
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 
 
1. Pertanggungjawaban Yuridis Terhadap Direksi dan Komisaris 

dari Suatu Bank Swasta yang Melakukan Kegiatan Kredit Fiktif 
Ditinjau dari Peraturan Perundangan Perbankan di Indonesia 
dan Singapura 
 
 Dalam memberikan kredit bank harus berdasarkan asas-asas 

perbankan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan 

berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, 

seperti melalui prosedur penilaian yang benar yaitu kriteria penilaian 

yang dilakukan dengan prinsip 5C, 7P, dan 3R. 

 Dalam memberikan kredit bank juga harus memperhatikan 

ketentuan Undang-Undang Perbankan mengenai regulasi Bank 

Indonesia mengenai perkreditan agar  bank menerapkan asas-asas 

perkreditan yang sehat. 

 Di Negara Indonesia, untuk setiap tindakan kejahatan dalam 

bentuk apapun memiliki sanksi bagi pelaku atau pelanggarnya. 

Konsekuensi yang akan diterima oleh direksi atau komisaris yang ikut 

terlibat dalam kegiatan kredit fiktif adalah pemberhentian secara tidak 

hormat dari pihak bank, serta tuntutan ganti rugi atau kerugian yang 

diakibatkan dari kredit fiktif tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

ketentuan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui 

dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998. 
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Dalam hal Direksi dan Komisaris yang telah melakukan 

tindakan kredit fiktif, sanksi yang diberikan kepada Direksi dan 

Komisaris yang melakukan tindakan tersebut adalah ketidakpercayaan 

perusahaan perbankan kepada pihak yang bersangkutan. Melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham, ketidakpercayaan tersebut berwujud pada 

pemberhentian pelaku sebagai Direktur dan atau Komisaris. 

Selain pemberian sanksi oleh perusahaan terkait yang dipimpin 

oleh Direksi dan Komisaris, Direksi dan Komisaris tersebut juga 

mendapatkan sanksi pidana seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu 

berdasarkan Pasal 49 dan/atau Pasal 50 Undang – Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan. Selain mendapatkan sanksi pidana, 

pihak yang tidak menaati peraturan perundangan perbankan juga 

mendapatkan sanksi administratif yang tertulis dalam Undang-Undang 

Perbankan Pasal 52 dan Pasal 53. 

Sama halnya di Singapura, pemberian kredit juga harus 

melewati beberapa tahap yang tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian 

dan Good Corporate Governance. 

Dilihat dari Banking Act Singapore kredit yang diberikan tidak 

boleh merugikan kepentingan deposan bank dikarenakan pemberian 

kredit suatu bank berasal dari dana masyarakat yang menempatkan 

dananya pada bank tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Banking Act 

Section 27 bahwa setiap bank di Singapura wajib menyiapkan laporan 

atas fasilitas kredit yang diberikan dan apabila pada pemeriksaan 
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tersebut terdapat pemberian fasilitas kredit yang merugikan deposan 

bank, maka otorita dapat melakukan pengarahan kepada bank untuk 

mengamankan pelunasan fasilitas kredit atau mengurangi dalam waktu 

tertentu dan sampai batas seperti dapat ditentukan dalam pemberitahuan 

tersebut, melarang bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada orang 

yang dilarang untuk menerima fasilitas tersebut, dan mengarahkan bank 

untuk menghentikan semua fasilitas kredit yang dilarang. 

Direksi atau Komisaris yang melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan peraturan perbankan di Singapura dan menyebabkan fraud 

maka akan diberhentikan dari jabatannya dan menerima sanksi baik 

pidana maupun sanksi administratif berdasarkan Banking Act 

Singapore. 

2. Kekurangan dan kelebihan dari hukum yang mengatur tentang 
kegiatan perbankan khususnya mengenai kredit macet di 
Indonesia dengan Singapura. 

Bank dalam menjalankan usahanya, termasuk pemberian 

kredit kepada nasabah debitur selalu ditekankan harus selalu 

berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara 

lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten 

berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank 

yang bersangkutan. 

Perlunya melaksanakan etika perkreditan, peningkatan 

pengawasan oleh pihak yang berwajib, dan juga pemberian sanksi 

yang lebih berat dapat mengurangi tindak pidana di Indonesia. 
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Maraknya kasus kredit fiktif yang terjadi di dunia perbankan 

Indonesia seharusnya menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh 

seluruh bankir dan pemerintah di Indonesia supaya tidak lagi terjadi 

kredit fiktif di Indonesia dengan meningkatkan pengawasan yang ketat 

terhadap perbankan di Indonesia, misalnya Bank Indonesia melakukan 

audit terhadap seluruh bank secara berkala. 

Undang-Undang Perbankan Indonesia telah mengatur dengan 

jelas dan lengkap. Namun masih banyak oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya sehingga masih 

banyak terjadi pelanggaran peraturan yang menyebabkan fraud dalam 

dunia perbankan di Indonesia. Salah satu kelemahan yang terjadi di 

Indonesia hingga saat ini yaitu ringannya hukuman yang diberikan 

kepada oknum-oknum yang melanggar sehingga tidak memberikan 

efek jera kepada pihak yang bersalah. 

Sama halnya dengan Indonesia, peraturan perundang-

undangan Singapura juga telah mengatur pengelolaan kredit 

perbankan di negaranya dengan baik. Singapura juga menerapkan 

prudent banking principle dan Good Corporate Governance dalam 

keseharian operasional perbankan di negaranya.  

Sanksi juga diterapkan sebagaimana mestinya kepada pihak 

yang melanggar ketentuan perbankan. Apabila dibandingkan dengan 

Indonesia, angka kredit macet yang terjadi di Singapura berbanding 

jauh lebih kecil. 
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Peraturan perundangan perbankan di Indonesia dan Singapura 

telah mengatur dengan baik dalam hal pengelolaan kredit. Selanjutnya 

pengelolaan tersebut diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh suatu 

bank yang berwenang dalam melakukan persetujuan pemberian kredit. 

Yang membedakan adalah penegakan hukum di masing-masing negara 

dan sanksi yang diberikan. 

Singapura dalam hal penegakan hukumnya lebih tegas, tidak 

ada kata toleransi bagi yang melakukan kejahatan di negaranya. 

Semua dijalankan sesuai dengan perundangan yang berlaku dan sanksi 

yang diberikan juga lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana. Yang mana dalam hal keamanan negara, Singapura 

membentuk tim yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas negaranya. 

Oleh karena itu, kasus kredit fiktif / kejahatan kerah putih / tindak 

pidana jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Indonesia. 

B. KETERBATASAN 

Dalam penelitian ini, cukup banyak hambatan yang dialami oleh 

penulis. Beberapa hambatan yang besar adalah sedikitnya referensi yang 

tersedia khususnya dalam pembahasan mengenai hukum di Singapura, 

karena informasi mengenai sistem hukum di Singapura sangat tertutup dan 

tidak bisa diakses secara bebas oleh pengguna atau pencari informasi. 

Hambatan lainnya adalah terbatasnya buku yang membahas mengenai 

perbandingan hukum mengenai Singapura. Kasus kredit fiktif merupakan 

kasus yang cukup pribadi, sehingga data-datanya jarang diekspose keluar, 
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karena kredit fiktif pada sebuah bank merupakan suatu pencitraan yang 

buruk bagi bank tersebut dan dapat mengurangi kepercayaan nasabah 

kepada bank yang mereka percayai untuk setiap transaksi keuangan yang 

nasabah lakukan. 

C. REKOMENDASI 
 

Penulis berharap agar pemerintah Indonesia lebih cermat dan tegas 

dalam penegakan hukumnya serta dibutuhkan aparat penegak hukum yang 

tegas dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Untuk pihak bank juga harus lebih teliti dalam merekrut atau 

menempatkan direksi atau komisaris. Setiap bank seharusnya memiliki 

sistem perbankan yang baik, agar segala kegiatan transaksi perbankan bisa 

diawasi dengan baik dan terhindar dari tindakan yang merugikan pihak 

bank yang diakibatkan oleh direksi atau komisaris dalam tindakan kredit 

fiktif. Setiap bank juga seharusnya memiliki lembaga pengawas yang 

langsung berada dibawah para pemegang saham untuk melakukan 

pengawasan rutin untuk menghindari dan mencegah terjadinya kegiatan 

direksi atau komisaris bank yang merugikan pihak bank dan nasabah. 

Serta menjalankan transaksi kredit sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia agar tidak terjadi fraud. 

 

Jenad, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Direksi dan Komisaris Bank Swasta yang Melakukan Kredit Fiktif dilihat dari 
Sudut Pandang Undang-Undang Perbankan Negara Indonesia dan Singapura, 2013 
UIB Repository (c) 2013




