas yang
tidak sebanding (mismatch), sedangkan dalam kondisi
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kritis, kebutuhan likuiditas timbul karena penarikan
sumber dana diluar perkiraan bank atau penarikan
komitmen kredit dengan jumlah lebih besar dari
perkiraan.
b. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko akibat aset likuid sulit
terjual di pasar (marketability of instruments) dan
kemampuan bank dalam mengakses pasar. Sering juga
disebut sebagai ketidakmampuan bank dalam menjual
kekayaannya (aset) untuk mendapatkan likuiditas pada
saat dibutuhkan tanpa menderita kerugian besar
(unacceptable loss). Juga sering disebabkan bank kehilangan
akses masuk pasar karena masalah tingkat kepercayaan
pasar (creditworthness) terhadap bank atau adanya
gangguan di pasar (market disruption) secara umum.132
Likuiditas pendanaan funding liquidity, disebut juga
dengan istilah likuiditas eksogen (exogenous liquidity),
sedangkan likuiditas pasar disebut juga dengan istilah
likuiditas endogen (endogenous liquidity).
Jadi apabila terjadi risiko likuiditas, bank harus segera
menyelesaikannya agar tidak menghadapi masalah serius
dan kompleks seperti pada beberapa kasus akhirnya
memaksa otoritas keuangan menghentikan operasi bank
alias menjadi bank beku operasi (BBO). Hal ini terjadi
apabila otoritas yang berwenang tidak melakukan tindakan
penyelamatan dalam bentuk penalangan dana (bailout) pada
bank tersebut.
Dengan demikian, bank wajib melakukan mitigasi
atas risiko likuiditas tersebut guna menjaga kapasitas bank
agar dapat mampu memenuhi kewajibannya saat berakhirnya
jatuh waktu, antara lain:
132Lembaga

Sertifikasi Profesi Perbankan, Op.Cit., h. I-6.
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a. secara rutin melakukan perhitungan atas liquidity gap dan
proyeksi cashlow untuk memberikan gambaran keadaan
likuiditas bank;
b. memelihara hubungan baik atau akses bank ke pasar uang
antar bank, agar mudah mendapatkan likuiditas apabila
diperlukan karena adanya kepercayaan dari pasar uang
atau bank lain;
c. memantau ketat terhadap rasio-rasio likuiditas bank agar
kekurangan likuiditas dapat terpantau sejak dini,
sehingga mudah mengambil keputusan yang tepat,
seperti rasio kewajiban antar bank, rasio pembiayaan, dan
lainnya.
4. Risiko Operasional (Operational Risk)
Merupakan suatu kegagalan operasional bank dalam
kegiatan sehari-hari, karena kegagalan proses, sistem, seperti
sistem down, masalah pada server, atau kesalahan teknis oleh
karyawan. Jadi pada risiko operasional biasanya ada
beberapa faktor penyebabnya, seperti seorang karyawan
(inputter/maker) yang salah tulis angka (error) dalam
pembukuan keuangan bank atau dalam perjanjian kredit dan
lolos dari pemeriksaan atasan/supervisor (checker). Selain
itu, juga karena kejadian eksternal di luar kendali (force
majeur/overmacht), seperti terjadinya kebakaran ataupun
bencana alam, gempa bumi, dan lain-lain, serta putusnya
jaringan sistem internal atau apapun yang dapat
mengganggu operasional bank.
Kejadian pada risiko operasional tampaknya tidak
berdampak signifikan dibandingkan risiko-risiko lainnya
yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi bank. Namun
sebenarnya risiko operasional dapat berdampak signifikan
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bagi bank, karena kegagalan proses operasional bank dapat
mempengaruhi transaksi nasabah dan menimbulkan
kerugian besar bagi nasabah sehingga merusak reputasi
bank. Misalnya nasabah melakukan transfer ke luar negeri
dengan jumlah besar untuk membayar tagihannya yang saat
itu jatuh tempo, ternyata karyawan bank lalai menjalankan
transaksi tersebut sehingga nasabah dianggap lalai oleh
mitra luar negerinya, sehingga merusak reputasi nasabah
selain dikenakan denda yang besar pula. Tentu hal tersebut
dapat merusak reputasi bank dihadapan nasabah dan jika
terjadi secara berkelanjutan, akan merusak reputasi bank dan
menurunkan kepercayaan nasabah pada bank.
Pengertian risiko operasional dalam ketentuan POJK
Manajemen Risiko Bank, yang tercantum dalam Pasal 1
angka 7 menyebutkan bahwa terjadinya karena proses
internal tidak berfungsi dengan baik, adanya kegagalan
sistem, kesalahan pada manusia (SDM) serta adanya
kejadian eksternal yang berpengaruh pada pelaksanaan
kegiatan bank. Dari definisi tersebut, ada empat unsur, yaitu:
a. Risiko Proses Internal.
Proses internal merupakan segala kegiatan operasional
bank sehari-hari, dimana bank menggunakan berbagai proses
internal untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam
rangka menjalankan bisnis terkait produk dan jasa bank
pada nasabah. Risikonya terkait adanya kesalahan dalam
proses dan prosedur bank, seperti karyawan bank harus
bekerja berdasarkan prosedur yang ada, termasuk kegiatan
verifikasi atas pelaksanaan proses bank tersebut (check and
control) guna menentukan kebenaran dan kesesuaiannya.
Dapat terjadi pada saat pelaksanaan tersebut timbul risiko
operasional, seperti, penulisan atau input data salah, terjadi
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kesalahan pada pelaksanaan proses transaksi, kurang cermat
dan akurat pada reporting, salah kirim dokumen, masih
berdasarkan kebijakan yang lama padahal sudah ada
kebijakan baru, dan lain-lain.
Sumber risiko-risiko pada proses internal tersebut
terjadi karena adanya kelemahan pada tahap pelaksanaannya,
antara lain alur proses yang rumit (complicated), kebijakannya
juga tidak sederhana (simple) yang terkadang bertentangan
atau overlapping dengan kebijakan lainnya, adanya kebijakan
baru yang tidak tersampaikan pada pihak terkait (lack of
delivery), pendokumentasian yang buruk, transaksi mudah
dimanipulasi karena mekanisme pengawasan yang tidak
memadai, dan lain-lain. Terhadap risiko proses internal ini
salah satunya dapat diantisipasi dan diperbaiki dengan jalan
adanya pelatihan staf yang memadai guna meningkatkan
kemampuan dan skill serta adanya atau pembuatan prosedur
kerja/SOP (standard operating procedures) yang jelas dan tidak
rumit sehingga mudah dimengerti, dipahami dan dijalankan.
b. Risiko Manusia.
Risiko ini disebabkan karena adanya kesalahan
manusia (human error) yang terkait langsung dengan
karyawan bank (SDM) sebagai pelaksana operasional bank
sebagai penyebab atas kegagalan suatu proses operasional,
baik karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, seperti
terjadi kesalahan karyawan dalam pelaksanaan transaksi dan
menimbulkan risiko kerugian. Sumber-sumber dari risiko
manusia ini antara lain karena seringnya terjadi rotasi atau
keluar masuknya karyawan (high staff turnover), terjadinya
sengketa perburuhan (labour disputes), internal fraud, kondisi
kerja yang tidak kondusif, pengelolaan manajemen tidak
berjalan dengan baik, program pelatihan karyawan tidak
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memadai sehingga skill karyawan kurang, ketergantungan
pada karyawan tertentu (one man show) serta kerja karyawan
seenaknya dan tidak ada komitmen tanggung jawab atas
kinerjanya (rogue staff), dan lain-lain. Guna antisipasi adanya
risiko manusia ini salah satunya dengan perbaikan skill dan
kemampuan staf dengan pelatihan memadai sesuai
kebutuhannya serta adanya budaya kerja yang baik, reward
and punishment.
c. Risiko Sistem.
Risiko ini berkaitan dengan penggunaan sistem dan
teknologi yang tidak dapat dihindari lagi, bahkan
ketergantungan bank terhadap teknologi informasi semakin
meningkat. Penyebab terjadinya karena adanya kerusakan
pada data sistem (data corruption), terjadinya gangguan
sistem karena faktor eksternal, gagalnya perbaikan sistem
yang terganggu, adanya sistem yang sudah usang (obsolete),
ada unsur kesalahan dalam program sistem, keamanan
sistem tidak memadai (virus & hacking), sistem tidak sesuai
dengan kebutuhan operasional (system suitability), adanya
sistem baru yang belum berjalan lancar, akses sistem yang
tidak lancar, dan lain-lain. Risiko ini juga dapat diantisipasi
melalui pelatihan staf terhadap pemahaman suatu sistem,
adanya SOP yang jelas, serta adanya back up terhadap data
dan sistem yang dilakukan secara regular dan lain-lain.
d. Risiko Eksternal.
Risiko yang terjadi karena adanya kejadian eskternal
yang tidak dapat dikontrol atau berada diluar kontrol bank,
bahkan bank sama sekali tidak mampu mengontrolnya. Jadi
risiko ini berkaitan dengan kejadian eksternal yang sulit
diantisipasi dengan pasti karena sifat kejadiannya ’tak
terduga’ dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal tersebut tetap
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perlu dicermati dan dikelola, mengingat risiko tersebut juga
dapat berdampak fatal apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Penyebab-penyebab terjadinya risiko eksternal tersebut,
diantaranya adalah adanya kejadian atau peristiwa pada
lembaga keuangan lain berpengaruh pada perbankan, terjadi
bencana alam ataupun gempa bumi yang merusak
infrastruktur bank, perjanjian outsourcing tidak berjalan
dengan baik, adanya regulasi baru dari regulator yang
berpengaruh pada internal bank, demonstrasi massa atau
huru hara, terorisme, gangguan pada sistem transportasi,
gangguan jaringan komunikasi, gangguan listrik yang
berkelanjutan, dan lain-lain.
Jadi dapat dipahami bahwa risiko operasional sifatnya
sangat luas, kompleks dan komprehensif, dimana sumber
risikonya dapat berasal dari banyak sumber dalam organisasi,
yaitu faktor proses internal, SDM, sistem informasi dan
teknologi, faktor eksternal dan faktor-faktor terkait lainnya,
serta kerugiannya tidak terukur. Oleh karena itu, risiko
operasional penting karena berkaitan dengan berbagai
masalah yang diakibatkan kegagalan proses yang
akan/dapat berpengaruh pada keadaan nasabah selain
kegiatan bank, termasuk adanya risiko kerugian yang
ditimbulkannya dan adanya potensi kerugian karena
hilangnya peluang/kesempatan (opportunity) mendapatkan
keuntungan.
Dengan demikian, risiko operasional dapat diartikan
sebagai semua risiko kerugian yang terjadi selain karena
risiko-risiko lainnya, memberikan nuansa risiko operasional
sedemikian luas cakupannya, tidak dapat dikelola dan
diantisipasi dengan pasti. Jadi persoalan umumnya adalah
bagaimana mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
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mengendalikan risiko operasional tersebut. Hal ini karena
kejadian atas risiko operasional ini dapat terjadi seketika dan
tidak dapat diprediksi sehingga sulit melakukan identifikasi
atas kejadian dan kerugiannya sebelum adanya kejadian
yang menimbulkan kerugian. Seringkali atas risiko
operasional ini dipandang sebelah mata karena memang
terlihat cukup sederhana namun sebenarnya sangat rumit
penyelesaian dan antisipasinya.
Sebagai gambaran bahwa risiko operasional dapat
terjadi melalui kegiatan bisnis bank sehari-hari tanpa dapat
diidentifikasi secara spesifik, seperti:
a. Kejadian pada dealer treasuri dapat mengalami risiko
operasional apabila saat melakukan transaksi, dealer
kurang fokus sehingga salah memasukkan harga beli yang
benar atau memasukkan harga beli lebih tinggi dari harga
pasar/harga sebenarnya, sehingga mengakibatkan bank
mengalami kerugian.
b. Marketing bisnis salah dalam memasukkan nilai jaminan
jauh lebih tinggi dari nilai aktualnya pada proposal kredit
nasabah, sehingga nasabah mendapatkan plafon kredit
lebih tinggi dari yang seharusnya, merupakan risiko
operasional dan risiko bisnis apabila terjadi kredit
bermasalah.
c. Adanya masalah operasional yang menyebabkan kegagalan
settlement pada transaksi bisnis dapat menimbulkan risiko
pasar dan risiko kredit karena besarnya kerugian tersebut
tergantung pergerakan harga pasar.
Jadi dapat dipahami bahwa terjadinya risiko pasar,
risiko kredit atau risiko-risiko lainnya dapat disebabkan
karena adanya risiko operasional yang berkaitan secara tidak
langsung. Oleh karena itu, risiko operasional tidak dapat
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diabaikan begitu saja sekalipun tidak mudah mengidentifikasi
kerugiannya sebelum adanya kejadian yang menimbulkan
kerugian. Namun karena merupakan salah satu risiko finansial
sehingga bank wajib mengalokasikan sebagian modalnya
untuk menutupi potensi kerugiannya. Persoalannya terletak
pada bagaimana mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
mengendalikan risiko operasional tersebut, belum
ditemukan konsep yang sesuai.
Sekalipun demikian, terhadap penanggulangan risiko
operasional akan dikaitkan dengan dua unsur untuk
mengelompokkan kejadian risiko operasional, yaitu
berdasarkan133: pertama, frekuensi atau intensitas kejadian,
yang meliputi berapa sering akan atau potensi terjadinya
suatu kejadian. Kedua, dampak, berupa jumlah kerugian
yang timbul karena kejadian risiko operasional. Dalam
konteks tersebut, ada empat pengelompokan bersumber dari
frekuensi dan dampak, yaitu134: low frequency / low impact;
low frequency / high impact; high frequency / low impact dan high
frequency / high impact.
Dalam prakteknya, terhadap kejadian risiko operasional
ini umumnya bank memfokuskan pada kelompok yang
frekuensi kejadian dan dampaknya adalah low frequency/high
impact dan high frequency/low impact. Alasannya karena untuk
low frequency/high impact, perlu perhatian yang seksama
karena kejadian ini sulit dipahami, diterka dan diantisipasi
dengan pasti, mengingat frekuensinya jarang terjadi namun
sekali terjadi potensi kerugiannya besar. Untuk high
frequency/low impact, kejadian ini perlu dikelola dengan baik
dan dicari solusinya guna efisiensi biaya, karena dampaknya
133Global
134Ibid.

134
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relatif rendah dan kejadiannya sudah diantisipasi serta
kerugiannya dianggap sebagai biaya aktivitas usaha
Demikian sebaliknya, bank tidak fokus atau kurang
perhatian pada kejadian dan dampak bersifat low frequency/
low impact karena pengeluaran (biaya) atas kerugian yang
mungkin timbul akan lebih rendah dibandingkan dengan
biaya pengelolaan dan pemantauannya yang relatif besar.
Termasuk pengelolaan atas kelompak kejadian dan dampak
yang sifatnya high frequency / high impact dipandang tidak
berguna (relevan) untuk dilakukan, mengingat bank akan
collaps kalau jenis kejadian ini terjadi karena tidak mampu
menutup kerugian tersebut.
Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan risiko
operasional dengan melakukan identifikasi risiko secara dini
lewat mekanisme kontrol oleh unit kerja itu sendiri dengan
melakukan penilaian sendiri atas risiko yang ada (self
assessment); Pengukuran Risiko memakai sumber data yang
terkait dengan kejadian risiko; Perhitungan kecukupan
modal, untuk menutup risiko operasional sesuai ketentuan
otoritas keuangan; Membuat rencana tindakan dan uji coba
seakan-akan terjadi risiko bencana yang dilakukan secara
periodik, guna berjalannya pelaksanaan kegiatan operasional
bank apabila terjadi disaster.
5. Risiko Kepatuhan (Complience Risk)
Pengertian risiko kepatuhan dalam ketentuan POJK
Manajemen Risiko Bank yang tercantum dalam Pasal 1
angka 8, menyebutkan sebagai risiko karena bank tidak
patuh pada ketentuan yang ada. Jadi berkaitan erat dengan
kepatuhan bank pada peraturan yang berlaku, misalnya
pada pelaksanaan pemberian kredit akan terkait dengan
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beberapa peraturan dan wajib mematuhinya, seperti
mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Aktiva Produktif (PPAP), dan lain-lain.
Dengan demikian, risiko kepatuhan ini terjadi karena
bank mempunyai banyak aktivitas yang melibatkan banyak
karyawan, aktivitas bank harus dilaksanakan dengan
berpedoman kebijakan dan prosedur yang banyak dan
bervariasi yang dikeluarkan bank secara internal maupun
dari pihak eksternal. Ketidakpatuhan ini dapat terjadi baik
disengaja maupun tidak sengaja ataupun akibat kelalaian,
termasuk masalah pelaporan atau terlambat pelaporannya.
Akibatnya, bank wajib membayar denda sesuai ketentuan
dan yang lebih berat menyebabkan persepsi bank menjadi
bank yang tidak patuh pada peraturan dan dapat dipandang
sebagai bank yang tidak punya tata kelola yang baik.
Dalam konteks ini terhadap risiko kepatuhan itu juga
perlu dilakukan pengukuran atas potensi kerugian karena
ketidakpatuhan atau ketidakmampuan bank untuk
melaksanakan ketentuan yang ada. Pelaksanaannya dengan
melakukan review atas penalty yang akan dikenakan
regulator ataupun biaya yang akan timbul atas terjadinya
permasalahan hukum akibat ketidakpatuhan tersebut. Oleh
karena itu, terhadap risiko kepatuhan ini perlu dilakukan
mitigasi risiko dengan meningkatkan komitmen manajemen
dan karyawan untuk mematuhi ketentuan yang ada dan
menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila
terjadinya pelanggaran. Selain itu, perlu meningkatkan
kemampuan karyawan terhadap pelaksanaan proses kerja
dengan sarana pelatihan dan melakukan sosialisasi secara
berkala atas berlakunya peraturan eksternal maupun
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internal bank pada seluruh staf. Namun yang perlu
dipastikan lebih dulu adalah melakukan review atas
kebijakan dan standar operasional bank yang ada sudah
disesuaikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
yang terkait.
6. Risiko Hukum (Legal Risk)
Potensi permasalahan hukum yang akan terjadi tidak
dapat diperkirakan sejak dini karena dapat terjadi secara
seketika dan dapat terjadi akibat penyaluran kredit ataupun
kegiatan jasa pelayanan bank yang memerlukan penyelesaian
permasalahan, perselisihan ataupun sengketa tersebut lewat
jalur litigasi apabila proses musyawarah ataupun mediasi
antara kedua pihak tidak berhasil atau gagal. Aspek hukum
ini juga sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan
operasional bank, baik dari sisi perkreditan, pengumpulan
dana nasabah (funding) maupun transaksi jasa perbankan,
karena merupakan kegiatan bisnis bank yang tidak lepas
dari aspek hukum, bahkan mengandung aspek hukum.
Adanya hal-hal yang terkait dengan aspek hukum ini tentu
akan mengandung risiko hukum.
Pengertian risiko hukum dalam ketentuan POJK
Manajemen Risiko Bank tercantum dalam Pasal 1 angka 9
yang menyebutkan bahwa risiko yang terjadi disebabkan
timbulnya gugatan hukum (legal action) atau kelemahan
pada aspek hukum. Jadi dapat terjadi karena ketidakpastian
dalam melakukan tindakan hukum, ketidaktepatan dalam
interpretasi atau pelaksanaan dari hukum, peraturan
perundang-undangan
ataupun
perjanjian,
termasuk
kemungkinan munculnya upaya hukum pihak-pihak tertentu
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yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum, sehingga
berpotensi timbulnya kerugian materiil bagi bank.
Risiko hukum juga dapat timbul akibat kurang hatihatinya bank dalam memperhatikan aspek hukum yang
memadai saat menjalankan transaksi bisnis bank, sehingga
terjadi kelemahan pada aspek yuridisnya, seperti terjadi
kelemahan hukum pada proses pengikatan kredit dan agunan,
sehingga menimbulkan tuntutan hukum. Kelemahan tersebut
juga bisa disebabkan karena peraturan dan/atau ketentuan
internal bank yang tidak mendukung, serta adanya
ketidakpastian hukum karena sering berubahnya peraturanperaturan dalam perbankan ataupun kebijakan bank.
Sebagai contoh permasalahan hukum yang terjadi
karena pengikatan kredit dan agunan yang tidak sempurna
yang menggunakan tanah dan bangunan sebagai
agunannya. Sertifikat atas persil jaminan masih atas nama
orang tua nasabah yang meninggal dunia serta belum ada
akta pembagian warisan dan persetujuan dari ahli waris
lainnya. Ketika kredit menjadi macet dan agunannya akan
dieksekusi oleh bank, timbul gugatan dari ahli waris lainnya
yang terkait dengan tidak adanya persetujuan ahli waris
tersebut. Contoh lainnya adalah pada saat nasabah
menjaminkan tanah dan bangunan, dimana bangunan tersebut
bukan milik pemilik tanah, melainkan milik pihak ketiga yang
membungun dengan bukti ijin mendirikan bangunan (IMB)
atas nama pihak ketiga tersebut dan bukti-bukti lainnya.
Ketika agunan tanah dan bangunan tersebut akan
dieksekusi, pemilik bangunan mengajukan keberatan dan
gugatan pada bank sehingga timbullah sengketa hukum.
Jadi risiko hukum itu terjadi akibat adanya kelemahan pada
aspek yuridis dalam transaksi bank yang berpotensi
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sengketa adanya tuntutan hukum oleh pihak ketiga dan
bank akan menanggung kerugian akibat kelemahan aspek
yuridis tersebut.
Guna
menghindari
risiko
hukum
tersebut,
diperlukannya pemahaman aspek hukum yang benar dan
memadai bagi para pelaksana transaksi bank. Untuk itu
yang perlu diperhatikan adalah kewajiban bank agar
mempunyai peraturan dan kebijakan internal yang memadai
serta dan memastikan para pelaksana memahaminya dengan
baik; Secara berkesinambungan memberikan pelatihan aspek
hukum bagi para pelaksana tersebut untuk mengasah
kemampuan (soft skill) di bidang hukum; Melakukan review
dan kajian secara berkala terhadap dokumen bank yang
mengandung aspek hukum, seperti peraturan internal,
sistem dan prosesur, perjanjian kredit, perjanjian lainnya,
dan dokumen-dokumen lainnya.
7. Risiko Reputasi (Reputation Risk)
Istilah reputasi bank dapat diartikan sebagai nama
baik bank, sehingga risiko reputasi terkait dengan nama
baik suatu bank. Pengertian risiko reputasi dalam ketentuan
POJK Manajemen Risiko Bank tercantum dalam Pasal 1
angka 10 yang menyebutkan risiko karena menurunnya
tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder)
terhadap bank karena adanya pandangan negatif pada bank
tersebut. Jadi risiko ini terjadi karena timbulnya rumor atau
isu negatif tentang bank dalam pemberitaan di media massa,
media sosial, dan dari sumber lainnya, serta tidak efektifnya
strategi komunikasi bank untuk mencegah rumor negatif
tersebut, sehingga berpotensi merusak reputasi bank yang
akhirnya dapat menjadi krisis kepercayaan.
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Risiko reputasi juga dapat berawal dari hal yang
sederhana menyangkut keluhan nasabah atas pelayanan
bank yang menandakan terdapat kelemahan dalam
operasional bank. Keluhan tersebut sebenarnya dapat
menjadi bahan atau sarana perbaikan pelayanan nasabah
guna meminimalisasi keluhan selanjutnya sehingga perlu
segera ditindaklanjuti. Namun apabila tindakan tersebut
tidak dilakukan dan menjadi isu yang sporadis sehingga
nama baik bank (reputasi) menjadi buruk dapat
mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan nasabah pada
bank tersebut yang dapat berdampak pada krisis
kepercayaan nasabah.
Dampak risiko reputasi tidak terjadi dan terlihat
secara langsung dan seketika, namun akan terjadi secara
bertahap, sehingga apabila tidak ditangani dengan serius,
maka :
a. Dapat menghilangkan kepercayaan nasabah pada bank,
nasabah akan meninggalkan bank tersebut untuk pindah
ke bank lain yang punya pelayanan lebih baik dan
optimal.
b. Mengakibatkan penurunan jumlah nasabah dan tidak
mudah untuk mencari nasabah baru, sehingga akan
berdampak pada berkurangnya pendapatan bank.
c. Pada kasus-kasus tertentu dapat menimbulkan gugatan
pada bank di Pengadilan sehingga akan menimbulkan
biaya yang besar untuk menanganinya.
d. Dapat berpengaruh pada karyawan, dimana para
karyawan yang profesional dan berprestasi kemungkinan
akan resign pindah ke bank lain yang bereputasi lebih
baik, dan tidak mudah untuk mencari karyawan baru
sebagai pengganti dengan kualitas yang sama tersebut.
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8. Risiko Stratejik (Strategy Risk)
Risiko stratejik adalah risiko yang disebabkan karena
strategi bank yang salah atau lemah dalam melaksanakan
bisnisnya. Pengertian risiko stratejik dalam ketentuan POJK
Manajemen Risiko Bank yang tercantum dalam Pasal 1
angka 11 yang menyebutkan bahwa risiko karena tidak tepat
dalam mengambil dan menjalankan keputusan stratejik serta
gagal mengantisipasi perubahan pada lingkungan bisnis.
Latar belakang penyebab terjadinya risiko stratejik ini
karena:
a. Bank tidak membuat rencana strategis yang sesuai dengan
lingkungan strategis karena analisis bank terhadap
lingkungan strategis tidak komprehensif sehingga tidak
sesuai dengan rencana strategis (strategic plan).
b. Bank terlambat melaksanakan perubahan dari strategi
lama ke strategi baru karena strategi lama tidak sesuai lagi
(obsolete) dengan kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis.
Jadi bank gagal mengantisipasi perubahan lingkungan
bisnis, padahal perubahan pada lingkungan bisnis dapat
terjadi sewaktu-waktu dan tak terduga dalam segala
aspek, antara lain perubahan pasar, produk, strategi
marketing, segmentasi pasar, teknologi, makro ekonomi,
perubahan kebijakan otoritas, ataupun pada sumber daya
manusia, serta lainnya.
Dalam melakukan kegiatan Bisnis, suatu strategi
sangat dibutuhkan dan harus disiapkan dengan matang
bahkan apabila ada kompetitor baru yang mengancam bisnis
tersebut, perubahan strategi bisnis perlu segera dilakukan.
Jadi pada dasarnya suatu bank harus mempersiapkan sebaik
mungkin pelaksanaan strategi yang sudah disiapkan agar

141

HUKUM PERBANKAN

berjalan pada koridor yang tepat guna memenuhi target
keuntungan dan meminimalisir kerugian.
Pada dasarnya setiap manajemen bank telah
menyiapkan strategi di awal tahun, namun apabila kondisi
lingkungan bisnis tidak sesuai lagi dengan strategi awal,
kondisi tersebut umumnya tidak disadari manajemen agar
segera membuat dan merubah strategi tersebut menjadi
sesuai. timbul risiko stratejik karena kurang tanggapnya
manajemen untuk melakukan strategy refreshing.
Strategi yang salah selain menghambat upaya bank
untuk tumbuh dan bersaing juga dapat menurunkan pangsa
pasar funding maupun kredit, sehingga upaya bank untuk
tumbuh akan semakin sulit. Sebagai contoh adalah dalam
penyaluran kredit bank, apabila pada segmentasi tertentu
secara umum sudah mulai bermasalah dan mencapai titik
jenuh, maka manajemen bank secara cepat tanggap harus
merubah strategi penyaluran kredit tersebut ke segmentasi
yang masih berpotensi baik. Contoh lainnya adalah sebuah
bank yang mengikuti arus untuk mengembangkan
segmentasinya di usaha mikro atau usaha lainnya, dimana
bank tersebut belum memiliki pengalaman dan kompetensi
yang memadai pada segmen tersebut serta tidak mempunyai
sumber daya yang sesuai, maka kemungkinan besar
dikemudian hari akan timbul masalah.
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“Setiap bisnis berpotensi memiliki risiko kerugian (risk),
namun berpeluang menguntungkan (opportunity)
apabila dikelola dengan baik dan dimitigasi risikonya.”
(Andika Persada Putera)
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GLOSARIUM
Bancassurance

: sebuah produk asuransi hasil
kerja sama antara perusahaan
asuransi dengan bank
Bank Card : kartu transaksi yang memberikan kemampuan
kepada nasabah
bank untuk
membayar barang dan jasa
pada pedagang eceran
dan
memperoleh uang tunai dari
kasir bank atau ATM; kartu
bank dapat berupa kartu kredit
ataupun penarikan dana dan cek
atau tabungan (kartu debit);
kartu bank juga bermanfaat
sebagai alat pengenal ketika
menguangkan atau mencairkan
cek.
Bank Note : uang kertas asing yang merupakan alat
pembayaran yang sah di
Negara
Penerbit,
namun
merupakan
“barang
dagangan” di negara lain
(termasuk Indonesia).
Bank Garansi (BG) : suatu janji tertulis baik itu bersyarat atau
tidak
bersyarat,
yang
diterbitkan oleh bank untuk
kepentingan nasabah.
Intermediasi (intermediary)
: kegiatan pengalihan dana dari
unit ekonomi surplus ke unit
ekonomi defisit.
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Inkaso : suatu jenis jasa yang diberikan oleh bank atas
permintaan nasabah untuk
melakukan
penagihan
pembayaran atas dokumen
atau
surat-surat
berharga
kepada pihak ketiga di lokasi
lain yaitu bisa cabang bank
yang
bersangkutan
atau
bahkan pada bank yang lain.
Jasa Penitipan (Kustodian/Custodian) : Pihak yang
memberikan jasa
penitipan Efek dan harta lain
yang berkaitan dengan Efek
serta jasa lain,
termasuk
menerima dividen, bunga, dan
hak
lain,
menyelesaikan
transaksi Efek, dan mewakili
pemegang
rekening
yang
menjadi nasabahnya.
Keuntungan (fee based income) : usaha sebuah bank dalam
mencari pendapatan lain diluar
pendapatan bunga kredit, salah
satunya jalanya adalah dari
pendapatan pemberiaan jasajasa kepada nasabahnya. Fee
Based Income merupakan salah
satu
jenis
pendapatan
operasional bank non bunga.
Kliring (clearing) : transaksi yang digunakan sebagai lalu lintas
pembayaran
untuk
memudahkan
penyelesaian
hutang-piutang antar bank
yang muncul dari transaksi
giral.
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Layanan Perbankan Digital (Digital Banking) : layanan atau
kegiatan perbankan dengan
menggunakan
sarana
elektronik
atau digital milik Bank,
dan/atau
melalui
media digital milik
calon
nasabah
dan/atau
nasabah Bank, yang dilakukan
secara mandiri.
Letter of Credit (L/C) : surat pernyataan yang dikeluarkan oleh
bank atas permintaan pembeli
(umumnya importir) untuk
menyediakan dan membayar
sejumlah uang tertentu untuk
kepentingan
pihak
ketiga
(penerima Letter of Credit
(L/C) (penjual/ eksportir/
beneficiary). Singkatnya, Letter
of Credit adalah sebuah surat
piutang yang dibuat untuk
mempermudah
dan
memberikan jaminan transaksi
antara eksportir dan importir.
Layanan Penggajian (Payroll Service) : teknologi yang
membantu
Anda
menyelesaikan tugas-tugas HR
dalam
kaitannya
dengan
pengiriman gaji kepada
karyawan.
Manajemen risiko
: serangkaian kegiatan manusia
termasuk penilaian risiko,
pengembangan strategi untuk
mengelola dan mitigasi risiko
201
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dengan
melakukan
pemberdayaan
atau
pengelolaan sumber daya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :
lembaga
Negara
yang
dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2011
yang
berfungsi
menyelenggarakan
sistem
pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan baik di
sektor perbankan, pasar modal,
dan sektor jasa keuangan nonbank seperti Asuransi, Dana
Pensiun,
Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan
lainnya
atau
lembaga independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain
yang mempunyai fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan
sebagaimana
dimaksud dalam Undangundang Nomor 21.
Perbankan
:
Badan
usaha
yang
menghimpun
dana
dari
masyarakat dalam bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya
kepada
masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya
dalam
rangka
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meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.
Perekonomian
: Sistem yang digunakan oleh
suatu
negara
untuk
mengalokasikan sumber daya
yang dimilikinya baik kepada
individu maupun organisasi di
negara tersebut. Perbedaan
mendasar antara sebuah sistem
ekonomi
dengan
sistem
ekonomi
lainnya
adalah
bagaimana cara sistem itu
mengatur faktor produksinya.
Produk bank (Core Business) : sebuah aktivitas utama atau
penting dari sebuah bank.
Produk Non Bank (Non Core Business) : kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan
atau di luar usaha pokok (core
business) suatu bank.
Pembayaran (payment)
: suatu sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga,
dan
mekanisme,
yang
digunakan
untuk
melaksanakan
pemindahan
dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari
suatu kegiatan ekonomi.
Pengiriman uang (transfer)
: jasa yang diberikan bank
dalam pengiriman uang antar
bank atas permintaan pihak
ketiga yang ditunjuk kepada
penerima ditempat lain
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Perjanjian keagenan (agency agreement) : suatu perjanjian yang
dibuat di antara pihak prinsipal
dengan agen.
Perjanjian distribusi (distributorship agreement) : Hubungan atau
suatu perjanjian yang dibuat
antara
Prinsipal
dan
Distributor
Reksa Dana
:
wadah
untuk
menghimpun dana dari
masyarakat
pemodal
(investor).
Risiko
: bentuk ketidakpastian tentang
suatu keadaan yang akan
terjadi nantinya (future) dengan
keputusan
yang
diambil
berdasarkan
berbagai
pertimbangan pada saat ini.
Risiko Kredit
: suatu risiko kerugian yang
disebabkan
oleh
ketidak
mampuan (gagal bayar) dari
debitur
atas
kewajiban
pembayaran utangnya baik
utang
pokok
maupun
bunganya ataupun keduanya.
Risiko Pasar (Market Risk)
: suatu risiko yang timbul karena
menurunnya
nilai
suatu
investasi karena pergerakan
pada faktor-faktor pasar.
Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) : risiko bank tidak memiliki
uang tunai atau aktiva jangka
pendek yang dapat diuangkan
segera dalam jumlah yang
cukup
untuk
memenuhi
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Risiko

Risiko

Risiko

Risiko

permintaan
deposan
atau
debitur.
Operasional (Operational Risk) : risiko kerugian yang
diakibatkan oleh kegagalan
atau tidak memadainya proses
internal, manusia dan sistem,
atau sebagai akibat dari
kejadian eksternal.
Kepatuhan (Complience Risk) : risiko akibat Bank tidak
mematuhi dan/atau tidak
melaksankan
peraturan
perundang-undangan
dan
ketentuan yang berlaku.
Hukum (Legal Risk) : risiko yang disebabkan oleh
adanya
kelemahan
aspek
yuridis,
seperti:
adanya
tuntutan hukum, ketiadaan
peraturan
perundangundangan yang mendukung
atau kelemahan perikatan
(perjanjian)
seperti
tidak
terpenuhinya syarat keabsahan
suatu kontrak atau pengikatan
agunan yang tidak sempurna.
Reputasi (Reputation Risk) : risiko yang antara lain
disebabkan
oleh
adanya
publikasi negatif yang terkait
dengan kegiatan bank atau
adanya
persepsi
negatif
terhadap bank. Hal-hal yang
sangat berpengaruh terhadap
reputasi
antara
lain:
Manajemen, Pemegang Saham,
Pelayanan yang disediakan,
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Penerapan
prinsip-prinsip
syariah, Publikasi.
Risiko Stratejik (Strategy Risk) : risiko yang antara lain
disebabkan adanya penetapan
dan pelaksanaan strategi Bank
yang tidak tepat, pengambilan
keputusan bisnis yang tidak
tepat atau kurang responsifnya
Bank terhadap perubahan
eksternal.
Safe Deposit Box (SDB) : jasa penyewaan kotak penyimpanan
harta atau surat-surat berharga
yang dirancang secara khusus
dari
bahan
baja
dan
ditempatkan dalam ruang
khasanah yang kokoh, tahan
bongkar dan tahan api untuk
memberikan rasa aman bagi
penggunanya.
Teknologi Informasi (financial technology) : salah satu bentuk
penerapan teknologi
informasi di bidang keuangan.
Travellers Cheque : sejenis cek yang digunakan ketika
bepergian
dan
dapat
digunakan
sebagai
alat
pembayaran
ataupun
diuangkan pada bank yang
menerbitkannya atau pihak
lain yang ditunjuk.
Wali Amanat
:
pihak
yang
mewakili
kepentingan pemegang Efek
yang bersifat utang
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