
     

 

BAB II 

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANALIS KREDIT 

2.1 Bank Sebagai Pemberi Kredit 

 Fungsi utama dari bank adalah memberikan kredit pada nasabah debitur 

yang mengandung resiko usaha bagi bank yaitu resiko dari kemungkinan 

ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran dan hutang pokoknya 

disebabkan oleh sesuatu di luar kehendaknya. Untuk itu pemberian kredit selalu 

didasarkan atas hal – hal sebagai berikut : 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang barang,s atau jasa, akan benar – 

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontra-prestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

datang. Dalam unsur waktu ini,  terkandung pengertian nilai agio dari 

uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang 

akan diterima pada masa yang akan datang. 

c. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapkan sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama 

kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh 

kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu 

terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah 

yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resio 

inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 

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

tetapi juga dapat dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena 

kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka 

transaksi - transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita 

jumpai dalam praktik perkreditan.16 

 

                                                        
16 Hermansyah, Op. Cit.,  h. 58. 
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Agar tidak timbul masalah setelah pemberian kredit pada nasabah maka 

bank dalam melakukan penilaian untuk memberikan persetujuan terhadap 

permohonan kredit oleh debitur harus menerapkan prinsip kehati – hatian dan 

kepercayaan sebagaimana terkandung dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan yang menjadi pedoman yaitu: 

a. Personality 

Bank wajib mencari data yang lengkap atas kepribadian dari si nasabah 

pemohon krdit seperti riwayat hidupnya, pengalamannya dalam bisnis 

lingkungan pergaulannya dan sebagainya, sehingga layak atau tidak untuk 

diberikan kredit. 

b. Purpose  

Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit 

tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan. 

c. Prospect 

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang 

bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah 

usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di 

kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. 

d. Payment 

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas 

mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit 

dalam jumlah dan jangka waktu yan ditentukan. 

 

Selain berpedoman pada formula 4 P di atas, juga pemberian kredit 

berpedoman pada formula 5 C yaitu sebagai berikut : 

a. Character 

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat – sifat 

pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah 

debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. 

b. Capacity 

Capacity adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan 

usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya 

akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang 

menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan 

jangka waktu yang telah ditentukan. 
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Seperti keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (cash  flow) usaha 

dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula 

mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat 

resikonya 

c. Capital 

Bank melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon 

kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar 

kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan pada efektifitas modal yang 

digunakan. 

d. Collateral 

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang 

merupakan sarana pengaman (back up) atas resiko yang mungkin terjadi 

seperti wanprestasi kredit macet di kemudian hari.  

e. Condition of Economy 

Kondisi ekonomi yang secara umum dan kondisi sector usaha pemohon 

kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko 

yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.17 

Pemberian kredit oleh bank diawali dengan pemeriksaan penelitian atas 

permohonan atau aplikasi kredit dari nasabah debitur di mana permohonan kredit, 

besarnya kredit, dan jangka waktu pelunasan kredit, cara pengembalian kredit dan 

agunan atau jaminan kredit. Sebagai bahan pendukung, nasabah debitur harus 

melampirkan dokumen pendukung yang diisyaratkan yaitu melampirkan Akte 

Pendirian Perusahaan, Identitas KTP dari para pengurus, Tanda Daftar 

Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga 

tahun terakhir serta fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.18 

Selanjutnya bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan 

mendetail atas berkas aplikasi kredit yang diajukan jika hasil penelitian ternyata 

                                                        
17  Noel Chabannel Tohir, Panduan Lengkap Menjadi Account Officer, Elex Media 

Komputindo, Jakarta, 2013, h. 171. 

 
18  Purnomo, “Analisis Terhadap Beberapa Persyaratan Dalam Kebijakan Pemberian 

Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Artha Mas Abadi”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013, h. 37. 
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berkas aplikasi kredit yang diajukan jika hasil penelitian ternyata berkas aplikasi 

kredit belum lengkap maka bank akan mengembalikan berkas kepada nasabah 

debitur untuk dilengkapi. Sebaliknya jika berkas sudah lengkap maka proses 

berikutnya masuk pada penilaian kelayakan kredit.19 

Pada penilaian kelayakan kredit (studi kelayakan) yang dinilai adalah 

beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan kredit yang hendak dikucurkan, 

yaitu : 

a. Aspek Hukum 

Yaitu penilaian atas keaslian dan keabsahan dokumen – dokumen yang 

diajukan oleh nasabah debitur sebagai permohonan kredit. 

b. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Yaitu apakah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit 

berpotensi mengutungkan menguntungkan saat ini dan waktu yang 

akan datang. 

c. Aspek Keuangan 

Yaitu kelayakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 

dari pemohon kredit. 

d. Aspek Teknis Operasional 

Yaitu prospek lokasi tempat usaha, kondisi gedung dan prasarana yang 

layak. 

e. Aspek Manajemen 

Yaitu melalui pengalaman dari perusahaan pemohon kredit dalam 

mengelola kegiatan usahanya termasuk sumber daya manusia yang 

mendukung 

f. Aspek Sosial Ekonomi 

Yaitu menilai dampak kegiatan usaha yang dijalankan secara ekonomis 

dan social bagi masyarakat. 

g. Aspek Amdal 

Yaitu meneliti dampak Amdal dari kegiatan perusahaan terhadap 

lingkungan darat, air, dan udara. 

Apabila penilaian kelayakan kredit sudah dilakukan dan hasilnya positif, 

maka berkas aplikasi kredit disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk 

                                                        

19Ramlan Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Aspek 

Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek 

Perbankan di Indonesia, Jakarta, 2011. 
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memberikan keputusan persetujuan. Jika keputusan persetujuan sudah diberikan 

oleh pejabat yang berwenang maka tahap berikutnya adalah penandatanganan 

akad kredit baik secara langsung maupun melalui notaris termasuk pengikatan 

jaminan/agunan, dan tahap terakhir adalah pencairan kredit melaui rekening 

permohonan kredit.20  

Dalam suatu pemberian kredit dibutuhkan suatu jaminan yang secara khusus 

yang obyeknya adalah milik debitor. Jaminan ini adalah merupakan bentuk suatu 

penjaminan yang timbul dari perjanjian kredit antara debitor dan kreditor.  

Jaminan dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan 

kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara 

seorang kreditor dengan pihak ketiga, yaitu yang menjamin dipenuhinya seluruh 

kewajiban debitor. Sedangkan jaminan kebendaan tidak hanya dapat dilakukan 

antara kreditor dengan debitornya tetapi juga dapat diadakan antara kreditor 

dengan pihak penjamin pemenuhan kewajiban kewajiban dari debitor. 21 

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa pembagian suatu bagian dari 

kekayaan seseorang, pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pembayaran 

atau pemenuhan kewajiban seorang debitor. Fungsi jaminan adalah untuk 

meyakinkan kreditor bahwa debitor tersebut sanggup untuk melunasi hutang – 

hutangnya apabila kredit tersebut dicairkan. Sedangkan fungsi jaminan tersebut 

                                                        
20 E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2012, h. 

97. 

 
21 Subekti, Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, h. 25. 
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bagi bank adalah apabila terjadi kredit macet, benda jaminan tersebut dapat dijual 

atau dilelang yang hasinya diguna melunasi hutang hutang dari debitor.22  

Fungsi jaminan sangat luar biasa penting bagi kreditor untuk dapat dilunasi 

hutangnya apabila debitor melakukan wanprestasi maka syarat yang sangat 

dibutuhkan selanjutnya adalah bahwa nilai benda jaminan harus lebih besar 

daripada nilai perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor. Maka perhitungan 

pun muncul apabila si debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi 

hutangnya maka benda yang dijadikan jaminan yang diberikan debitor pada 

kreditor, akan dilelang untuk pemenuhan kewajiban dari perjanjian kredit debitor 

kepada kreditor. Jaminan kebendaan menurut buku ajar Perjanjian kredit dan 

jaminan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki 

hubungan langsung dengan benda – benda itu. 

Menurut R. Subekti penggolongan jaminan yang ideal adalah yang : 

a. dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukan kredit; 

b. tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya; 

c. memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan mudah 

diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.23 

 

 

 

2.2    Aturan dan Standar Pemberian Kredit 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memberikan 

kredit pada masyarakat. Kegiatan pemberian kredit ini merupakan operasi yang 

                                                        
22 Bintoro Cahyo Nugroho, “Tabungan Sebagai Jaminan Kredit”, Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Surabaya,  2001,  h. 16. 

 
23 Subekti, Op.Cit., h. 84. 
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sangat penting dari suatu bank, karena di bidang perkreditan inilah sebagian besar 

pendapatan operasional bank diperoleh. Kredit memegang peran yang sangat 

penting dalam menentukan baik dan buruknya operasi suatu bank, oleh karena 

hampir di seluruh dunia, kredit menjadi perkiraan terbesar sebagai harta bank. Hal 

ini adalah sebagai ciri umum penggunaan dana yang berhasil dihimpun  dari 

masyarakat oleh suatu Bank.24 

Kredit disebutkan menurut Pasal 1 butir 11 Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan,  

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutang – hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”25 

 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 pada Pasal 1 ayat (5), 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk  

(a) cerukan (overdraft) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah 

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari 

(b) pengambil – alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak – piutang 

dan  

(c) pengambil – alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.26 

                                                        
24 Noel Chabannel Tohir, Op.Cit., h. 3. 

 
25  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790), Ps. 1 butir 11. 

 
26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12 DPNP, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471 DPNP), Ps. 1 ayat (5). 
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Pengertian kredit di atas menunjukkan bahwa pemberian kredit terkait 

dengan suatu persetujuan atau kesepakatan yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPer 

Tentang Syarat Persetujuan yang Sah, dimana akibat hukumnya dapat berupa 

perjanjian yang dapat diminta untuk dibatalkan jika syarat subyektifnya tidak 

dipenuhi dan atau berakibat perjanjian batal demi hukum jika syarat obyektif tidak 

terpenuhi. Jika syarat perjanjian ini sudah dipenuhi maka berlakulah Pasal 1338 

KUHPer yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – 

undang bagi mereka yang membuatnya, artinya isi perjanjian yang memuat hak 

dan kewajiban bagi para pihak harus dipatuhi dan mengikat seperti undang – 

undang. 27 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara si peminjam 

sebagai debitur dengan si pemberi pinjaman (kreditur) di mana pihak debitur 

wajib mengembalikan jumlah uang yang dipinjam pada waktu yang ditentukan 

Pasal 1754 KUHPer dan hal ini dipertegas dalam Pasal 1736 KUHPer dimana si 

peminjam mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan pinjaman dalam 

jumlah yang sama dan dalam tempo yang sudah ditentukan. Dalam artian, ia 

sudah seharusnya tepat waktu. Apabila si Debitur tidak mengembalikan 

pinjamannya sebagaimana semestinya maka debitur dikualifikasikan melakukan 

wanprestasi/ingkar janji sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPer. Penyelesaian 

kewajiban debitur yang wanprestasi ditempuh melalui pasal 1267 KUHPer 

                                                        
27  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, 

(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), Ps. 1320, Ps. 1338.  

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

dengan mengajukan tuntutan atau gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat 

agar debitur dipaksa memenuhi kewajibannya. Jika debitur melakukan perbuatan 

melawan hukum untuk memperoleh dan tidak mengembalikan pinjamannya, 

diselesaikan dengan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPer. 28 

Jika debitur sengaja memalsukan dokumen-dokumen syarat pinjaman yang 

dibutuhkan maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Hukum Pidana Pasal 

263 mengenai pemalsuan surat dan pasal mengenai 264 mengenai pemalsuan 

surat yang dikualifikasikan (berarti perbuatan perdata dapat dipidanakan jika 

perbuatan perdata tersebut diawali dengan perbuatan pidana). Untuk menentukan 

apabila debitur sudah melakukan wanprestasi, tergantung pada waktu jatuh tempo 

yang disepakati. Jika kewajiban untuk melakukan pembayaran/ pengembalian 

pinjaman belum jatuh tempo, maka debitur bukan wanprestasi, dan pemberi 

pinjaman belum disebut rugi atau belum dapat diminta bertanggung jawab atasa 

piutangnya yang belum jatuh tempo. Sebaliknya jika kreditur memaksa debitur 

untuk mengembalikan pinjamannya yang belum jatuh tempo, justru kreditur dapat 

digugat debitur melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).29 

Dalam Bank terdapat departemen atau bagian – bagian yang walaupun nama 

bagian atau departemen dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan dari 

bank, jenis-jenis pekerjaan yang ada di bank dapat dikelompokan sesuai dengan 

Departemen yang ada. Sebenarnya dalam Bank semua departemen saling 

berkaitan, namun tidak semua berhubungan langsung dengan departemen yang 

                                                        
28  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, 

(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), Ps. 1243, Ps. 1267, Ps. 1365, Ps. 1736, dan Ps. 1754. 

 
29 E.C.W. Neloe, Op.Cit., h. 88. 
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menangani perkreditan. Treasury department terdiri dari tiga bagian, yaitu Front 

Office (atau Dealin Room), Middle Office dan back Office (atau Settlement). Front 

Office bekerja sebagai dealer, baik di pasar Uang (Money Market) maupun 

Corporate Dealer, yang berhubungan dengan nasabah. Middle Office bekerja 

sebagai Staff risk Management (manajemen Risiko) dan Treasury Administration. 

Back Office bekerja sebagai Staff settlement. Selanjutnya ada Loan administration 

department yang bekerja sebagai staf di bagian Lending (Pinjaman ) dan   bagian 

Legal atau bagian hukum. Bagian Lending meliputi pekerjaan pengolahan data, 

dan administrasi pinjaman. Bagian Legal meliputi pekerjaan sebagai Legal Officer 

dan Legal Documentation. Di beberapa Bank, pekerjaan bank Garansi ditangani 

oleh Departement ini. Yang terakhir, yang sangat berkaitan adalah Credit Analysis 

Departement yang bekerja sebagai Credit Analyst yang menganalisis kelayakan 

kredit yang akan atau sudah diberikan.   

 Pengertian analis kredit menurut kamus Investopedia adalah 

“A financial professional who has expertise in evaluating the creditworthiness of 

individuals and businesses. Credit analysts determine the likelihood that a 

borrower will be able to meet financial obligations and pay back a loan, often by 

reviewing the borrower's financial history and determining whether market 

conditions will be conducive to repayment.”30  

Pengertian yang dimaksud yang diatas adalah dari dapat dimengerti bahwa analis 

kredit adalah ahli keuangan yang menguasai dalam mengevaluasi dalam bidang 

perkreditan secara individual dan bisnis. Analis Kredit adalah seseorang yang 

mampu menentukan peminjam mana yang mememenuhi kewajibannya dan 

membayar kembali pinjamannya, dengan cara mempelajari sejarah keuangan dari 

                                                        
30 Credit Analyst, “Definition of Credit Analyst”, www.investopedia.com, h. 1, dikunjungi 

pada tanggal pada 17 September 2013. 
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si peminjam dan menentukan bahwa kondisi pasar saat itu memungkinkan untuk 

terjadinya suatu peminjaman atau terjadinya suatu pembayaran kembali. 

 Analis kredit selain memiliki keahlian dalam menganalisis suatu bahan 

keuangan, mereka juga menggunakan perbandingan angka ketika menganalis 

sejarah di bidang keuangan dari debitur yang yang akan meminjam uang di bank. 

Analis Kredit berfokus pada bagaimana kondisi keuangan si debitur dan 

membandingkannya dengan kondisi keuangan debitur lainnya. Contohnya, 

seorang Analis Kredit yang bekerja di bank  akan menganalisa kondisi keuangan 

perusahaan yang akan meminjam uang di bank tersebut sebelum menyetujui suatu 

permintaan pinjaman di bank atau kredit.  

Dalam memberikan kredit pada nasabah, harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :31 

a. Mempunyai feasibility study, yang dalam penyusunannya melibatkan 

konsultan pada bidang tersebut. Feasibility study adalah study 

kelayakan mengenai proyek 

b. Mempunyai dokumen administrasi dan izin – izin usaha, misalnya akta 

perusahaan, NPWP, SIUP dan lain – lain. 

c. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang 

waktu (grace period) maksimum 4 tahun. 

d. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan 

agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal 

ini akan melibatkan pejabat penilai (appraisal) independen untuk 

menentukan nilai agunan. 

e. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) 

dan self financing adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

f. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi 

proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas 

independen untuk menentukan progres proyek. 

                                                        
31 Ruzanna Amanina, “Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses 

Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit 

Semarang)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, h. 65. 
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g. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro. 

h. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun 

berdasarkan analisis dalam feasibility study. 

i. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang yang memegang jabatan sebagai 

Credit Analyst (CA) antara lain adalah: 

 1. Memeriksa  kelayakan dokumen persyaratan kredit calon Debitor 

beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon 

Debitor, 

 2. Melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau survey ke calon 

Debitor terhadap aplikasi kredit baru (new order), pengulangan 

(repeat order) atau tambahan (additional order) jika Credit Analyst 

meragukan kebenaran dan validitas data analisa Credit Marketing 

Officer dan Credit Management Head, 

 3. Melakukan survey sampling kepada Debitor potensial Bad Debt 

bahwa Debitor mempunyai aging > 30 hari pada angsuran 1 s/d 6. 

Survey ulang harus dilakukan minimal sekali dalam seminggu 

dengan diketahui oleh Kepala Cabang, 

 4. Mewakili Kepala Cabang menandatangani “Purchase Order” apabila 

Kepala Cabang berhalangan, 

 5. Membuat Pemetaan dan pengumpulan data atau informasi 

identifikasi tumbuhnya “Red Area” (dalam hal pemetaan ini CA 

dapat berkoordinasi dengan Credit Screener, CMH/MH, A/R Head, 

Kepala Cabang), 

 6. Memonitor CMO dengan status “Stop Selling” sampai CMO 

tersebut dapat berstatus “Selling” kembali, 

7. Memberikan masukkan kepada CMO, hal-hal yang menyangkut 

kriteria kelayakan kredit serta memberikan masukkan kepada 

manajemen untuk memperbaharui kondisi Kebijakan Kredit.32 

 

  Seorang Analis kredit sendiri dalam melakukan tugas dan kewajibannya 

harus selalu dilandasi dengan prinsip kehati- hatian, kecermatan dan ketelitian. 

Dalam menjelaskan tentang prinsip kehati – hatian, Undang – Undang Perbankan 

tidak pernah menjelaskan secara spesifik mengenai pengertiannya, namun tersirat 

dalam beberapa pasal dalam Undang – Undang  Perbankan mengenai prinsip 

kehati – hatian itu sediri. Undang – Undang  Perbankan hanya menyebutkan 

                                                        
32 Ibid.  
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istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 

3, dan 4. 

 Ayat (1)  Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

  

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

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

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

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

(3)  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank.  

(4)  Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan 

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.  

(5)  Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwa bank wajib menjalankan 

usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk 

tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas 

aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank.33 

Selain itu bank sendiri membuat suatu peraturan internal untuk dijadikan 

sebuah pengawasan yang dibuat dalam rangka mendukung berbagai pengambilan 

keputusan oleh bank dalam pengelolaan kegiatan – kegiatan usaha bank untuk 

mendukung kepercayaan dari masyarakat dan diterapkannya prinsip kehati – 

hatian. Bentuk dari peraturan ini adalah self regulations. Dalam kebijakan 

                                                        
33Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790), Ps. 29. 
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Pemerintah di sektor perbankan disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan 

untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah, 

mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan 

prinsip pengaturan sendiri (self regulation principle) dan kehati-hatian dalam 

usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan 

perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh. 34 

Untuk itu BI melakukan penyempurnaan rencana kerja bank dan laporan 

pelaksanaannya yang kemudian dituangkan dalam SK Direksi BI 

No.27/117/KEP/DIR, tanggal 25 Januari 1995 termasuk juga salah satunya SK 

Direksi Bi No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang ketentuan 

kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan 

dan berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) 

untuk dapat pula dijadikan suatu acuan mengenai pengaturan pelaksanaan prinsip 

kehati – hatian dalam pemberian kredit oleh suatu bank..35 

Dalam dunia perbankan ada yang membedakan  istilah tindak pidana 

perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal ini pegawai atau 

staff bank yang tidak menggunakan prinsip kehati – hatian dalam melakukan 

tugasnya sebagai account officer pada suatu bank, perbuatannya dapat 

digolongkan dalam tindak pidana perbankan oleh karena yang dimaksud dari 

tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh 

bank atau orang bank. Sedangkan apabila seorang nasabah yang dengan sengaja 

                                                        
34 Mulhadi, “Prinsip Kehati – hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU 

Perbankan Di Indonesia”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005, h. 26.   

35Ibid. 
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melakukan pemalsuan dalam bentuk jaminan dan agunan untuk memenuhi syarat 

pengajuan permohonan kredit maka dapat dikatakan telah melakukan tindak 

pidana di bidang perbankan.  

Istilah tindak pidana di bidang perbankan terdengar lebih netral dan lebih 

luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan 

di dalam bank. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” ditujukan untuk segala 

jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

dalam menjalankan usaha bank.36  

Hingga saat ini belum ada persamaan pandangan mengenai penggunaan 

istilah  tindak pidana perbankan. Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 pun tidak mengatur mengenai pengertian tindak pidana perbankan. Pada 

akhirnya pun berbagai istilah pun muncul mengenai tindak pidana perbankan, ada 

yang menyebut dengan hukum pidana bank dana ada pula yang menyebut dengan 

istilah kejahatan perbankan.37 

Bank dihadapkan pada berbagai resiko saat menyelenggarakan kegiatan 

usaha bank salah satunya adalah kredit. Seluruh kegiatan usaha bank mulai dari 

penyimpanan uang dari nasabah kemudian pada penyaluran uang menimbulkan 

berbagai resiko. Semakin banyak keuntungan yang didapat dari suatu 

penyelenggaraan kegiatan usaha bank semakin besar resikonya terhadap bank itu 

sendiri. Tidak kembalinya dana yang disalurkan dalam kredit merupakan salah 

                                                        
36  Web Admin Analisa Hukum, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan 

Perbankan”, http://www.analisahukum.com/, 03 April 2013, h. 1, dikunjungi  pada tanggal  23 

September 2013. 

 
37  Buku Ajar Hukum Pidana Perbankan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 

2006., h.14 
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satu dari banyak resiko yang dapat muncul dalam kegiatan penyaluran uang oleh 

bank. Risiko kredit (credit risk) didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan 

dengan risiko dimana nasabah / debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya sesuai kontrak /kesepakatan yang telah dilakukan.38  

Sedangkan credit risk menurut Susilo, dkk adalah risiko yang dihadapi bank 

karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.39 Risiko 

tersebut timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali 

pinjaman oleh debitur. Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara 

lain: 

a) Faktor manusia (human uncertainties) . 

 Misalnya adanya malas, tidak jujur, sakit, dan lain sebagainya.  

b) Faktor ekonomis (economic uncertainties). 

Misalnya karena adanya perubahan harga, penurunan permintaan, 

menurunnya daya beli perubahan tingkat bunga dan lain sebagainya. 

c) Faktor alam (act og good). 

Misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemarau panjang, dan lain 

sebagainya. 40 

Ketidakpastian atas hasil bisnis sering dialami para nasabah. Pengusaha 

yang meminjam uang di bank, sering mengalami resiko keuangan dalam hal 

keuangan operasi bisnis. Kemampuan seorang nasabah untuk membayar hutang 

pinjaman, bergantung pada kesuksesan maupun hasil yang diperoleh dari bisnis 

tersebut. Dalam kaitannya dengan jaminan dalam suatu kredit, seorang nasabah 

                                                        
38Bankir News, Manajemen Risiko Kredit, www.bankirnews.com, 2012, h. 2, dikunjungi pada 

tanggal 24 September 2013. 

 
39 Susilo, S.Y dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat,Jakarta, 2000, 

h. 42. 

 
40 Carla Rizka Marantika, ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran 

Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro(Studi Kasus pada PT Bank BRI (Persero) Tbk. 

Unit Tawangsari II, Cabang Sukoharjo Tahun 2013)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 23. 
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peminjam yang mengalami ketidakpastian hasil dalam bisnisnya termasuk dalam 

salah satu sebab ketidakpastian yang disebabkan faktor ekonomi. Ketidakpastian 

merupakan suatu resiko dari penyaluran dana dalam bentuk pinjaman yang 

disebabkan dari usaha maupun bisnis yang hasilnya tidak menentu. Namun atas 

perjanjian yang dilakukan seorang nasabah dengan pihak bank. Nasabah dalam 

apapun kondisinya wajib untuk memenuhi kewajiban pemenuhan pembayaran 

atas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan antara bank dengan 

pihak nasabah. 

Maka untuk mencegah berbagai macam risiko kredit terjadi, analis kredit 

dihadapkan dengan berbagai macam pengambilan keputusan agar menjaga untuk 

bank menjadi tetap sehat dan pengembalian dana perkreditan tetap lancar. Dalam 

hal seorang analis kredit melakukan tindak pidana. 

 

2.3    Kewenangan dan Fungsi Analis Kredit dalam Memberikan Kredit 

Analis kredit mempunyai peran yang penting dalam dunia perbankan. 

Analis kredit yang menganalisa apakah nasabah tersebut layak mendapatkan 

pinjaman diantaranya dapat dengan berbagai cara, menilai jaminan yang diberikan 

pada nasabah pemohon kredit untuk mendapatkan kredit tersebut, menilai nasabah 

debitur secara pribadi dari berbagai sifat yang dimilikinya, menganalisa 

kemampuan nasabah pemohon kredit apakah pada akhirnya mampu memenuhi 

kewajibannya secara tepat waktu memeriksa kelengkapan dokumen kredit dari 

nasabah pemohon kredit, dan menganalisa informasi keuangan nasabah pemohon 

kredit.  

Sebelum permohonan kredit disetujui, Analis Kredit sebagai perwakilan 
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dari bank melakukan analisis kredit yang berfungsi untuk : 

a. sebagai dokumen utama yang menyajikan penilaian kelayakan suatu 

permohonan kredit termasuk mengenai kelayakan usaha dan kegiatan 

pemohon kredit atau debitor; 

b. sebagai dokumen bagi pihak pemutus kredit atau pemutus kredit 

pemeriksa kredit dalam memberikan suatu keputusan; dan 

c. untuk mengetahui resiko yang mugkin akan terjadi nantinya dapat 

diatasi. 41 

 

Berbagai analisis yang dilakukan oleh Analis Kredit sebagai perwakilan bank ini 

sangat penting dilakukan karena pemberian kredit sangat mengandung resiko 

yang sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. 

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank 

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya 

sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh bank. 

 

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan 

sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-

unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur 

mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau 

hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang 

kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti 

kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat 

digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang 

yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim 

dikenal dengan agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula 

memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi 

perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang 

dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.42 

                                                        
41 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 

199. 
42  Penjelasan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3790),  Ps. 8 ayat (1). 
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Menurut Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan  

No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia 

memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip 

kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Maka dengan 

kewajiban yang ditujukan kepadanya Analis Kredit sebagai perwakilan dari suatu 

institusi keuangan dan pelaku perbankan diharapkan dan diwajibkan untuk dapat 

menjalankan suatu prinsip kehati – hatian karena secara benar karena ketentuan 

ini dibuat bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan 

transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien.43 

Dapat diketahui bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Analis Kredit 

dapat berakibat fatal yang dapat mengganggu dan merusak kesehatan bank. Oleh 

karenanya prinsip kehati – hatian ini dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk 

melakukan tindak represif berupa pengawasan, walaupun hal ini belum dapat 

dilakukan secara efisien untuk memelihara kesehatan bank. Dalam institusi 

keuangan ini, tentu Analis Kedit sebagai pelaku di bidang perbankan berperan 

sangat aktif dalam menjaga kesehatan bank. 

Prinsip kehati – hatian termasuk juga di dalamnya semua fungsi kegiatan 

usaha bank dalam dunia perbankan. Kredit sendiri adalah suatu bentuk kegiatan 

usaha dari bank yang modalnya adalah milik masayarakat sendiri yang menitipkan 

                                                                                                                                                        
 
43 Zahry Vandawati Chumaida, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Kesehatan Bank 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,adln.lib.unair.ac.id, dilihat pada 

20 Juni 2014. 
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uangnya di bank. Mengingat pula bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat 

sendiri. Kehati – hatian seorang analis kredit sebagai bagian dari dunia perbankan 

sangat dibutuhkan apabila ia tidak melaksanakan tugasnya secara cermat dan 

benar, yang dapat terjadi adalah tindak pidana yang dilakukan analis kredit yang 

menghasilkan kerugian baik pihak bank maupun nasabah dikarenakan tidak 

mensurvey dan mengecek jaminan milih nasabah pemohon. Analisis yang 

dilakukan oleh analis kredit merupakan proses yang amat penting dalam 

pengambilan keputusan, untuk menentukan permohonan kredit tersebut layak 

diberikan atau tidak. 

Dalam melakukan kewajibannya seorang analis kredit dimungkinkan untuk 

melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan curang. Sebuah 

permohonan kredit yang diloloskan tanpa melalui prosedur yang tidak benar dapat 

dilakukan oleh nasabah atau terdapat kecurangan yang dilakukan analis kredit itu 

sendiri.  

2.4 Tindak Pidana yang berkaitan dengan Analis Kredit dalam 

Menjalankan Tugasnya 

Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah tindak pidana yang menjadikan 

bank sebagai sarana (crime against the bank).44 

                                                        
44 Hermansyah, Op. Cit., h. 149 
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 Tindak pidana di bidang perbankan terbagi dalam 4 jenis yaitu : 

1. Tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan perizinan.  

Dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan 

apabila pihak – pihak pendiri bank tidak melaksanakan pendirian yang 

berdasarkan pada ketentuan perundang – undangan. Bank yang didirikan 

tanpa mematuhi ketentuan perundang – undangan ini disebut dengan Bank 

Gelap.45 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok 

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke 

dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam 

Pasal 46, yang berbunyi: 

Ayat (1): “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha 

dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).” 

Ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di 

lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, 

perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-

badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah 

melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam 

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.” 

2. Tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. 

 

Nasabah mempercayakan data diri dan data keuangan dijaga 

kerahasiaannya oleh bank. Namun apabila yang terjadi adalah seorang 

yang tersangkut masalah hukum berusaha membocorkan rahasia keuangan 

                                                        
45 Widya Lusidawati Silaban, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam 

Tindak Pidana Perbankan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, h. 

23. 
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ini maka ia dapat digolongkan dengan melakukan tindak pidana di bidang 

perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank, karena ia mempertarhkan 

tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok 

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk 

ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat 

dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A yang berbunyi: 

Ayat (1): “Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari 

Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 

41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk 

memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 

4 (empat) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,- 

(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua 

ratus miliar rupiah).” 

Ayat (2):“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak 

terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang 

wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta 

denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).” 

Pasal 47A:“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 

dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan 

pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar 

rupiah).” 

Namun terdapat berbagai pengecualian sehingga pihak yang melakukan 

pembukaan rahasia bank, tindak pidana karena berbagai kepentingan. 

Pengecualian tersebut diantaranya : 

a) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 

41 ayat 1 menjadi:“Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank 

Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan 

perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 
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memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan 

keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.” 

 

b) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang 

Negara. 

 Pasal yang mengatur untuk itu, yaitu Pasal 41A menyatakan bahwa: 

“Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, 

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk 

memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.” 

 

c) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 42 yang berbunyi : 

 

 “Ayat (1)  Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, 

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, 

Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank 

mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.  

  (2)  Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan 

secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.  

  (3)  Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, 

nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan 

hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan 

yang diperlukan.” 

 

d) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan. 

 

e)   Pembukaan  rahasia bank atas permintaan pemegang rekening 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-

Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: 

 “Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah 

penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib 

memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah 

penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang 

ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.” 

 

f) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris 
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Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, yang berbunyi: “Dalam hal nasabah penyimpan telah 

meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang 

bersangkutam berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan 

nasabah penyimpan tersebut.” Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan 

kewajiban memberikan laporan. Pembukaan rahasia bank berkaitan 

dengan Pelaksanaan kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada Pusat 

Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terdapat 

dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:    

“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa 

keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan 

rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai rahasia bank.”  

 

3. Tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan pengawasan 

dan pembinaan bank. 

 

Bank Indonesia sebagai otoritas jasa keuangan perlu mengetahui 

perjalanan bank sebagai lembaga keuangan, untuk itu diperlukannya suatu 

bukti berupa laporan keuangan yang disusun oleh Bank agar Bank 

Indonesia dapat memonitor kegiatan dan usaha dari bank tersebut. Dalam 

hal suatu bank tidak memenuhi kewajiban itu maka ia telah melakukan 

tindak pidana, sebagaimana termasuk dalam Tindak Pidana di Bidang 

Perbankan ini yaitu berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan Bank. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok 

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk 

ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat 

dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi: 

Ayat (1): “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 

dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 

ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).” 

Ayat (2): “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang 

lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), 

diancam dengan pidana kurungan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun dan 

paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda sekurang-kurangnya Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).” 

 

4. Tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan usaha bank. 

Dengan berbagai macam munculnya kegiatan dan usaha suatu bank maka 

bank sangat perlu menjaga kepercayaan nasabah – nasabahnya dan 

masyarakat tentunya. Bank dapat mewujudkan pertanggung jawabannya 

dala bentuk laporan yang diumumka di media massa maupun diberikan 

langsung pada Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. 

5. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang 

dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafilisiasi, dan pemegang 

saham bank.46 

Nasabah yang mempercayakan dananya disimpan di bank menganggap 

bank adalah sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang – uang 

mereka. Pegawai – pegawai bank yang bersentuhan langsung dengan dana 

– dana yang disimpan oleh para nasabah dipercayakan agar dana dana 

yang mereka simpan tetap aman. Sudah sepatutnya sebagai pegawai bank 

yang baik melaksanakan amanat dari pada nasabah dengan baik, dengan 

penuh dengan prinsip kehati – hatian. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok 

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

                                                        
46Widya Lusidawati Silaban, Op.Cit., h. 35. 
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Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk 

ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat 

dalam: 

Pasal 49 ayat (2) huruf b: 

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 

sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalan undang-undang 

ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta 

denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah).” 

Pasal 50: 

“Pihak terafilisiasi yang dengan segaja tidak melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 

ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 

penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 

(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” 

Pasal 50A: 

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, 

direksi,atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 

ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 

penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 

(limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

200.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),” 

Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip piercing corporate 

veil. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan 

bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak 

bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG 
DILAKUKAN OLEH ANALIS KREDIT

KRESNA PRAMESWARI



     

 

Selain dikelompokkan menjadi lima kelompok utama seperti yang 

dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat 

digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang 

berupa pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya 

dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif, mengenai berat atau ringannya 

ancaman pidana.47 Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi: 

Ayat (1): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, 

Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah 

kejahatan.” 

Ayat (2): “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) 

adalah pelanggaran.” 

Dalam meloloskan permohonan kredit, dimungkinkan terjadinya adanya 

kelalaian dari analis kredit tersebut maupun karena kesengajaan untuk 

mendapatkan suatu keuntungan atau untuk menguntungkan orang lain. Contohnya 

adalah ketika ada seorang nasabah yang menjaminkan suatu tanah kuburan dalam 

suatu permohonan kredit, padahal diketahui bahwa jaminan sebidang tanah itu 

tidak bernilai apa – apa. Sebidang tanah kuburan tersebut pula tidak dapat 

dijadikan suatu jaminan untuk suatu permohonan kredit karena ia bernilai nol. 

Analis kredit sebagai account officer dalam bank memiliki tugas untuk memeriksa 

apakah jaminan – jaminan tersebut dapat lolos atau tidak, berkualitas ataupun 

                                                        
47  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.74. 
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tidak. Karena merupakan tugas daripada Analis Kredit sendiri untuk membuat 

resiko menjadi seminimal mungkin. 

Dalam contoh tersebut dapat dilihat seharusnya seorang Analis Kredit 

mengetahui bahwa jaminan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak berkualitas 

maka seharusnya analis kredit secara bijak untuk memutuskan bahwa permohonan 

kredit tersebut tidak dapat dikabulkan permohonan kreditnya. Sehingga, Analis 

Kredit yang melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dan menguntungkan 

pribadinya tersebut dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana 

oleh karena seharusnya ia mengetahui bahwa jaminan tersebut tidak memenuhi 

syarat. Dalam kaitannya dengan jenis jenis tindak pidana perbankan, maka analis 

kredit yang melakukan tindak pidana ini termasuk dalam jenis Tindak pidana 

yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, 

pegawai, pihak terafilisiasi, dan pemegang saham bank. 

Analis Kredit harus dapat menggunakan akal sehatnya dan penilaian yang 

terbaik untuk dapat memberikan keputusannya. Karena keputusan kredit adalah 

keputusan yang bersifat personal dan tidak hanya dapat dibuat berdasarkan 

panduan atau teknik analisis. Keputusan ini merupakan hal yang sangat pribadi 

dan independen dan harus pula analis kredit tidak dipengaruhi oleh siapapun 

dalam pengambilan keputusannya.  
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