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"This book will be of value to those just starting in credit Analysis Analysis field as well as to experiendced analysts. A must for all student and practitioners." -- Ivan Atmaja, General Manager, Metropolitan
Bang & Trust Company, New York, USA."Ditulis dengan uraian yang sederhana dan mudah dipahami namun berisi uraian yang cukup lengkap mengenai analisis perkreditan. Suatu referensi yang sanngat
berguna nagi siapa saja yang ingn mempelajari perkreditan secara mendalam ." -- Subur Tan, Direktur PT Bank Central Asia, Tbk."Buku ini sangat bermanfaat untuk praktisi dalam bidang keuangan maupun
bidang non-keuangan, karena Pak Tohir menulisnnya dengan simple dan mudah dimengerti." -- Darwin Yuwono, CFS, Direktur Of Equities Sales, PT Credit Suisse Securities."Kualitas kreadit suatu bang
sanngat bergantung dari kualitas analisis kreditnya Buku ini ditulis oleh seorang praktisi analisis kredit yang saya kenal pernah menangani kredit yang sederhana sampai kredit korporsi yang
rumit,Pengalaman yang tertuang dalm buku ini berupa teori dan praktik lapanngan pantas dibaca bagi para analisis yang ingin mendalami bidan g kerjannya. Selamat dan Sukses kepada Pak Tohir" -Amirdin Halim, Direktur BCA Finance.
Buku ini disusun berdasarkan pada beberapa daftar pustaka yang dilengkapi dengan berbagai macam bentuk aplikasi dan soal-soal, tentu di dalamnya telah dicantumkan capaian pembelajaran yang harus
dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah analisis laporan keuangan ini. Secara garis besar, buku ini tercover dalam 14 Bab, yaitu antara lain: ? Pendahuluan: laporan keuangan; ? Jenis dan
komponen laporan keuangan; ? Analisis laporan keuangan; ? Analisis rasio keuangan; ? Rasio likuiditas; ? Rasio solvabilitas; ? Rasio aktivitas; ? Rasio profitabilitas; ? Rasio keuangan bank; ? Analisis
sumber & penggunaan modal kerja; ? Analisis perkreditan; ? Analisis laba kotor; serta ? Analisis break even point. ? Perencanaan keuangan Penulis berharap mudah-mudahan buku ini dapat membantu
mahasiswa untuk lebih termotivasi belajar analisis laporan keuangan, yang pada akhirnya mampu mengikhtisarkan temuan berdasarkan analisis dan pengambilan keputusan tentang perusahaan, terkait
dengan tujuan yang telah ditetapkan manajemen perusahaan
MENGIDENTIFIKASI RISIKO PASAR, OPERASIONAL, DAN KREDIT BANK Krisis finansial yang belum lama terjadi membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko sudah menjadi kebutuhan bagi bank,
bukan hanya untuk memenuhi ketentuan regulator, namun menjadi sarana untuk mengelola risiko yang dihadapi masing-masing bank. Dengan demikian, dibutuhkan bankir yang memahami pengetahuan
manajemen risiko serta keterampilan yang memadai sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing bankir dapat dilaksanakan dengan baik. Buku Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar,
Operasional, dan Kredit Bank adalah bahan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mandiri, pelatihan, dan persiapan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko tingkat 1 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Buku ini terdiri dari enam bagian yaitu Latar Belakang Manajemen Risiko, Regulasi Perbankan Terkait Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko
Likuiditas dan Risiko Operasional. Penyusunan buku ini dilakukan oleh tim penyusun yang berasal dari kalangan manajemen risiko perbankan. Selain digunakan sebagai materi pelatihan, buku ini kami
harapkan jugadapat mendukung program peningkatan kompetensi bankir di Indonesia.
Proses operasional bank merupakan salah satu kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga perlu diterapkan prinsip
kehatihatian dalam proses operasional bank tersebut. UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam proses operasional oleh perbankan. Salah satu program sertifi kasi kompetensi bidang perbankan di
Indonesia yang masih sangat dibutuhkan dalam industri perbankan adalah bidang Operations bank. Untuk itulah perlu adanya pengembangan kompetensi bagi calon pengelola Operations bank. Modul ini
hadir dalam dua buku, yaitu Mengenal Operasional Perbankan 1 dan Mengenal Operasional Perbankan 2. Modul Operations 1 ini memberikan acuan minimal yang harus dimiliki oleh calon pengelola
Operations bank dalam mengelola Back O ce, Credit Operations & Administration, dan Operations Policy & Procedure. Sumber utama dari modul ini adalah dari berbagai modul atau bahan pelatihan yang
dilaksanakan oleh berbagai bank serta praktik yang ada dalam industri perbankan Indonesia.
Salah satu bidang yang sangat berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis perkreditan. Oleh karenanya, diperlukan tenaga-tenaga bidang perkreditan yang kompeten, mampu berkontribusi dalam
memegang prinsip kehati-hatian, dan mampu menghasilkan aktiva produktif yang sehat seperti yang diharapkan. Buku Bisnis Kredit Perbankan ini mencakup Modul Senior Credit Officer dan Credit Policy
yang memberikan acuan minimal yang harus dimiliki oleh calon manajer atau manajer kredit bank. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku Mengelola Kredit Secara Sehat (Modul Credit Officer). Sumber
utama buku ini adalah berbagai modul dan bahan pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai bank serta praktik yang ada dalam industri perbankan Indonesia. Dengan menguasai isi buku, pembaca akan
mempunyai kemampuan dalam batas minimal untuk menjadi credit manager bank. Bagian pertama mencakup portofolio kredit manajemen, perencanaan dan strategi kredit, pengelolaan dan monitoring
kredit, pengelolaan kredit bermasalah, serta pengawasan kredit. Bagian kedua mencakup menetapkan strategi perkreditan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan perkreditan,
menyusun produk kredit, perencanaan, pemantauan realisasi, dan evaluasi/pengukuran kinerja, serta menyusun kebijakan dan pedoman umum perkreditan.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun
berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar
Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi
Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu
siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Perbankan nasional jelas membutuhkan bankir yang memahami pengetahuan manajemen risiko yang up to date serta memiliki keterampilan yang memadai sehingga tugas dan tanggung jawab masingmasing bankir dapat dilaksanakan dengan baik. Buku Manajemen Risiko 4: Supervisi Manajemen Risiko Bank ini disusun sebagai lanjutan dari buku Manajemen Risiko 3: Mengendalikan Manajemen Risiko
Bank. Buku ini diperuntukkan bagi manajemen bank untuk memahami berbagai laporan terkait manajemen risiko bank, memahami tingkat kesehatan bank, memahami berbagai peringatan dini seputar
permasalahan di bank, profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, serta proses supervisi bank sesuai best practices dan materi dasar Basel yang perlu diketahui oleh direksi bank. Buku ini terdiri dari
enam bagian, yaitu Pendahuluan, Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), Aspek Permodalan, dan Regulasi Kecukupan Modal–Basel Accord. Buku ini dapat digunakan
dalam kegiatan belajar mandiri, pelatihan, dan persiapan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 4 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Selain
sebagai materi pelatihan, buku yang disusun oleh tim penyusun yang berasal dari kalangan manajemen risiko perbankan ini diharapkan juga dapat mendukung program peningkatan kompetensi bankir di
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Indonesia.
Mengelola operasional bank komersial memerlukan keahlian yang mumpuni di berbagai bidang. Dalam buku ini akan dibahas pengelolaan operasional kantor cabang secara menyeluruh meliputi pengertian
cabang; tugas, dan tanggung jawab pimpinan cabang; perencanaan dan manajemen keuangan cabang; assets and liabilites management (ALMA); manajemen perkreditan cabang; manajemen dana, jasa,
operasi cabang, investasi, dan bancassurance; manajemen sumber daya manusia dan penyusunan rencana kerja, dan anggaran cabang. Buku ini ditujukan bagi para calon pimpinan cabang cabang bank
dan para pejabat yang sudah menduduki posisi pimpinan cabang bank untuk lebih memahami berbagai hal terkait pengelolaan kantor cabang bank. Buku ini disusun oleh Tim Kelompok Kerja General
Banking II Ikatan Bankir Indonesia dengan melibatkan berbagai pakar di bidangnya. Buku ini merupakan referensi wajib bagi setiap calon peserta sertifikasi bidang General Banking Tingkat II. Buku ini juga
dilengkapi dengan latihan soal yang membantu pembaca memahami isi buku sekaligus mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi.
Dalam mendukung pemerintah untuk perkembangan pasar uang dan mengatur perekonomian, bank sentral memiliki banyak peran dan fungsi yang strategis di dalam suatu negara. Hal ini tidak lain
dikarenakan kebijakan bank sentral mampu mengendalikan peredaran uang, mengatur tingkat suku bunga, mengendalikan pemberian kredit, yang pada akhirnya tidak hanya berdampak pada pasar uang
saja melainkan juga perekonomian secara agregat. Kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral tidak lain adalah Kebijakan Moneter, dan pengaruh dari penerapan kebijakan itu dapat dirasakan langsung
maupun tidak langsung oleh pelaku ekonomi makro, sebab mayarakat atau rumah tangga pada umumnya belum memahami bagaimana kebijakan moneter tersebut berjalan. Buku ini akan membahas 8 bab
yang saling berkaitan, antara lain Bab 1 Pengantar Ekonomi Moneter dan Cabang Ilmu Ekonomi Lainnya Bab 2 Uang dalam Perekonomian Bab 3 Teori Permintaan Uang Dalam Perspektif Ekonomi
Konvensional Bab 4 Teori Penawaran Uang dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Bab 5 Teori Kebijakan Moneter Bab 6 Sejarah Kebijakan Moneter Bab 7 Pasar Valuta Asing Dalam Perspektif Ekonomi
Konvensional Bab 8 Sistem Moneter Internasional
Dasar-dasar perkreditanGramedia Pustaka UtamaBisnis Kredit Perbankan (Cover Baru)Gramedia Pustaka Utama
Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik
tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank
yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang telah mencairkan dana
guna permohonan dan kepentingan debitur. Oleh karenanya, sangat wajar klausula-klausula dimaksud merupakan substansi penting dari perjanjian kredit. Persoalan dilematis ini yang menyeret Notaris ke
ranah hukum berkaitan dengan perikatan di bidang kredit yang acap kali dipermasalahkan adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari aspek perdata, tetapi tidak luput pula Notaris dituntut
secara pidana. Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoretis dan praktik berkaitan dengan profesi Notaris di bidang perkreditan. Sangat direkomendasikan untuk para Notaris
yang bekerja sama dengan bank, Advokat, para penegak hukum, mahasiswa kenotariatan dan bidang hukum bisnis untuk menjadi referensi dalam mempelajari hukum bisnis, perbankan dan masalah
kenotariatan.
Kumpulan tulisan terhimpun dalam buku ini, baik berbentuk makalah maupun power point dibuat dalam kurun waktu sejak tahun 2003 sampai Desember 2015 sejak penulis menjadi Ketua Pengadilan Negeri
Bandung, Hakim Tinggi Lampung, Hakim Tinggi DKI Jakarta, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Selatan. Ketua
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tentunya ada peraturan yang telah mengalami perubahan. tetapi dilihat secara konstektual dan hakekatnya sama. Karya
tulis dalam buku ini penulis himpun saat penulis memasuki masa purnabakti setelah selama 48 tahun mengabdi dan bekerja di Pengadilan, terdiri dari 35 tahun sebagai hakim, satu tahun menjadi Calon
Hakim, satu tahun jadi Panitera Kepala, 16 (enam belas tahun) jadi Panitera Pengganti. Suatu pengalaman dan perjalanan karir yang panjang penulis dalam mengarungi riak gelombang kehidupan di dunia
peradilan. Semoga penulis dapat terus berkarya, berkreasi di dunia ilmu pengetahuan, tulisan-tulisan berikutnya diberi kesehatan dan kemudahan serta selalu dalam perlindungan Allah Yang Maha Kuasa,
seperti yang dikatakan oleh almarhum Satjito Rahardjo
MENGENDALIKAN MANAJEMEN RISIKO BANK Kompetisi dalam industri perbankan cenderung semakin ketat di tengah tuntutan pemegang saham yang meningkat juga. Kondisi tersebut bisa memancing
para bankir untuk bertindak agresif dan menurunkan standar penerapan manajemen risiko. Untuk menyikapi kondisi tersebut maka bankir harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen
risiko yang semakin tinggi sehingga target pertumbuhan bisnis dapat dicapai dengan koridor manajemen risiko yang memadai. Buku Manajemen Risiko 3: Mengendalikan Manajemen Risiko Bank adalah
bahan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mandiri, pelatihan dan persiapan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko tingkat 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
(LSPP). Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian yaitu Gambaran Umum Manajemen Risiko, Regulasi Perbankan Terkait Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan
Enterprise Risk Management. Penyusunan buku ini dilakukan oleh tim penyusun yang berasal dari kalangan manajemen risiko perbankan. Selain digunakansebagai materi pelatihan, buku ini kami harapkan
juga dapat mendukung program peningkatan kompetensi bankir di Indonesia.
Buku ini terdiri dari 16 bab. Di bab pertama akan disuguhkan topik mengenai sistem perbankan di Indonesia dan Lembaga keuangan di Indonesia. Bab kedua akan membahas penggolongan bank. Bab
ketiga akan membahas topik mengenai kesehatan bank dan rahasia bank. Selanjutnya, topik mengenai bank syariah dan leasing akan menjadi fokus pembahasan di bab ke 4 dan bab ke 5. Konsep bisnis
pegadaian akan disajikan di bab 6, diikuti oleh pembahasan mengenai dana pension dan pasar modal di bab ke 7 dan bab ke 8. Buku ini juga akan membahas segala sesuatu yang terkait dengan asuransi
dan manajemen dana bank di bab ke 9 dan bab ke 10. Bab-bab berikutnya akan berisi pembahasan mendalam mengenai manajemen perkreditan bank, lembaga keuangan internasional, manajemen
perbankan dan manajemen sumberdaya manusia perbankan, lembaga keuangan bukan bank, kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia, serta ditutup oleh bab pamungkas yang akan membahas
mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selengkapnya Buku ini membahas tentang: Bab 1 Sistem Perbankan di Indonesia dan Lembaga Keuangan di Indonesia
Bab 2 Penggolongan Bank Bab 3 Kesehatan Bank dan Rahasia Bank Bab 4 Bank Syariah Bab 5 Leasing (Sewa Guna Usaha) Bab 6 Pegadaian Bab 7 Dana Pensiun Bab 8 Pasar Modal Bab 9 Asuransi Bab
10 Manajemen Dana Bank Bab 11 Manajemen Kredit Bab 12 Lembaga Keuangan Internasional Bab 13 Manajemen Perbankan dan Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan Bab 14 Lembaga
Keuangan Bukan Bank Bab 15 Kebijakan Moneter dan Perbankan Indonesia Bab 16 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Pembahasan buku ini mencakup beberapa permasalahan yang dikemukakan berupa: 1. Bagaimana asas hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi bank untuk melaksanakan prinsip kehatihatian
dalam memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap paten sebagai objek jaminan fidusia dalam rangka pembangunan hukum jaminan di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum
yang lebih memadai dapat diberikan terhadap pemilik jaminan fidusia hak paten dalam pembangunan hukum jaminan di Indonesia? 3. Bagaimana konsep pengaturan fidusia pada paten sebagai objek
jaminan dalam rangka pembangunan hukum jaminan di Indonesia?
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"""“Buku ini merupakan sumber yang penting dan menarik bagi pengusaha dan bankir di tiap tingkatan di perusahaan dan bank. Melalui bukunya ini, Thomas Arifin memberikan tuntunan bagaimana cara
membangun hubungan yang harmonis dan sinergistik melalui pengetahuan dan pengalaman praktis dengan menggabungkan pembelajaran para tokoh pengusaha dan bankir yang mumpuni”. -- Agus
Martowardjojo, Gubernur Bank Indonesia “Buku ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerja sama yang harmonis antara perbankan dan entrepreneurs atau yang disebut pengusaha pada buku ini.
Membaca buku ini, saya terkenang pada pengalaman saya dalam berusaha meyakinkan bank untuk mendukung business plan saya”. -- Ciputra, Pendiri dan pemimpin kelompok usaha Ciputra “Buku ini
ditulis secara baik dan lengkap oleh seorang bankir yang memahami kebutuhan awal hingga akhir sebuah siklus perusahaan yang terus berkembang. Pengusaha dan jajaran pimpinan perusahaan perlu
membaca buku penting ini”. -- Sofjan Wanandi, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)"""
Kompetisi dalam industri perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat, cenderung semakin ketat di tengah tuntutan pemegang saham yang meningkat juga. Kondisi tersebut bisa memancing para bankir
untuk bertindak agresif dan menurunkan standar penerapan manajemen risiko. Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka bankir harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko yang
semakin tinggi sehingga target pertumbuhan bisnis dapat dicapai dengan koridor manajemen risiko yang memadai. Di sisi lain, transaksi bisnis Bank Perkreditan Rakyat juga semakin kompleks disertai
dengan beragam produk yang tentunya memiliki tingkat risiko yang berbeda pula. Buku Manajemen Risiko ini disusun dengan tujuan agar para bankir yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) sesuai kebutuhan bank.
Pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini, tidak lain adalah upaya penulis untuk ikut serta dalam mengisi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan dan lingkungan hidup acapkali
dipandang sebagai dua hal yang kontradiktif. Pandangan tersebut merupakan salah satu alasan penulis dalam menyusun buku ini, dengan pertanyaan: "Mengapa kedua hal tersebut dipandang kontradiktif?"
Alasan lain adalah, adanya aturan hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana disebutkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Alasan yang lebih spesifik lagi adalah adanya opini mengenai kurangnya perhatian bank terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam pertimbangan setiap
pemberian kreditnya. Tentunya terhadap jenis kredit dan sektor ekonomi yang wajib AMDAL/ANDAL. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI
Buku Manajemen Risiko Perusahaan ini merupakan buku yang sangat berguna dan dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk menerapkan manajemen risiko ini pada perusahaan. Saat ini penerapan
manajemen risiko sudah merupakan kebutuhan bagi sebuah organisasi/perusahaan agar tetap terus tumbuh berkembang dalam persaingan yang sangat ketat terlebih di era disruption saat ini. Sehingga
dengan penerapan manajemen risiko pada perusahaan maka akan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan memperbaiki strategi perusahaan serta perencanaan keuangan perusahaan agar
efisien dan efektif. Buku ini terdiri dari 9 Bab yaitu: Bab 1 Definisi dan Jenis Risiko Bab 2 Manajemen Risiko Perusahaan Bab 3 Identifikasi Risiko Bab 4 Analisis dan Evaluasi Risiko Bab 5 Penanganan Risiko
Bab 6 Tata Kelola Risiko Perusahaan Bab 7 Manajemen Risiko Keselamatan Kerja Bab 8 Tata Kelola Perusahaan Bab 9 Reposisi Peran Audit Internal
Buku ini merupakan buku ketiga dari penulis yang diterbitkan. Materi buku Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pengantar
untuk dapat memahami transaksi kredit perbankan konvensional dan hukum perkreditan bank umum termasuk penyelesaian kredit macet bank umum konvensional secara garis besar. Materi buku ini
disusun berdasarkan pengalaman praktik penulis, baik sebagai praktisi perbankan di kantor-kantor cabang BNI, kantor wilayah maupun kantor besar BNI sejak kurun waktu tahun 1970 sampai dengan 1999.
Dalam buku ini juga penulis tambahkan pengalaman praktik penulis sebagai Advokat, Partner di Law Offices of Remy & Darus dan Law Offices Of Remy & Partners dalam kurun waktu tahun 2000 sampai
dengan 2013, serta sebagai pendiri dan partner di WKI & Associates (www.kantorhukumwki.com) dari tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang memberikan konsultasi hukum perbankan konvensional dan
perbankan syariah kepada kliennya.
Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam jalannya sebuah perusahaan. Baik berprofesi sebagai seorang pemimpin atau pekerja dalam sebuah bisnis, Anda perlu tahu apa yang dimaksud dengan
manajemen keuangan beserta peran penting, fungsi, dan contohnya. Hal ini untuk menjaga kelancaran bisnis yang dilakukan serta meningkatkan keuntungan. Buku ini membahas : Bab 1 Pengantar
Manajemen Keuangan Bab 2 Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan Bab 3 Manajemen Kas dan Surat Berharga Bab 4 Manajemen Kredit Bab 5 Manajemen Persediaan Bab 6 Manajemen Piutang dan
Pinjaman Bab 7 Manajemen Utang Bab 8 Manajemen Modal Kerja Bab 9 Manajemen Keuangan Internasional Bab 10 Sumber Dana Jangka Pendek
Perbankan merupakan lembaga penting dalam perkembangan ekonomi negara, pemahaman tentang perbankan dibutuhkan oleh semua kalangan. Buku ini ditulis untuk pasar mahasiswa dan peneliti di
dalam bidang ekonomi dan manajemen dimana dapat digunakan sebagai literatur dalam dunia pendidikan dan riset. Buku ini merupakan luaran dari penelitian yang dilakukan penulis berisikan hasil survei
dan hasil analisa yang telah dilakukan penulis. Ada dua tujuan utama dari penulisan buku ini yaitu untuk menyediakan literatur mengenai produk kredit perbankan dan untuk meningkatkan pemahaman
mahasiswa, masyarakat dan pengelola perbankan dalam proses kredit
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan ketentuan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” berdasarkan penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masih terkait dengan prinsip
kehati-hatian bank, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta penjelasannya, diatur
ketentuan sebagai berikut: 1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan
yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Yang dimaksud dengan pengawasan
meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul
dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan
menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses
pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar
kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dananya kepada bank. 4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah
yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank
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menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila
informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau
pembelian/penjualan surat berharga untuk kepetingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan
oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan; b. kriteria penilaian tingkat kesehatan; c. prinsip kehatihatian dalam pengelolaan; d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.
Puji dan syukur senantiasa diucapkan ke hadirat Allah subhanahu wata’ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku dengan judul “Hukum Perbankan dan Bisnis (Persyaratan Formal
Perjanjian Kredit dan Penanggulangan Kredit Bermasalah)” yang dianggap sebagai salah satu urusan di dunia, dapat diselesaikan sehingga dapat lebih termotivasi untuk mengerjakan urusan yang lain, baik
urusan di dunia ini maupun urusan untuk akhirat kelak.

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan
sumber dana, peran dan kedudukan bank sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Berdasarkan posisi krusial tersebut, buku ini berupaya menghadirkan pembahasan komprehensif
tentang peran dan fungsi bank dalam mendukung perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan masyarakat luas, serta berbagai produk dan jasa yang ditawarkannya. Dilengkapi
dengan ilustrasi-ilustrasi transkaksi riil di bank, tak pelak membuat buku ini wajib dimiliki oleh para akademisi dan praktisi serta masyarakat umum. ------ Sebuah buku referensi manajemen
perbankan persembahan penerbit Kencana (PrenadamediaGroup)
Buku yang ada di hadapan pembaca kali, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk mendalami ekonomi syariah, terutama di sekitar akad syariah dan jaminan kebendaan yang
berasal dari akad syariah. Buku ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para peminat ekonomi syariah, baik kalangan akademis maupun praktisi. ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia
Group)
Buku ini merupakan buku keuangan dalam lingkup perusahaan korporat, perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah terdaftar pada suatu bursa saham (Terbuka atau
Tbk.). Perusahaan korporat yang digunakan dalam contoh aplikasi dalam buku ini merupakan perusahaan yang dapat ditelaah datanya karena data tersedia secara lengkap. Keterbukaan
pelaporan perusahaan korporat merupakan keharusan bagi perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal untuk menginformasikan data perusahaan kepada publik. Semua aksi korporasi
yang dilakukan oleh perusahaan korporat diumumkan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi perusahaan korporat tersebut. Penilaian akan kualitas
perusahaan korporat didasarkan pada keakuratan data yang diinformasikan, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Buku Manajemen Keuangan Korporat ini dibuat dengan
menggabungkan antara dasar-dasar teori Manajemen euangan, riset Manajemen Keuangan, dan aplikasi dalam praktik Manajemen Keuangan dengan menggunakan data ril perusahaanperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Harapannya, buku ini memberi insight bagi para periset, investor, analis, dan pemerhati pasar modal sehingga secara fundamental
dapat diketahui wujud senyatanya perusahaan korporat tersebut. Wujud senyatanya perusahaan korporat akan dapat memberikan pertimbangan yang wajar dan tidak keliru (bias) mengenai
perusahaan korporat tersebut. Buku ini memberikan teori, analisis, dan aplikasi dengan data riil. Sumber-sumber data dan informasi dengan memberikan link pada website yang diperlukan
juga disertakan, sehingga dapat mempermudah bagi pembaca untuk melakukan pembaharuan data (updated data).
Sistematika buku ini disusun mulai dari penyusunan kebijakan tentang pembiayaan yang menjadi domain pengurus dan menjadi ketetapan Rapat Anggota (RAT), penyusunan strategi yang
menjadi domain pengurus dan pelaksanaan proses pembiayaan (pinjaman) yang menjadi tugas pengelola (manajemen) dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro
(LKM). Praktik pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro pada prinsip dan konsepnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Namun ada
perbedaan, terutama pada proses pengambilan keputusan dan pengambil kebijakan yang sedikit membedakan antara perseroan dan koperasi, sisi lain yang membedakan adalah
kompleksitas bisnisnya. Dalam teori bisnis makin besar skala usaha maka akan makin kompleks proses bisnisnya, demikian juga dengan lembaga keuangan. Buku Manajemen Pembiayaan
Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
MENGIDENTIFIKASI RISIKO LIKUIDITAS, REPUTASI, HUKUM, KEPATUHAN, DAN STRATEGIK BANK Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 ini disusun sebagai lanjutan dari Modul
Level 1. Modul ini disusun dengan tujuan agar para bankir yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap kerja (attitude) sesuai
kebutuhan bank. Buku Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan dan Strategik Bank adalah bahan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar
mandiri, pelatihan dan persiapan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko tingkat 2 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Buku ini terdiri dari enam
bagian yaitu Latar Belakang Manajemen Risiko, Regulasi Perbankan Terkait Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. Penyusunan buku ini
dilakukan oleh tim penyusun yang berasal dari kalangan manajemen risiko perbankan. Selain digunakan sebagai materi pelatihan, buku ini kami harapkan juga dapat mendukung program
peningkatan kompetensi bankir di Indonesia.
Buku ini mengajarkan bagaimana menulis buku ajar yang baik dan produktif, yang ditulis berdasarkan pengalaman saya menulis selamna 40 tahun. Jumlah seluruh buku yang sudah saya
tulis sebanyak 45 buku dan 10 book chapters. Materi yang dibahas pada buku ini adalah: Bab 1. Konsep Dasar Penulisan Buku Ajar Bab 2. Motivasi Penulisan Buku Bab 3. Sasaran Pembaca
Bab 4. Sasaran Kognitif Bab 5. Sasaran Pembelajaran Bab 6. Strategi dan Taktik Bab 7. Nilai-Nilai yang Diperlukan oleh Penulis Bab 8. Merancang Isi Buku (dengan Konsep Piramida,
Definisi Isu, dan Peta Pikiran) Bab 9. Mengumpulkan, Mengorganisasikan, dan Memahami Materi Bab 10. Proses Menulis Buku
Credit Union (CU) harus terus eksis, walaupun menghadapi persaingan dan rintangan yang semakin kuat. Mengapa? Karena CU sudah menjadi tumpuan masyarakat, khususnya bagi
masyarakat pedalaman seperti di Kalimantan Barat yang jarang disentuh pembangunan. “CU sudah menjadi nafas kami dan apa jadinya kalau CU tidak ada?” ungkap seorang anggota yang
setia kepada CU. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Credit Union tidak boleh diabaikan. Sebuah buku dengan judul Credit Union OPTIMIZE PEOPLE sudah di
tangan Anda. Merupakan buku ke-4 tentang gerakan Credit Union di Indonesia yang sudah lebih dari 40 tahun dengan jumlah anggota mencapai 2,5 juta orang. Kami berharap buku ini bisa
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menjadi salah satu referensi penting dalam melakukan perbaikan terus-menerus, dan karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan gerakan CU di Indonesia. Dengan saling
berbagi, kami yakin kita akan semakin kuat.
Bisnis kredit merupakan kegiatan utama bank. Bisnis ini memberikan keuntungan sekaligus risiko yang besar karena dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha. Sebagai
lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berdasarkan dana masyarakat, dengan demikian pemberian kredit perbankan dibatasi ketentuan Undang-Undang dan ketentuan Bank
Indonesia. Karena ketat dan dinamisnya kondisi lingkungan dan regulasi perbankan, bank perlu mempersiapkan SDM bisnis perkreditan yang handal sekaligus memahami segala aturan main
yang berlaku. Buku ini membahas berbagai informasi dari organisasi perkreditan, budaya kredit, produk kredit, risiko perkreditan, proses kredit, penetapan suku bunga kredit, hukum
perkreditan, pemasaran sampai pembiayaan syariah. Buku ini juga merupakan modul pembelajaran bagi para peserta yang memersiapkan diri mengikuti sertifikasi bidang kredit tingkat I
untuk para credit officer.
Buku ini menyajikan bidang kajian Manajemen Keuangan diawali dengan tujuan dan fungsi keuangan, manajemen kas, manajemen piutang dan persediaan, piutang, modal kerja, manajemen modal kerja,
manajemen piutang, analisis keuangan, sumber dana jangka panjang, nilai waktu uang, resiko investasi dan teori portofolio, net present value, dan manajemen keuangan multinasional.
"""Buku ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang bisnis bank. Seluruh modul dalam buku ini disesuaikan dengan 17 unit kompetensi General Banking Tingkat I dalam Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia yang mencakup komunikasi di tempat kerja, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan penjualan produk dan jasa perbankan, penerapan standar layanan perbankan, transaksi
keuangan bank, transaksi dana bank, transaksi atas jasa pembayaran, transaksi valuta asing, transaksi jasa perdagangan, analisis kredit, administrasi kredit, jenis investasi, pemantauan transaksi sesuai
aspek hukum perbankan, penggunaan sistem teknologi informasi perbankan, interpretasi laporan keuangan, identifikasi risiko perbankan, dan tindaklanjut hasil audit. Buku yang disusun oleh Pokja General
Banking I Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan ini, merupakan referensi wajib bagi setiap calon peserta yang akan mengikuti sertifikasi General Banking Tingkat I. Ujian
sertifikasi ini ditujukan bagi setiap calon pegawai, pegawai bank level Officer, atau calon pimpinan bank. Buku ini juga disertai latihan soal yang membantu pembaca memahami isi buku sekaligus
mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi."""
ISI SPSS: Statistik Deskriptif, Chart, Cross Tabulasi, Multiple Response, Pengujian Asumsi, Comparison Analysis, Korelasi dan Asosiasi, Regresi Linier, Regresi Logistik, Regresi Logistik Multinomial,
Analisis jalur, Curva Estimation, Validitas dan Reliabilitas, Analisis Faktor, Analisis Diskriminan, Analisis Cluster, Multi Dimensional Scaling, Analisis Korespondensi, Analisis Statistik Non Parametrik, Analisis
Survival, Chi Squared Automatic Detector (CHAID), Time Series, Important Performance Analysis (IPA), Uji Moderasi dan Mediasi Model Hayes. ISI LISREL: Prinsif Dasar SEM, Entry Data dalam Lisrel,
Confirmatory Factor Analysis, Menangani Data Tidak Berdistribusi Normal Normal (Penaksir Robust Maksimum Likelihood), Step by Step Two Step Approach, Confoirmatory Factor Analysis Second Order
Factor, Model interaksi dalam SEM, Multigroup analysis, Analisis SEM dengan Data Ordinal, Path Analysis, Eksplorasi Data ISI WARPPLS: Pengantar Structural Equation Modeling - Partial Least Square
(SEM-PLS), Langkah WarpPLS & Model Pengukuran Refelektif, Model Pengukuran Formatif, Model Penelitian Dengan Variable Moderasi, Model Penelitian Second Order Factor, Model Penelitian Second
Order Factor Dan Variable Moderasi, Analisis Multi Grup, Informasi Tambahan (Setting Algoritma & Normalitas Data) ISI JASP: Entry Data Dalam JASP, Statistik Deskriptif, Tabel Kontingensi, Comparison
Analysis T Test, Anova, Repeated Measurement Anova, Ancova, Manova, Statistik Non Parametrik, Validitas Dan Reliabilitas, Regresi Linier Analisis Jalur, Regresi Logistik, Analisis Faktor, Analisis
Diskriminan, Analisis Klaster, Confirmatory Factor Analysis, Analisis Bayesian (Korelasi & Uji T)
Revolusi teknologi bukan hanya menghasilkanlompatanbesar pada peradaban manusia saat ini, melainkan juga membawa permasalahan baru dengan kompleksitas yang belum pernah ada sebelumnya.
Bagi umat Islam, kompleksitas tersebut menuntut pengkajian lebih dalam terhadap fundamental produk Idasik hukum Islam yang telah ada untuk kemudian ditransformasikan ke dalam kajian dan produk
lebih kontemporer, sebagai upaya menghadirkan solusi hukum bagi permasalahan kontemporer, baik di bidang muamalat (ekonomi, keuangan) maupun di bidang ibadah. Buku ini mengantarkan fransformasi
kajian hukum Islam Idasik tersebut kepada yang lebih modern dan aplikatif. Kajian meiijadi menarik karena di samping transformasi tersebut, buku ini juga menyirroti perkembangan penerapan hukum Islam
di Indonesia. Di antara tema utama dalam buku ini: hukum ekonomi syariah: perkembangan dan penerapannya di Indonesia; peradilan agama; prinsip syariah dalam hukum perkawinan: mutah, nikah siri,
syiqaq, dan pelaksanaarmya di Indonesia; wasiat dan hibah serta wasiat wajibah; dan contoh kasus berupakajian implementasi hulcum Islam di Madura.Ê ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
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