
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memegang peranan penting untuk mensukseskan program

pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan, pendapatan,

menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.1 Dalam hal ini Bank Indonesia (BI)

memiliki peranan penting untuk menjalankan fungsinya yaitu mengatur dan

mengawasi perbankan di Indonesia. Sebagai badan hukum publik, BI juga

menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari

undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan

wewenangnya.2 Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus

berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut.

Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang ditujukan untuk stabilisasi lembaga perbankan

dikeluarkan pemerintah dari waktu ke waktu. Gejala tersebut telah kita lihat sejak

deregulasi perbankan yang diluncurkan pada bulan Juni 1983. Semuanya itu

ditujukan untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung

tuntutan pengembangan jasa perbankan dan meningkatkan peran lembaga

perbankan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

1 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan
2 id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia, diakses tanggal 10 September 2012

 



bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian maka perbankan

dapat menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam

mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan global

Gencarnya pembentukan hukum perbankan dapat dilihat sebagai upaya

penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal itu dimaksudkan agar

perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah

sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional. Dengan

demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional

ini mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan

(agent of development) , yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung

pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan seperti ini membawa konsekuensi

bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan

yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan

pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang

mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.3

Dalam kegiatan perbankan di Indonesia dikenal bank sentral (central

bank) dan bank umum (commercial bank). 4 Bank umum atau bank komersial

dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral

menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan

pemerintah. Selain itu dikenal juga Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang

3 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,(Bandung: Citra Karya Bakti, 2000), hal
x-xi
4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

 



melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan

dengan kegiatan bank umum.

Melihat fungsinya, bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut:5

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan

pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (financial

investment).

2. Mempermudah di dalam lalu-lintas pembayaran uang.

3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak

digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran, dan lain-

lain.

4. Menciptakan kredit (credit money deposit), yaitu dengan cara

menciptakan deposito yang dapat diuangkan (demand deposit) yang

sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (excess reserves).

Kedudukan Bank Sentral tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan maupun undang-undang perubahannya (Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998). Hal ini mengingat, fungsi, tugas dan peranan

bank sentral merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan

dan pembinaan terhadap bank. Bank sentral merupakan lembaga yang ikut

bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang

5 Iswardono, Uang dan Bank, edisi keempat cetakan pertama, (Yogyakarta:BPFE,1991), hal 62

 



perbankan. Pengaturan mengenai status, fungsi, tugas dan wewenang bank sentral

ditetapkan secara tersendiri.

Menurut ketentuan yang diatur pada UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank

Indonesia, BI mempunyai tugas untuk:6

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang terdiri dari:

a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan

sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.

b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara

tertentu seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah

maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan

cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan

dengan cara-cara yang lazim ataupun dilaksanakan berdasarkan

prinsip syariah.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang terdiri

dari:

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas

penyelenggaraan sistem pembayaran.

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk

menyampaikan laporan tentang kegiatannya.

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

6 Muhamad Djumhana, op.cit, hal 97-98

 



3. Mengatur dan mengawasi bank

Bank Indonesia (BI) dalam mengemban tugas untuk mengatur dan

mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang untuk

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Mengacu kepada ketentuan tersebut

maka jelas bahwa BI memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan

kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang sangat

bersifat preventif maupun represif7.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang

dilakukan BI terhadap perbankan hanya untuk yang bersifat macro-prudential.

OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi aspek micro-prudential yang

meliputi kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. 8

Pada dasarnya, ketentuan perundang-undangan mengenal keberadaan bank

milik pemerintah, bank milik swasta nasional dan bank swasta milik asing. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU

No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang antara lain memuat

pembagian bank menurut jenis kepemilikannya. Bank pemerintah adalah bank di

mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga

7 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
8 Jonker Sihombing, Otoritas Jasa Keuangan, Konsep, Regulasi & Implementasi, ,(Jakarta: Ref
Publisher, 2012), hal. 26

 



seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Bank swasta nasional

adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta

nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula

pembagian keuntungannya juga diperuntukkan bagi pihak swasta pula, sedangkan

bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta

asing atau pemerintah asing, kepemilikannya berada di tangan asing di luar

negeri.

Di tengah-tengah pesatnya perkembangan industri keuangan dan jasa

perbankan, pihak asing mulai menanamkan sahamnya di Indonesia, termasuk di

bidang perbankan. Persaingan industri perbankan di Indonesia telah mengalami

banyak perubahan, karena banyaknya pihak asing yang mulai menanamkan saham

mereka di bidang perbankan di tanah air. Pemerintah telah mengantisipasi

keberadaan pihak asing di bidang perbankan dengan memperbaiki Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. BI

kini menyiapkan aturan baru yang lebih rinci tentang kepemilikan asing di bank

lokal yang berkaitan dengan peringkat calon investornya, maupun kondisi

kesehatan bank lokal, sebagai upaya mengerem laju minat asing untuk menguasai

perbankan lokal. Namun karena bentuknya berupa Peraturan Bank Indonesia yang

masih berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP) secara hierarkis kedudukannya

tidak begitu kuat. Hal seperti ini masih membuka peluang pihak asing untuk

mengincar bank-bank lokal, mengingat prospeknya yang sangat menggiurkan di

Indonesia. Keberadaan pihak asing dalam perbankan nasional yang selama ini

merajalela menguasai perbankan nasional, karena didukung pemerintah melalui

 



PP No 29 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 3. Ketentuan ini dibuat sebagai

upaya pemerintah umtuk menarik investor asing di sektor perbankan pasca krisis

moneter pada tahun 1997/1998 yang lalu. Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 1999

berbunyi:9

“Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan
hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung ataupun
melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99 % dari jumlah saham
yang bersangkutan”.

Salah satu pertimbangan dari PP tersebut adalah untuk menciptakan

sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era

globalisasi dan perdagangan bebas. Melalui PP tersebut, kepemilikan pihak asing

di bank-bank di Indonesia pun mengalami kemajuan pesat. Hingga saat ini tercatat

sebanyak 47 bank yang terkait kepemilikan asing, tepatnya 10 kantor cabang

bank asing, 16 bank campuran, dan 21 bank nasional milik asing10. Keterlibatan

asing dapat dilihat dalam dua periode yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah

krisis pada tahun1997/1998. Sebelum krisis moneter, pihak asing yang ingin

melakukan investasi di perbankan diperkenankan untuk membeli saham bank

maksimal sebesar 49 % dari jumlah saham yang tercatat di bursa11.

Memperkuat industri perbankan merupakan upaya berkesinambungan

yang harus dilakukan BI. Upaya itu dilakukan dengan mengacu pada cetak biru

industri perbankan yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Salah satu program dalam API adalah konsolidasi perbankan yang merupakan

9 Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Kepemilikan Asing
10 http://www.neraca.co.id/2012/06/13/kepemilikan-asing-di-bank-lokal/ , 12 September 2012
11 Zulkarnain Sitompul, Industri Perbankan dan Iklim Investasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3
No. 2 – Juni 2006, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2006,
hal. 35

 



salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat

dan kuat.12 Dengan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan skala

ekonomi sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan bank. Dalam

rangka konsolidasi tersebut dilakukan penataan kembali struktur kepemilikan

bank yang dimaksudkan untuk menciptakan struktur perbankan yang sehat,

sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong

pembangunan ekonomi yang berkesinambungan

Pemerintah, terutama BI yang sementara ini masih bertugas sebagai

regulator di sektor perbankan, seharusnya mulai berani untuk mengevaluasi

keberadaan PP No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Kondisi perbankan saat ini sudah jauh berbeda. Namun dapat dimengerti juga

bahwa BI pun pasti harus membuat kalkulasi yang cermat, karena harus

mempertimbangkan berbagai aspek terkait.

Pertama, dominasi kepemilikan asing yang menguasai lebih dari separuh

aset nasional berpotensi mengganggu sistem keuangan Indonesia. Indonesia bisa

terkena imbas efek negatif jika pemodal asing tersebut menghadapi masalah,

misalnya negara asalnya mengalami krisis finansial.

Kedua, mengurangi dominasi asing tidak harus dilakukan secara tidak

terarah. Indonesia jangan sampai dicap sebagai negara yang anti asing tanpa

disertai argumentasi atau justifikasi yang tidak melanggar prinsip atau aturan

perdagangan bebas.

12 Miranda S. Goeltom, “Indonesia’s Banking Industry: Progress to Date”, The Banking System in
Emerging Economies: How Much Progress Has Been Made, (Bank for Internasional Settlement:
Agustus 2006), hal.244

 



Ketiga, BI harus melihat kesiapan pemodal lokal yang dapat mengambil

alih kepemilikan asing. Tidak ada jaminan bahwa pemodal lokal mampu untuk

membeli dan akhirnya berhasil menjadi pengelola bank yang handal di masa

depan. Mengambil alih saham pihak asing tidak sekedar memaksa pemodal asing

untuk melepas kepemilikannya saja, namun harus mempertimbangkan apakah ada

pemodal atau investor nasional yang tertarik untuk memasuki sektor perbankan

saat ini. Jika masih bertahan di sektor perbankan, investor lokal yang menjadi

pemegang saham pengendali sudah terkuras dananya karena harus meningkatkan

modal minimum bank sesuai dengan kerangka API. Bank yang masih mau

dikategorikan sebagai bank umum harus menaikkan modal minimalnya sebesar

Rp 100 milyar. Bahkan jika ingin menjadi bank dengan kelas ”Bank Nasional”

harus mempunyai modal minimal sebesar Rp 10 triliun.13 Jadi perlu dicermati

kemampuan finansial para investor lokal dalam membeli saham bank, yang

diperkirakan berjumlah puluhan bahkan ratusan triliun.

Keempat, mekanisme pengambilalihan pun harus dipikirkan secara cermat

dan tepat. Rasanya kurang bijaksana jika BI memaksa pemodal asing untuk segera

menjual atau menyerahkan sahamnya dengan harga yang ditentukan sepihak.

Salah satu model yang bisa dijadikan rujukan adalah kebijakan pelarangan

kepemilikan tunggal atau yang sering disebut Single Presence Policy (SPP), yang

telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/PBI/2006 tentang

Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.14 Kebijakan tersebut memaksa

13 http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/Struktur+Perbankan/,
diakses tanggal 15 September 2012
14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Kepemilikan
Tunggal Pada Perbankan Indonesia

 



pemodal asing untuk menjadi pemegang saham pengendali hanya di satu bank

saja.

Kelima, BI pun pasti memperhitungkan strategi untuk mengurangi dampak

negatif pembatasan kepemilikan asing dari persepsi internasional. Walaupun

sekedar persepsi yang kadang belum tentu benar, kita tidak bisa meremehkannya

karena persepsi tersebut selalu menjadi rujukan para investor asing dalam

melakukan investasi di sebuah negara. Membatasi kepemilikan asing di sektor

perbankan bukan berarti memberikan kesan bahwa iklim usaha di Indonesia sudah

tidak menarik lagi bagi para investor. 15 Apalagi, perbankan nasional merupakan

institusi utama yang mengelola uang yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dan

kepentingan nasional tersebut harus dikomunikasikan secara tepat ke dunia

internasional.

Terakhir, dukungan atau partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk

mendorong dan menjaga kebijakan pembatasan tersebut di lapangan. Sebelumnya

terbentuk persepsi bahwa bank asing selalu lebih baik kinerjanya dibandingkan

dengan bank yang dikuasai pemodal nasional. Sebenarnya bukan masalah bankir

asing versus bankir lokal di sini. Masyarakat harus bisa mencermati

profesionalisme di kalangan bankir, termasuk bagaimana menempatkan

kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang utama di bisnis

perbankan. 16 Partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berperan

sebagai investor yang dapat memiliki saham bank melalui pasar modal. Salah satu

15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 8 /PBI/2012, tanggal13 Juli 2012 tentang Kepemilikan
Saham Bank Umum
16 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/05/30/menyoal-kepemilikan-asing-di-perbankan-
nasional/, diakses tanggal 15 September 2012

 



mekanisme yang dapat digunakan dalam mengurangi kepemilikan asing adalah

melalui jual-beli saham di pasar modal.

Kehadiran asing dalam kepemilikan bank mengakibatkan porsi bank

nasional semakin tergerus. Dibandingkan dengan di negara lain, aturan

kepemilikan asing di Indonesia dinilai paling liberal.17 Hal ini dimungkinkan

karena peraturan kepemilikan bank di Indonesia mudah dicari celahnya. Sekalipun

BI mempunyai peraturan yang ketat, pada kenyataannya sebagian besar investor

asing dengan mudah dapat mengambil alih saham perbankan nasional melalui

pasar modal.

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang

dimiliki dengan menanamkannya ke usaha atau proyek yang produktif baik secara

langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan

pengembalian modal awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga

akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud. 18

Peningkatan modal bank merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sistem

perbankan. Dengan permodalan yang kuat bank dapat mengemban risiko yang

tinggi. Itulah sebabnya kecukupan modal tetap merupakan fokus utama regulator

dalam menciptakan bank yang sehat dan aman. Setidaknya terdapat 4 (empat)

alasan mengapa regulator berupaya meningkatkan, memaksakan dan menekankan

pentingnya kecukupan modal bagi bank.19 Pertama, modal dapat menyerap

kerugian yang timbul tidak terduga. Kedua, modal melindungi kreditur yang tidak

17 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2005), hal.
111-112
18 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Bandung: Alumni,2009), hal 15-16
19 Benton E. Gup, The New Basel Capital Accord, (New York: Thomson Corporation, 2004),
hal.187

 



dijamin bila terjadi insolvensi dan kemungkinan terjadinya likuidasi. Ketiga,

modal melindungi dana lembaga penjamin simpanan dan dana pembayar

pajak. Keempat, modal memungkinkan bank melakukan investasi untuk keperluan

memperlancar arus jasa.

Mengenai kepemilikan bank oleh pihak asing di Indonesia dapat dilihat

dalam lintasan sejarah perbankan nasional. Iklim investasi yang baik memberikan

kesempatan dan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan investasi yang

produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Investasi

memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

mengurangi kemiskinan. Memperbaiki iklim investasi merupakan masalah

penting yang dihadapi pemerintah di negara berkembang. Menyediakan lapangan

kerja juga sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian.20

Kepemilikan asing ini dapat diimplementasikan dalam dunia perbankan di

Indonesia. Namun kepemilikan asing tersebut harus diatur dengan baik agar tidak

mendominasi dan mengalahkan potensi yang dimiliki perbankan nasional.

Pentingnya penataan ulang aturan perbankan dimaksudkan agar kehadiran asing

berkonstribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan

pengaturan pembatasan kepemilikan pihak asing pada perbankan nasional ini

menjadi permasalahan aktual di Indonesia dewasa ini, dan oleh sebab itu perlu

dilakukan penelitian hukum yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

20 The World Bank, World Development Report 2005, hal. 1

 



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengaturan kepemilikan pihak asing pada

perbankan di Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan kepemilikan pihak asing yang dapat

memberikan perlindungan hukum bagi perbankan nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan, menelusuri dan menganalisis efektivitas pengaturan

kepemilikan asing pada perbankan di Indonesia ditinjau dari Undang-

Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Untuk menemukan, menelusuri dan menganalisis tanggung jawab

kepemilikan pihak asing terhadap perlindungan hukum bagi perbankan

di Indonesia, ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Segi Akademis

Manfaat teoritis, dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan

adalah agar dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnnya ilmu hukum yang berkaitan dengan

 



perbankan dan permasalahan mengenai pengaturan untuk investor

asing di Indonesia.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat

kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat luas

mengenai pengembangan sistem pengaturan bagi investor asing dalam

bisnis perbankan di Indonesia. Jika sistem pengaturan bagi investor

asing dalam bisnis perbankan di Indonesia sudah dibuat secara teliti

dan mengandung unsur keseimbangan, maka akan lebih menjamin

kepastian hukum atas perlindungan bagi perbankan nasional yang akan

memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini,

penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan

gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang,

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang

berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dan juga

 



landasan konsepsional. Landasan teori merupakan kerangka

berpikir berkaitan dengan apa yang diangkat dikaitkan

dengan ilmu pengetahuan yang ada. Dalam menulis

landasan teori ini digunakan metode logika deduktif yang

lazim digunakan dalam penulisan karya ilmiah di Eropa

Kontinental termasuk Indonesia. Metode logika deduktif

adalah metode berpikir dengan dimulai dari sesuatu yang

bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

khusus. Landasan konseptual berisi definisi dari

terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengertian-pengertian tersebut didapatkan dari pengertian

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan

juga pendapat pendapat dari para ahli mengenai pengaturan

kepemilikan asing pada perbankan di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum

normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui

rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, teori -

teori dan ketentuan regulasi hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab analisis hasil penelitian, maka penulis akan

menganalisis 2 hal penting , yaitu :

 



a. pengaturan kepemilikan pihak asing dalam bisnis

perbankan di Indonesia.

b. pengaturan – pengaturan yang dapat memberikan

perlindungan terhadap perbankan nasional.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan

pada permasalahan yang telah dirumuskan yang

dihubungkan dengan analisis yang dilakukan.

 


