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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Perkembangan sektor perbankan sebagai salah satu lembaga 

keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian 

suatu negara. Pasalnya, perbankan dibentuk semata-mata untuk 

menunjukkan kegunaanya sebagai perantara pihak-pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang 

kekurangan dana (lack of funds).1 Oleh karenanya, sesuai dengan 

Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur 

dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang 

dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. 

Sistem informasi yang dimaksud agar dapat mencakup data, penyediaan 

dana, yang bersumber dari lembaga keuangan serta menyediakan 

informasi perkreditan yang tidak bersifat standar.2 Selain itu, pada 

pelaksanaan kemitraan perbankan dengan nasabah kegiatan perbankan 

                                                           
       1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Adya Bakti. Bandung1999. 

hal 355. 

      2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 
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harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum perbankan guna menciptakan 

sistem perbankan yang sehat.3 

Sampai saat ini, perbankan sebagai lembaga intermediasi 

keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan 

nasional yakni agar menjamin nasabah tidak dirugikan akibat dari 

tindakan bank yang salah serta untuk memberikan pelayanan jasa-jasa 

perbankan diberbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan 

maupun lapisan masyarakat dari lembaga-lembaga lainnya.4 Hal ini 

membuat setiap lembaga keuangan harus patuh terhadap pengaturan 

Bank Indonesia baik melalui peraturan perundang-undangan maupun 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait.5  

Berkenaan dengan tugas Bank Indonesia, selama ini Bank 

Indonesia hanya menghimpun, mengolah, mengelola dan 

mendistribusikan Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh Sistem 

Informasi Debitur (SID) untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia dan penyediaan dana kepada masyarakat oleh Lembaga 

Keuangan. SID sendiri menyediakan informasi mengenai debitur baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan 

                                                           
       3 Rani Sri Agustina, Rahasia Bank. CV Keni Media Bandung. 2017. hal 2-3. 
      4 Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers.Jakarta.2014. hal 5. 

       5 Rani Sri Agustina,Rahasia Bank. Opcit. hal 11.   
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penyediaan dana yang diterima oleh bank Indonesia oleh pelapor. 6 SID 

sendiri dikembangkan dengan tujuan untuk 7: 

1) Bagi Pemberi Kredit, antara lain : 

a.  Untuk membantu dalam mempercepat proses analisis dan  

pengambilan keputusan pemberian kredit 

b.  Untuk mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada 

agunan konvensional, dimana pemberi kredit dapat  menilai 

reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/pelengkap 

agunan. 

2. Bagi Penerima Kredit, antara lain :  

a. Untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh 

persetujuan kredit. 

b. Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah baru khususnya 

yang bergerak dibidang UMKM, dimana mereka akan 

mendapat akses lebih luas kepada pemberi kredit dengan 

mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung 

pada kemampuan untuk menyediakan agunan. 

Di era globalisasi, bank telah menjadi bagian sistem keuangan dan 

sistem pembayaran dunia. Eksistensi perbankan inilah yang menjadi 

                                                           
6http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/sisteminformasi/Contents/Default.aspx#, 

diakses Selasa, 5 September, 7.33 WIB. 
7 Ibid.  
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faktor mutlak kepercayaan nasabah pada bank. Sebagaimana diketahui, 

salah satu faktor kepercayaan nasabah pada bank yang dimaksud 

sebelumnya, dimana bank dapat memelihara dan meningkatkan 

pelayanan atas jasa-jasa bank kepada para nasabah guna memperoleh 

kepercayaan nasabah terhadap bank. Khususnya, bank dapat dipercaya 

oleh nasabah untuk menjaga data-data yang telah dipercayakan oleh 

bank.8  Kegiatan usaha perbankan sudah lama diketahui tergantung pada 

kepercayaan masyarakat atas bank, untuk itu perlu ketentuan yang 

mengatur dan mengawasi bank guna memastikan bank dapat dijalankan 

dengan hati-hati, penuh integritas, professional, serta terhindar dari moral 

hazard para pengurusnya.9 

Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus menjaga agar 

simpanan pemilik dana tetap utuh dan dapat memberikan hasil, selain itu 

bank juga harus mampu membayarkannya kembali kepada nasabah 

sesuai yang telah diperjanjikan semula.10 Akan tetapi, dalam 

perkembangannya peranan bank sebagai lembaga kepercayaan tidak 

hanya sebatas yang dipaparkan sebelumnya. Sekarang, bank juga harus 

diperuntukkan mengelola risiko dengan lebih baik dimana bank 

                                                           
      8 Adrian Sutedi,Hukum Perbankan, Sinar Grafika.Jakarta.2007. hal 1. 

      9 Emmy Yuhassarie, Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Pusat 

Pengkajian Hukum,Jakarta. 2014, hal 75. 
    10 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, Red Carpet Studio. Jakarta. 2011. hal 2. 
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menggunakan metode meminimalkan Adverse Selection11 dan Moral 

Hazard 12 yakni dalam penyediaan dana, meningkatkan akses penyediaan 

dana kepada masyarakat melalui percepatan proses akuisisi penyediaan 

dana.  

Kebijakan pengembangan industri perbankan di masa yang akan 

datang diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, 

kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada 

gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara 

berkesinambungan.13 Sehingga, dalam upaya mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi bank melakukannya melalui penyaluran kredit guna 

mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan yakni melalui 

pembentukan Biro Informasi Kredit.  

Mengacu pada tugas Biro Informasi Kredit, Biro Informasi Kredit 

bertugas untuk menghimpun dan menyimpan data penyediaan 

dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai 

informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitur 

Individual Historis.14  Informasi Debitur Individual Historis dapat 

                                                           
    11 Adverse Selection adalah jenis asimetri informasi yang mana para manajer serta orang-orang 

didalam lainnya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan 

investor luar.  

      12 Moral Hazard adalah jenis asimetri informasi yang mana kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 

Sehingga, manajer dapat melakukan tindakan diluar pemegang saham yang melanggae kontrak, 

dan sebenarnya secara etis tindakan tersebut tidak layak dilakukan.  
      13 Ibid.   

       14 http://www.bi.go.id/id/moneter/biro-informasi-kredit/Contents/Default.aspx , diakses 

Jumat, 2 Desember 9.28 WIB 
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dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit 

(Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank), serta masyarakat baik 

perorangan maupun badan usaha guna mempermudah mereka dalam 

menganalisa pemberian kredit.  

Bagi masyarakat maupun nasabah, Informasi Debitur Individual 

Historis yang diperoleh ini diharapkan mampu memberikan edukasi 

positif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit 

yang telah diterimanya, sekaligus untuk membantu melakukan kontrol 

terhadap kebenaran  dan keakuratan data yang disampaikan lembaga 

keuangan kepada Bank Indonesia.15 

Sementara itu pada tahun 2013, Bank Indonesia melakukan 

sosialisasi mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang 

selanjutnya dapat disingkat menjadi (LPIP) kepada Perbankan dan calon 

LPIP di Jakarta untuk dapat mengukur kesiapan dan kesinambungan dari 

kegiatan pengelolaan Informasi Perkreditan diperlukan pengaturan lebih 

lanjut mengenai mekanisme perizinan Lembaga Pengelola Informasi 

Perkreditan. Ketentuan mengenai LPIP ini diatur dalam Surat Edaran 

Ekstern Bank Indonesia No. 15/49/DPKL dan Peraturan Bank Indonesia 

yaitu PBI No. 15/1/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi 

Perkreditan. 

                                                           
15  http://www.bi.go.id/id/moneter/biro-informasi-kredit/Contents/Default.aspx,  diakses Jumat, 

2 Desember 9.28 WIB.  
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Pengaturan PBI LPIP sendiri mengarah kepada prosedur, 

dokumen, dan hal-hal yang dipersyaratkan terkait dengan operasional 

LPIP yang meliputi proses perizinan, pengelolaan data, penyediaan 

informasi, pengawasan, sanksi, serta prosedur pencabutan usahanya. 

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan adalah lembaga atau badan 

hukum yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya 

untuk menghasilkan Informasi Perkreditan16. Dengan adanya LPIP, 

perbankan diharapkan dapat mengetahui profil calon debitur yang akan 

di analisa berdasarkan data non-kredit seperti data pembayaran rekening 

listrik, telepon, dan lain-lainnya.  

 

Bagi masyarakat yang tidak memiliki catatan di perbankan tetap 

dapat diketahui profil risikonya yang mana akan menjadi salah satu 

pertimbangan bank dalam pemberian kredit. Selain hal tersebut, ada pula 

faktor mendukung sebagai acuan mengapa LPIP ini dibentuk, yakni 

karena meningkatnya peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan 

perbankan sebagai pencipta stabilitas moneter dalam sistem keuangan. 

Singkatnya, hal tersebut harus didukung dengan Lembaga Keuangan 

maupun Lembaga Non-Keuangan Bank Indonesia. Hal ini berkenaan 

dengan diperlukannya mewujudkan suatu Lembaga Pengelola Informasi 

Perkreditan secara komperhensif dan terkelola dengan baik yang 

                                                           
       16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2013 
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dilakukan dan diawasi oleh Bank Indonesia dalam suatu Sistem Informasi 

Perkreditan Nasional. 

Pendirian LPIP sendiri mengandung dualisme. Pasalnya, jika 

melihat sejarah pekembangan LPIP sendiri LPIP dibentuk berdasarkan 

Surat Edaran dan Peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Akan 

tetapi, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan Lembaga Pengelola 

Informasi Perkreditan ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya dua lembaga yang dapat 

mengelola informasi perkreditan, yakni PT Kredit Biro Indonesia Jaya 

dan PT PEFINDO Biro Kredit. 17 

Mengacu pada penulisan karya ilmiah ini, penulis meninjau dari 

segi Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang 

selanjutnya disingkat PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia.18 Dalam Hierarki Peraturan 

perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia adalah satu dari dua 

jenis peraturan dibidang perbankan yang lahir berdasarkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian 

dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. 19 

 

                                                           
17 Siaran Pers OJK, No. SP 03/DKNS/OJK/01/2016 
18  Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia No. 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukkan 

Peraturan Bank Indonesia.  
19 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hal 143.  
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Peraturan Bank Indonesia dapat menempati kedudukan pada tata 

urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sederajat dengan 

Peraturan Pemerintah. Hal ini dijelaskan bahwa Peraturan Bank 

Indonesia adalah nama peraturan yang diperintahkan dengan tegas oleh 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk 

melaksanakan undang-undang (tugas dan kewenangan). Dengan kata 

lain, Peraturan Bank Indonesia melaksanakan fungsi dan kewenangannya 

sebagaimana mestinya dalam bidang perbankan. Dengan demikian, 

Peraturan Bank Indonesia ini diakui keberadaanya dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.20 

Oleh karenanya, penulis bermaksud untuk memaparkan peranan 

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang telah didirikan oleh 

Indonesia yang akan ditinjau secara hukum dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI 

PERKREDITAN DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaturan tentang Lembaga Pengelola Informasi 

Perkreditan di Indonesia? 

                                                           
20 Ibid,hal 144. 
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2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dan rahasia bank menurut 

ketentuan yang diatur oleh Lembaga Pengelola Informasi 

Perkreditan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaturan tentang 

fungsi dan kedudukan LPIP dalam Sistem Perbankan Nasional. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana  perlindungan terhadap 

data dan pemanfaatan informasi oleh LPIP. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

     Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan hukum perbankan pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan informasi guna menunjang kepentingan 

praktis nasabah ataupun penyedia  kredit yang dilakukan oleh perbankan pada  

umumnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab. Tiap bab secara teratur 

disajikan untuk memudahkan penulisan sekaligus pembahasannya, yakni 

memuat: 

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan mengenai pemilihan latar belakang tentang Lembaga Pengelola 

Informasi Perkreditan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tentang teori bank di Indonesia, peranan OJK, perkreditan serta 

informasi perkreditan dan perkembangan dari Lembaga Pengelola Informasi 

Perkreditan. 

BAB III Metode Penelitian 

Menguraikan hasil penelitian yang terkait dengan jenis penelitian, 

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 
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BAB IV Penelitian dan Analisis 

Menguraikan analisis penulis terhadap rumusan masalah yang kemudian 

dianalisa secara tuntas dan rinci. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Menguraikan jawaban atas rumusan masalah dan analisis yang telah 

dipaparkan dalam BAB I.  

 

 

 

 

 

 

 

 


