
     

 

     BAB IV 

                     PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Perbuatan Analis Kredit yang tidak mensurvey dan mengecek jaminan 

secara on the spot dengan baik, akurat dan benar  mengakibatkan 

kerugian pada nasabah dan mengancam kesehatan dunia perbankan 

merupakan tindak pidana oleh karena berdasarkan ketentuan UU 

Perbankan hal tersebut telah menjadi kewajiban dari analis kredit untuk 

menerapkan prinsip kehati – hatian dalam melakukan tugasnya. 

4.1.2 Analis Kredit yang telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana, 

mengabaikan penerapan prinsip kehati – hatian dan dengan sengaja 

menguntungkan diri sendiri dengan melakukan langkah langkah yang 

dilarang oleh Undang – Undang Perbankan pasal 49 dan 51 UU Nomor 

10 Tahun 1998 dikenai dengan ketentuan pidana sesuai dengan UU 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Akan tetapi dalam 

pertanggungjawaban pidananya dimungkinkan terdapat pihak lain yang 

turut serta mempertanggungjawabkan pidana atas apa yang dilakukan 

oleh Analis Kredit. 

 

4.2.1 Saran 

4.2.2 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 semestinya menjadi UU yang secara 

lengkap yang dapat menjadi UU yang menjelaskan menyangkut hal – hal 
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mengenai Bank, mencakup kelembagaan serta menjelaskan kegiatan usaha 

dari Bank itu sendiri. Namun Pasal 49 pada UU Nomor 10 Tahun 1998 

perlu penjabaran yang lebih jelas dan lebih luas lagi dalam menjelaskan 

berbagai langkah – langkah yang seharusnya dapat dihindari oleh anggota 

dewan komisaris, direksi dan pegawai bank Karena Pasal 49 berisi langkah 

– langkah yang terlalu umum untuk dijabarkan. Agar di masa depan, analis 

kredit sebagai bagian dari pegawai bank dapat jelas dan mengerti mengenai 

apa saja yang dapat dilakukan dan semestinya dihindari untuk dapat 

melakukan tugasnya secara benar dan efisien. 

4.2.3 Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masayarakat. Atas apa yang 

dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang 

menyalahi Undang – Undang ini maka menimbulkan tidak sejalannya 

dengan visi dan misi dari bank itu sendiri, yaitu mensejahterakan 

masyarakat. Maka terkait dengan penghimpunan dana dari masyarakat yang 

disalah-gunakan oleh anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank, 

semestinya sanksinya dapat diperberat karena tidak sesuai dengan 

peruntukannya dan menguntungkan diri sendiri. 
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