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A. Latar Belakang 

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari 

pembayaran uang. Industri perbankan memegang peranan yang sangat 

penting dalam sistem perekonomian. Menurut Undang – Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa fungsi perbankan 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai 

jembatan kedua kelompok yang saling membutuhkan. Masyarakat yang 

mempunyai dana berlebih boleh menempatkan dananya di bank dengan 

imbalan bunga dari bank, kemudian masyarakat yang membutuhkan dana 

seperti modal usaha, kredit kepemilikan boleh meminjam kepada bank 

yang pengembalian dananya disertai bunga.  

Dalam perbankan banyak macam – macam kredit yang disalurkan 

oleh bank umum, diantaranya adalah kredit modal kerja, kredit investasi, 

kredit konsumsi. Calon debitur akan ditawari kredit sesuai dengan 

kebutuhan masing – masing debitur, bahkan jangka waktu kredit yang 

diberikan kepada nasabah cukup panjang, sehingga angsuran kredit dapat 

lebih terjangkau oleh masyarakat. 

Dalam praktek kredit di perbankan tidak semua dana yang 

disalurkan lancar dalam pengembalian dananya kepada bank. Adanya 
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hambatan yang terjadi dalam hal pengembalian dana pinjaman kepada 

pihak bank memberikan dampak yang kurang baik terhadap negara, 

masyarakat, dan perbankan. Nyaris semua bank yang beroperasi di 

Indonesia mengalami kredit bermasalah atau disebut dengan kredit macet. 

Kredit macet sangat dihindari pihak perbankan karena sangat merugikan 

bank. Semakin besar kredit macet yang dihadapi oleh sebuah bank maka 

semakin menurun pula tingkat kesehatan bank dan juga profit yang 

diharapkan sejak awal pengikatan kredit dilakukan.  Kemudian semakin 

besar pula tanggungan bank dalam mengadakan dana cadangan tersebut 

karena kerugian bank yang terjadi akan mengurangi modal bank itu 

sendiri. 

Dalam memberikan kredit, bank juga harus teliti karena dalam hal 

ini bank memberikan kepercayaan terhadap debitur dalam pengembalian 

kredit nantinya. Kredit akan dikembalikan oleh debitur sesuai dengan 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan 

debitur berikut dengan bunga yang merupakan pendapatan bank. 

Perbankan dalam memberikan kredit juga harus melakukannya 

dengan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) oleh karena 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit, bank memperoleh 

dana dari masyarakat sehingga dana yang disalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit tersebut bukan sepenuhnya dana milik bank sendiri, 

namun juga berasal dari masyarakat yang memberikan kepercayaan 

terhadap bank itu sendiri sehingga mereka menabung di bank tersebut. 
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Adapun prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh bank 

menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu: 

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 
ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang 
berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan 
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. 
 
Kredit sah apabila adanya perjanjian kredit yang telah disetujui 

kedua belah pihak, biasanya perjanjian kredit dibuat oleh pihak bank dan 

nasabah menandatanganinya apabila telah membaca, memahami, dan juga 

menyetujui syarat perkreditan tersebut. Setiap kredit yang telah disetujui 

dan disepakati oleh pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan 

dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. 

Kredit macet bisa saja terjadi karena alasan-alasan tertentu, 

misalnya usaha debitur bangkrut, atau omset penjualannya merosot. Kredit 

macet juga merupakan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi yang 

dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban 

sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak 

tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak.1 

Jika dibandingkan dengan Singapura, angka kredit macet yang 

terjadi di Singapura jika dibandingkan dengan Indonesia, hal ini 

berbanding jauh lebih kecil, sehingga ada pemikiran tentang apakah 

hukum Perbankan di Indonesia lebih rapuh bila dibandingkan hukum 

Perbankan Singapura atau bisa jadi ketegasan hukum yang dilakukan di 

1 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), (Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti, 2001), hlm. 87. 
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Singapura jauh lebih tegas dibanding Indonesia, sehingga pejabat bank di 

Singapura tidak berani melanggar ketentuan atau hukum yang ada. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta Yang 

Melakukan Kredit Fiktif Dilihat Dari Sudut Pandang Undang Undang 

Perbankan Negara Indonesia dan Singapura”. Posisi Direksi serta 

Komisaris pada sebuah bank sangat penting dalam hal pengambil 

keputusan pada suatu bank sehingga penulis ingin membahas 

permasalahan yang ada dengan dilengkapi perbandingan hukum yang ada 

di Negara Singapura yang menganut sistem Common Law, sehingga 

penulis mengambil judul ini sebagai bahan pokok untuk dibahas lebih 

lanjut lagi agar dapat diperoleh jawaban atau pemecahan terhadap masalah 

yang timbul pada pokok pembahasan ini. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pertanggungjawaban yuridis terhadap Direksi dan 

Komisaris dari suatu bank swasta yang melakukan kegiatan kredit 

fiktif ditinjau dari peraturan perundangan perbankan di Indonesia dan 

Singapura? 

2. Apa kekurangan dan kelebihan dari sudut pandang hukum terkait 

tindakan Direksi dan Komisaris yang melakukan kredit fiktif 

berdasarkan ketentuan perbankan di Indonesia dengan Singapura? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yuridis terhadap Direksi 

dan Komisaris dari suatu bank swasta yang melakukan kegiatan 

kredit fiktif negara Indonesia dan Singapura. 

b. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sudut pandang 

hukum terkait tindakan Direksi dan Komisaris yang melakukan 

kredit fiktif. 

2. Manfaat yang diharap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menambah informasi atau pengetahuan tentang tindakan 

pengadaan kredit fiktif sehingga dapat menghindari hal negatif 

yang akan terjadi ketika ingin berinvestasi pada sebuah bank 

sehingga masyarakat tidak dirugikan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

akademisi lainnya yang juga akan meneliti mengenai kredit fiktif 

yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris dalam perbankan. 
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