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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Perbankan di Indonesia sudah dimulai pada saat 

periode pendudukan belanda. Bank pertama di Indonesia didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama Nederlandsche 

Handel Maatschappij (NHM), dan pemerintah Hindia-Belanda bertindak 

sebagai salah satu pemegang saham utama.
1
  Periode ini berlanjut dengan 

periode pendudukan jepang, awal kemerdekaan dan sampai dengan saat ini. 

Lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang menyediakan jasa 

keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dan lembaga ini dibedakan 

menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan 

bank. Perbankan merupakan bentuk lembaga keuangan bank, sedangkan 

asuransi, pegadaian, dan dana pensiun merupakan bentuk dari lembaga 

keuangan bukan bank. 

Bank dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya, yakni 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian Bank Umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat 
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(BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pada tanggal 27 Oktober 1998 Menko EKUIN Radius Prawiro 

mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi 

di bidang keuangan moneter dan perbankan. Paket kebijaksanaan ini lebih 

dikenal dengan sebutan Pakto 88. Isi dari Pakto 88 antara lain adalah 

kemudahan pembukaan kantor bank, pembukaan kantor cabang LKBB, 

penerbitan sertifikat deposito, perluasan tabungan, pendirian bank swasta 

baru dan pendirian usaha Bank Perkreditan Rakyat. 
2
 

Syarat yang harus dilengkapi untuk pendirian dan usaha Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut: 

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat didirikan di kecamatan di luar ibu 

kota negara, ibu kota propinsi, dan ibu kota daerah tingkat II. 

2. Syarat permodalan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

yaitu: 

a. Untuk yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) atau 

Perusahaan Daerah(PD), modal disetor minimal Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

b. Untuk yang berbentuk koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib 

minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

                                                           
2
 Agus Budianto, 2004, Merger Bank di Indonesia beserta Akibat-akibat Hukumnya, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, hal. 23. 



3 
 

 

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) boleh membuka cabang di kecamatan 

tempat kedudukan bank yang bersangkutan tanpa ijin dari menteri 

keuangan, tetapi harus melapor kepada Bank Indonesia(BI) setempat. 

4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Pemberian kredit 

oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diperuntukkan terutama untuk 

pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan. 

5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah ada di ibu kota Negara, ibu 

kota provinsi atau ibu kota Dati II, harus ditingkatkan menjadi Bank 

Umum atau Bank Pembangunan atau dipindahkan ke kecamatan. Batas 

waktu penyesuaian tersebut adalah dua tahunsejak berlakunya peraturan 

ini.
3
 

Pakto 88 ini mengalami tujuh kali perubahan dan penyempurnaan 

dimana perubahan dan penyempurnaan ini disesuaikan dengan kondisi dan 

perkembangan moneter dan perbankan di Indonesia. Salah satu isi dari 

perubahan pakto 88 ini adalah peleburan dan penggabungan usaha bank.  

 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan untuk mengganti Undang-Undang pokok Perbankan 

Nomor 14 Tahun 1967 dan UU ini tidak berlaku lagi. Dalam rangka 

penyempurnaan tata perbankan di Indonesia, ditempuh langkah-langkah 

antara lain sebagai berikut
4
: 
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1. Penyederhanaan jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 

serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat 

terselenggara. 

2. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur lebih rinci, 

sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan 

Perbankan lebih jelas. 

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat dipercayakan pada lembaga 

Perbankan melalui prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan 

persyaratan kesehatan bank. 

4. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang Perbankan. 

5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang 

Perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah 

terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas. 

Pemerintah melakukan penyempurnaan dan mengadakan perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dilakukan 

karena banyak muncul bank-bank yang tidak sehat. Apabila bank tersebut 

tidak sehat maka keuangan di Indonesia juga akan terpengaruh menjadi 

buruk. Munculnya bank-bank yang tidak sehat ini maka pemerintah 

menyarankan agar bank- bank tersebut melaksanakan merger. 

Pengertian merger secara umum yaitu penggabungan usaha dua 

perseroan atau lebih, dimana salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama 
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perseroannya sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan 

kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. 

Sedangkan pengertian merger menurut hukum Perbankan yakni pasal 1 angka 

25 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Merger 

adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap 

mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank 

lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Kemudian dalam PP No 28.Tahun 

1999 pasal 1 angka 2 bahwa Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank 

atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan 

membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu dan 

dalam SK Direksi BI No.32/52/KEP/DIR Tanggal 14 Mei  1999 bahwa 

Merger adalah penggabungan dari 2 BPR atau lebih, dengan cara tetap 

mempertahankan berdirinya salah satu BPR dan membubarkan BPR-BPR 

lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.    

Bank BPR BKK Karangmalang  merupakan salah satu lembaga 

Perbankan  hasil penggabungan usaha dari 14 BPR BKK di Kabupaten 

Sragen. Pada mulanya bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

Karangmalang yang modal awal berupa pinjaman dari APBD Jawa Tengah 

yang dipisahkan pada tanggal  28 Oktober 1974  yang merupakan Proyek 

Officer  Jawa Tengah atas kuasa Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan dikeluarkannya Perda 11 

Tahun 1981 meningkat statusnya menjadi Badan Usaha Milik Daerah 
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(BUMD). Tanggal 8 Oktober 1991 Badan Kredit Kecamatan Karangmalang 

berubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang.  

Berdasarkan pasal 4 peraturan daerah propinsi jawa tengah no. 19 

tahun 2002, BKK dalam melakukan usahanya  berasaskan Demokrasi 

Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. BPR-BKK tidak dapat memberikan 

bantuan modal yang banyak kepada para nasabah dikarenakan modal yang 

dimiliki memang tidaklah besar. Oleh karena itu maka penggabungan usaha 

adalah jalan yang paling tepat untuk memberikan pelayanan kepada para  

nasabah tersebut. Pada tahun 2006 di Sragen telah dilakukan penggabungan 

usaha terhadap 14 (empat belas) BPR-BKK yang ada disetiap kecamatan di 

Kabupaten Sragen dan tiap-tiap BPR-BKK tersebut dalam kondisi yang sehat. 

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti penggabungan 

terhadap empat belas BPR-BKK di kabupaten Sragen, dalam suatu Penulisan 

Hukum dengan judul Penggabungan Usaha BPR-BKK Karangmalang 

Sragen Dilihat dari Segi Yuridis. 

 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud dapat terfokus pada 

pokok permasalahan yang ditentukan, perlu spesifikasi pembatasan masalah 

dan juga mengingat terbatasnya kemampuan penulis baik kemampuan akal, 

biaya, dan tenaga maka sesuai dengan judul yang dipilih, penulis hanya 

membatasi pada  masalah jenis Merger dan tujuan pemegang  saham BPR-
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BKK Karangmalang Sragen melakukan penggabungan usaha dan dampak 

merger bagi para pihak. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah: 

1. Termasuk jenis merger apakah penggabungan usaha BPR-BKK 

Karangmalang Sragen dan apa tujuan  pemegang saham melakukan 

merger ? 

2. Apa saja dampak merger bagi para pihak ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui jenis merger dari penggabungan usaha BPR-BKK 

Karangmalang Sragen dan tujuan pemegang saham melakukan merger. 

b. Mengetahui dampak merger bagi para pihak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai praktik merger 

dalam bidang Perbankan. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur 

kepustakaan di bidang Hukum Perdata. 

c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian yang sejenis dikemudian hari. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai 

penggabungan usaha Perbankan khususnya penggabungan usaha 

Bank Perkreditan Rakyat. 

b. Membantu Perbankan  khususnya Bank Perkreditan Rakyat tentang 

cara-cara melaksanakan penggabungan usaha agar tidak ada pihak 

yang dirugikan. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.
5
 Suatu metode 

penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang 
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digunakan dalam penelitian.
6
 Dalam melakukan penelitian agar terlaksana 

dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai 

berikut: 

 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris. Yuridis yaitu data yang berasal dari peraturan daerah dan 

peraturan diatasnya, sedangkan empiris yaitu data yang diperolehnya 

dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh 

dari masyarakat dan dilakukan dengan observasi.
7
 

 

2.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif  yaitu 

suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

selengkap-lengkapnya mengenai masalah yang diteliti sehingga tujuannya 

untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan 

menyeluruh.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di 

BPR-BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.  
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4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data yang meliputi 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Sumber data primer 

Diperoleh penulis dari Penelitian di BPR-BKK Karangmalang 

Kabupaten Sragen. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literature, peraturan 

perundang-undangan dan sumber- sumber lain yang berhubungan dengan 

obyek penelitian. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan 

menggunakan data sebagai berikut:  

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Penelitian Lapangan 

Yaitu mengumpulkan data dari pihak yang berada dalam objek 

penelitian dengan cara: 
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1) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung kepada yang di wawancara. 

2) Observasi, yaitu mengamati langsung terhadap jalannya 

operasional dan konstruksi hukum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan adalah menggunakan 

metode kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 

memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta 

menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran 

yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari 

pemecahannya dan menarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu 

hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti. 

 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan 

skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung 

dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 

(empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

2. Asas, Fungsi dan Tujuan  Bank 

3. Jenis dan Usaha Bank  

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

1. Pengertian BPR 

2. Perkembangan BPR 

3. Sejarah BPR 

4. Pendirian BPR 

C. Tinjauan Umum Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

1. Pengertian BKK 

2. Tujuan BKK 

3. Fungsi Usaha BKK 

4. Tugas BKK 

5. Usaha BKK 

D. Tinjauan Umum tentang Merger 
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1. Pengertian Merger 

2. Jenis  Merger 

3. Rancangan Merger 

4. Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Merger 

E. Tinjauan Umum tentang Merger Bank 

1. Alasan ,Motif dan Tujuan Bank Melaksanakan Merger 

2. Dasar Hukum Merger Bank 

3. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Merger Bank 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 




