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A. Latar Belakang Masalah 

 Gejolak monoter yang melanda Amerika Serikat, dalam sekejap 

menjelma menjadi krisis global yang mengguncang fundamental 

perekonomian dunia. Krisis keuangan global menelan kerugian yang luar 

biasa besar yaitu kurang lebih hingga US$ 2,8 triliun atau bila di rupiahkan 

sekitar Rp 28.000 triliun (Herun. Krisis Keuangan Global. 

http://heruns.blogdetik.com. 15 Februari 2009 pukul 12:44 WIB). Krisis 

global ini merupakan sebuah gerakan simultan yang terjadi secara struktural, 

dimana faktor finansial sudah menjadi gelembung atau bubble yang tidak 

hanya terjadi pada satu atau dua sektor saja tetapi terjadi hampir di semua 

sektor, misalnya bubble di bidang perbankan, properti, mobil, equity, kredit, 

komoditi, dan lain sebagainya (Anonim. Krisis Keuangan Global. 

http://www.globaljust.org. 25 Februari pukul 20.24WIB).  

Hampir semua sektor perekonomian terdepresi sehingga menimbulkan 

kepanikan global dan menyebabkan krisis di belahan dunia bahkan di negara 

maju. Sebagai bagian dari jejaring ekonomi global, perekonomian Indonesia 

juga menuai imbas dari gejolak krisis moneter yang melanda Amerika Serikat, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak dampak yang dirasakan 
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oleh Indonesia dengan adanya krisis keuangan di Amerika Serikat, baik 

dampak positif seperti turunnya harga minyak dunia yang menembus $ 61 per 

barel maupun dampak negatif seperti turunnya nilai rupiah, berkurangnya nilai 

export, dan turunnya investasi atau terjadi flyingout (Anonim. Dampak Krisis 

Keuangan Global terhadap Perekonomian Indonesia.  

http://www.janabadra.ac.id. 14 Februari 2009 pukul 22:02 WIB). 

Salah satu dampak negatif  dari krisis keuangan global yang terjadi di 

Indonesia adalah di bidang perbankan. Banyak bank di Indonesia yang 

mengalami kesulitan likuiditas akibat krisis keuangan global yang terjadi. 

Padahal sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam 

perekonomian nasional. Jika suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang 

berdampak sistemik dapat dipastikan bank tersebut tidak sehat dan dapat 

membahayakan stabilitas perekonomian nasional.  

Sehubungan dengan terjadinya krisis keuangan secara global yang 

mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan upaya untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena bank merupakan 

lembaga kepercayaan. Pengalaman krisis di Indonesia, baik yang terjadi pada 

tahun 1983-1984 maupun 1997-1998 menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia 

agar mampu untuk mengambil tindakan pencegahan dan penanganan bila 

terjadi krisis. Dengan adanya krisis keuangan global saat ini, diperlukan 

langkah antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-

besaran (bank run atau sering disebut rush) akibat menurunnya kepercayaan 

masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya.  

Pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang 

berdampak sistemik dan mengantipasi ancaman krisis keuangan global yang 

dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional maka perlu dibuat 

suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang 

terlibat dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme 

pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis 
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dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif. Oleh sebab itu, pemerintah 

membuat langkah antisipatif dengan menerbitkan sejumlah peraturan 

perundangan untuk menghadapi krisis keuangan global. 

Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundangan sebagai 

langkah antisipasif untuk menghadapai krisis keuangan global yang terjadi, 

yaitu: Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, Peraturan Pemerintah 

Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman 

Sistem Keuangan  serta berbagai peraturan perundangan lainnya yang 

berkaitan dengan tindakan pencegahan dan penanganan bila terjadi krisis 

keuangan di Indonesia. Dikeluarkannya peraturan perundangan tersebut 

diharapkan dapat digunakan sebagai payung hukum (umbrella act) dalam 

pencegahan dan penanganan krisis di Indonesia. Selain itu juga dibutuhkan 

manajemen krisis yang baik. Manajemen krisis yang baik harus didukung oleh 

adanya kerangka hukum dan kebijakan penanganan krisis yang jelas yang 

menetapkan peran dan tanggung jawab serta mekanisme koordinasi yang baik 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Permasalahan likuiditas yang dihadapi oleh satu bank  jika tidak segera 

diatasi dapat mengakibatkan kegagalan bank  tersebut. Permasalahan atau 

kegagalan bank tersebut dapat mewabah ke bank-bank  lain yang pada 

akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan. Risiko likuiditas 

merupakan salah satu risiko terpenting yang harus dikelola dengan hati-hati 

mengingat bahwa bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak 

kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam 

pelaksanaan kebijakan pemerintah,  yaitu kebijakan moneter (Perry Warjiyo, 

2004: 135).  
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Keberadaan bank yang sehat baik secara individu maupun secara 

keseluruhan sebagai suatu sistem merupakan prasyarat bagi perekonomian 

yang sehat dan stabil. Kegagalan suatu bank khususnya yang bersifat sistemik 

akan mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat menggagu kegiatan 

perekonomian suatu negara. Hal itu dikarenakan stabilitas dan kesehatan 

sektor perbankan sebagai bagian dari stabilitas sektor keungan terkait erat 

dengan kesehatan suatu perekonomian negara.  

Dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 

tentang Fasilitas Pembiyaan Darurat bagi Bank Umum, risiko likuiditas 

merupakan kesulitan pendanaan jangka pendek yang timbul akibat 

ketidaksesuaian (mismatch) antara arus dana masuk (cash inflow) dengan arus 

dana keluar (cash outflow). Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 

saldo giro negatif bank kepada Bank Indonesia. Apabila kesulitan likuiditas 

tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan masalah yang lebih besar 

bahkan dapat menimbulkan kesulitan likuiditas bagi bank-bank lainnya serta 

dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan Indonesia. 

Bank yang mengalami kekurangan likuiditas, dapat mencari sumber 

dana lain dari pasar uang antar bank tetapi ada kemungkinan likuiditas di 

pasar uang sedang ketat atau bank dilanda penarikan dana besar-besaran 

sehingga bank  tidak mampu mengatasi kesulitan likuiditasnya. Bank 

Indonesia (selanjutnya disebut BI) mendefinisikan kesulitan likuiditas yang 

berdampak sistemik, yaitu apabila bank tersebut bisa menyebarkan potensi 

masalah ke bank  lain sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas di bank-

bank  lain seperti rantai atau domino effect sehingga peristiwa itu berpotensi 

menghilangkan kepercayaan terhadap sistem perbankan (Sanny Cicilia dan 

Khomarul Hidayat. Bank Sentral Atur Pendanaan Darurat Bank. 

http://www.kontan.co.id/index.php/Keuangan/news. 2 Januari 2009  pukul 

16:29 WIB).  
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BI sebagai Lender of The Last Resort (selanjutnya disebut LLR) 

memberikan bantuan pinjaman dalam keadaan darurat kepada bank yang 

mengalami krisis kesulitan pendanaan jangka pendek. Dimana BI hanya 

memberikan bantuan dengan kriteria, bank tersebut mengalami Mismatch 

Founding yang disebabkan oleh resiko kredit dan resiko pembiayaan (Didik J. 

Rachbini dan Suwidi Tono. 2000: 172). Kebijakan LLR tersebut merupakan 

bagian dari jaring pengaman keuangan (financial safety net) yang diperlukan 

dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Kerangka jaring 

pengaman keuangan yang komprehensif memuat secara jelas mengenai peran 

masing-masing lembaga terkait dan mekanisme koordinasi baik dalam 

pencegahan maupun penanganan krisis. Stabilitas sistem keuangan tersebut 

mutlak dipelihara untuk stabilitas moneter dalam rangka menunjang 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, menyebutkan bahwa “Dalam hal suatu 

bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi 

mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan Bank Indonesia 

dapat memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat yang pendanaannya menjadi 

beban Pemerintah” dan dalam Pasal 11 ayat (5) menyebutkan bahwa 

“Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan 

keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian Fasilitas Pembiayaan 

Darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri”. 

Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum, 

menyebutkan bahwa “Fasilitas Pembiayaan Darurat adalah fasilitas 

pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan 

(selanjutnya disebut KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada bank yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi 

krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas”. 

Fasilitas Pembiayaan Darurat (selanjutnya disebut FPD) tidak bisa 

diberikan kepada bank umum secara sembarangan,  akan tetapi terdapat 

prosedur yang harus dipenuhi oleh bank umum yang mengalami kesulitan 

likuiditas yang berdampak sistemik untuk bisa mendapat FPD dari BI. FPD 

diberikan oleh BI kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas 

yang berdampak sistemik, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi 

krisis. Setelah bank umum yang bermasalah likuiditas yang berdampak 

sistemik ditetap layak untuk mendapat FPD, maka BI selaku pihak yang 

memberikan fasilitas pembiayaan tersebut, memiliki kewenangan khusus 

terhadap bank umum yang bersangkutan. 

Dalam rangka menjalankan fungsi BI sebagai LLR dan dalam upaya 

mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang berpotensi 

membahayakan stabilitas sistem keuangan BI menyempurnakan ketentuan 

fasilitas likuiditas bagi bank umum. Fasilitas pembiayaan yang diberikan BI 

tidak hanya FPD, akan tetapi BI juga mengeluarkan fasilitas pembiayaan 

lainnya yaitu Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), dan Fasilitas Pendanaan 

Jangka Pendek bagi (FPJP) (Siaran Pers BI: BI Sempurnakan Ketentuan 

Fasilitas Likuiditas Bagi Bank Umum. http://www.bi.go.id/web/id. 25 

Februari pukul 20.37 WIB).  

FPD diberikan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank umum yang 

memiliki dampak sistemik baik dalam rangka pencegahan maupun 

penanganan krisis keuangan. Dalam pelaksanaan proses pemberian maupun 

pemanfaatan FPD memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kedepannya 

diperlukan suatu format FPD yang ideal. Format pemberian FPD yang ideal 

diharapkan dapat mengatasi kesulitan likuiditas bank yang berdampak 

sistemik secra efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemberian serta 

stabilitas keuangan nasional tetap terjaga. Format pemberian FPD yang ideal 
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bertujuan agar pengalaman masalah pemberian Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia tidak terulang kembali. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis ingin 

menyusun skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN PEMBERIAN FASILITAS 

PEMBIYAAN DARURAT OLEH BANK INDONESIA KEPADA BANK 

UMUM BERMASALAH LIKUIDITAS BERDAMPAK SISTEMIK DI 

INDONESIA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk 

mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Rumusan 

masalah dalam penulisan hukum ini adalah: 

1. Bagaimana kebijakan pemberian FPD oleh BI kepada bank umum yang 

mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik di Indonesia? 

2. Bagaimana prospek kebijakan pemberian FPD oleh BI untuk mengatasi 

bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik 

di Indonesia? 

3. Bagaimana format FPD yang ideal untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan nasional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan 

data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan 

masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan 

obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 
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a. Untuk mengetahui segala ketentuan mengenai kebijakan pemberian 

FPD oleh BI kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas 

yang berdampak sistemik di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui prospek kebijakan pemberian  FPD oleh BI untuk 

mengatasi bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas yang 

berdampak sistemik di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui format FPD yang ideal untuk menjaga stabilitas 

sistem keuangan nasional. 

 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis bidang Hukum 

Perdata khususnya mengenai pemberian FPD oleh BI kepada bank 

umum bermasalah likuiditas berdampak sistemik di Indonesia. 

b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam 

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum 

ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang 

dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang pemberian FPD oleh BI 
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kepada bank umum bermasalah likuiditas berdampak sistemik di 

Indonesia. 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait langsung dengan 

penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan 

konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis  berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak 

ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono 

Soekanto, 2007: 42). Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

gejala atau hipotesa yang dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 

1989: 4). 

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna 

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mempermudah 

pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan 

metode ilmiah. Metode dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian dilihat dari jenisnya ada dua macam yaitu penelitian 

empiris (lapangan) dan penelitian normatif atau penelitian doktrinal 

(library research). Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini 
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adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (library 

research). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, 

kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang 

diteliti.  

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Penelitian diskriptif pada umumnya bertujuan untuk 

mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu 

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau 

faktor-faktor tertentu. Penelitian diskriptif biasanya ditempuh dengan cara 

memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada.  

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian bersifat deskriptif adalah 

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam 

memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono 

Soekanto, 2007: 10). Dalam penulisan hukum ini, khususnya akan dibahas 

mengenai pemberian FPD oleh BI kepada bank umum bermasalah 

likuiditas berdampak sistemik di Indonesia. 

3. Pendekatan Penelitian 

       Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian 

hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang 

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Dari keempat pendekatan tersebut, 

pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
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approach). Pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah menelaah 

undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, 

sedangkan pendekatan konseptual yang dimaksud adalah konsep baru 

mengenai isu hukum yang diatur secara jelas dalam undang-undang 

terkait. 

4. Jenis  Data Penelitian 

 Dalam penelitian hukum, jenis data yang dipergunakan dibedakan 

antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang 

diperoleh dari bahan kepustakaan. Jenis data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dinamakan  data primer sedangkan jenis data yang diperoleh 

dari bahan kepustakaan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

2001: 12). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, makalah, artikel dan sebagainya yang 

berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. 

5. Sumber Data Penelitian  

       Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum 

sekunder. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin data sekunder terbagi 

menjadi (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006: 31):  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan; 
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7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 

9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 

10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem 

Keuangan; 

11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2005 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat; 

12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2008 tentang 

Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas Pembaiayaan 

Darurat yang Diberikan Oleh Bank Indonesia;  

13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas 

Pembaiayaan Darurat Bagi Bank Umum; 

14) Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur 

Bank Indonesia Tanggal 17 Maret 2004 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pengambilan Keputusan terhadap Kesulitan Keuangan 

Bank Berdampak Sistemik, Pemberian Fasilitas Pembiayaan 

Darurat dan Sumber Pendanaan yang Berasal Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 

Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan penelitian hukum yang 
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digunakan buku-buku yang terkait dengan materi atau bahasan yang 

penulis gunakan, yaitu buku yang membahas mengenai perbankan, 

likuidasi, BI, segala hal yang berkaitan dengan FPD. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum 

dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

      Menurut Soerjono dan Abdurrahman, teknik pengolahan data 

adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan 

untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang 

sebaik-baiknya (Soerjono dan Abdurrahman, 2003: 46). Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan 

pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan data terkait 

dengan pemberian FPD oleh BI kepada bank umum bermasalah likuiditas 

berdampak sistemik di Indonesia. 

7. Teknik Analisis Data 

        Penulis akan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) 

yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data 

ilmiah (bahan hukum). Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh 

Soerjono Soekanto, content analysis sebuah teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik 
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dan obyektif karakteristik-karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik 

(Ole R. Holsti dalam Soerjono Soekanto, 2007: 22). 

       Dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat 

dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data 

terkait dengan pemberian FPD oleh BI kepada bank umum bermasalah 

likuiditas berdampak sistemik di Indonesia, kemudian mengurutkannya 

berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur 

pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang 

mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan 

pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian ditemukan suatu celah 

yang dapat dimanfaatkan guna memberikan masukan. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

        Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan karya ilmiah yang sesuai aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, 

maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Penulisan 

hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 

pembahasan, dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar 

pustaka yang apabila disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan 

penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis 

teliti. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang perbankan, tinjauan 

tentang bank umum, tinjauan tentang BI, tinjauan tentang fasilitas 
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pembiayaan, tinjauan tentang likuiditas, tinjauan tentang stabilitas sistem 

keuangan. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di 

dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan dan membahas hasil penelitian dari 

sumber data primer maupun sumber daya sekunder. Dalam penulisan hukum 

ini untuk mempermudah dalam mengungkapkan dan membahas hasil 

penelitian, maka penulis membaginya menjadi 3 (tiga) tahap: 

a. Tahap pertama, penulis akan melakukan analisis terhadap temuan-temuan 

data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai 

kebijakan pemberian FPD oleh BI kepada bank umum bermasalah 

likuiditas yang berdampak sistemik di Indonesia. Uraian tersebut terbagi 

ke dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu pertama, urgensi pemberian FPD; kedua, 

prosedur pemberian FPD dan ketiga, kewenangan BI kepada bank umum 

yang mendapat FPD. Pada sub bab kedua terbagi kedalam 3 (tiga) anak 

sub bab, yaitu pertama, syarat pemberian FPD; kedua, tata cara pemberian 

FPD dan  ketiga, realisasi pemberian FPD.  

b. Tahap kedua penulis akan melakukan analisis terhadap temuan-temuan 

data tersebut untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai 

kelebihan dan kekurangan kebijakan pemberian FPD oleh BI untuk 

mengatasi bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas yang 

berdampak sistemik di Indonesia. Uraian tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) 

sub bab, yaitu  pertama kelebihan FPD dalam mengatasi bank umum yang 

mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik di Indonesia dan 

kedua kekurangan FPD dalam mengatasi bank umum yang mengalami 

kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik di Indonesia. 

c. Tahap ketiga penulis akan melakukan analisis terhadap temuan-temuan 

data tersebut untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai format 

FPD yang ideal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Uraian 

tersebut terbagi ke dalam 6 (enam) sub bab, yaitu pertama, format 
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instrumen hukum pemberian FPD yang ideal; kedua, format pengawasan 

pemberian FPD yang ideal; ketiga, format penilaian bank yang layak 

mendapatkan FPD; keempat, format penentuan jumlah pemberian FPD 

yang ideal; kelima, format manajemen penyehatan bank yang ideal; 

keenam, format pertimbangan pemberian FPD yang ideal. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan 

yang menurut penulis perlu diperbaiki dan yang penulis temukan selama 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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