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ABSTRAK 

Anggi Puji Pratiwi, E0005090. 2010. KAJIAN YURIDIS TERHADAP 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERKAIT TRANSAKSI 
DERIVATIF PERBANKAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa 
antara nasabah dengan pihak bank terkait dengan transaksi derivatif perbankan. 
Serta untuk mengkaji apakah peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia dewasa ini telah mengakomodir perlindungan hukum bagi 
nasabah bank.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sumber data 
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan oleh penulis melalui studi dokumen. Teknik analisis data 
menggunakan metode induktif. 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian 
hukum ini, maka didapatkan simpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa 
transaksi derivatif perbankan antara pihak bank dengan nasabah karena belum 
adanya undang-undang yang khusus mengatur transaksi ini, adanya kerugian yang 
dialami oleh nasabah yang menyebabkan gugatan, kurangnya pengetahuan 
nasabah. Menurut penulis pengaturan transaksi derivatif dewasa ini masih terdapat 
kelemahan sehingga belum menjamin kepastian hukum, terutama perlindungan 
hukum bagi nasabah bank, misalnya belum diaturnya  bahasa kontrak derivatif 
yang seharusnya menurut penulis memakai bahasa Indonesia dengan bahasa 
Inggris, penyelesaian kontrak bermasalah masih memberatkan pihak nasabah, 
serta perlu diperhatikan dan diakomodirnya asas kebebasan berkontrak dalam 
kontrak derivatif sebagai kontrak sui generis. 

 

Kata  Kunci        :  Transaksi Derivatif, Perbankan 
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ABSTRACT 

Anggi Puji Pratiwi, E0005090. 2010. JURIDICAL  STUDY ON LEGAL 

PROTECTION OF CUSTOMER BANK LINKED DERIVATIVE BANKING 

TRANSACTIONS. Faculty of Law Sebelas Maret University of Surakarta.  

This study aims determine the cause of the dispute between the costumer 

with the bank derivative transactions related to banking. And to assess whether the 

regulations have been issued by the Bank Indonesia at the present time has to 

accommodate the legal protection for bank customers. 

This research is a normative legal research that is prescriptive. This research 

approach are the approach of legislation and case approach. This study uses 

secondary data with the data sources include primary legal materials, secondary, 

and tertiary. Data collection techniques performed by the author through the study 

of documents. Techniques of data analysis using inductive methods. 

Based on the issues discussed by the authors in the study of this law, it 

obtained the conclusion that the cause of the dispute between the bank derivative 

transactions with the customer by the bank because there are no laws that 

specifically regulate these transactions, the loss suffered by the client that caused 

the lawsuit, lack of knowledge customers. According to the author of the 

derivative transaction settings are still there are weaknesses that will not guarantee 

legal certainty, especially legal protection for bank customers, for example, has 

not arranged a derivative contract language that should be used according to the 

authors Indonesian with English language, problem solving is still burdensome 

contracts the customer, and the need attention and diakomodirnya principle of 

freedom of contract in derivative contracts as a contract sui generis. 

Keywords  : Derivative Transactions, Banking 
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MOTTO 

 
“Dan Janganlah Kamu Mengikuti Sesuatu Yang Tidak Kamu Ketahui. Karena 
Pendengaran, Penglihatan, Dan Hati Nurani, Semua Itu Akan Diminta 
Pertanggungjawabannya” 
(Q.S.Al-Isra’ (17) : 36) 
 
Orang yang berbakat gagal melihat masalah sebagai hambatan, sedangkan orang 
sukses melihat masalah sebagai tantangan yang membuat hidup lebih bergairah. 
 
Dengan kesabaran Allah akan mengubah musibah menjadi anugerah, tantangan 
jadi peluang, hambatan jadi kesempatan, keterbatasan menjadi keleluasaan. 
 
Kesabaran adalah kesetiaan untuk tetap berjalan diatas jalan cita-cita 
betapapun banyak onak dan durinya. 
 
Ketabahan adalah kemampuan untuk bangkit kembali kesekian kalinya setelah 
jatuh. 
 
Tidak ada penghambat menulis yang lebih besar kecuali ketakutan dinilai. Tidak 
ada pengendali yang lebih baik kecuali ketakutan menebar kebatilan. 
 
 
 

Historia Vitae Magistra 
(Pengalaman Adalah Guru Terbaik) 
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khususnya Dollar Amerika Serikat. Namun, seiring perkembangan transaksi 

derivatif digunakan sebagai alat spekulasi bagi investor, sehingga menimbulkan 

banyak persoalan ataupun sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Hal ini 

menarik untuk dikaji terkait aspek hukum maupun perlindungan bagi nasabah 

sebab lembaga perbankan merupakan lembaga kepercayaan serta lembaga 
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hal teknis lainnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Hukum 

(Skripsi) penulis yang telah memberikan pengarahan, masukan, maupun 

bimbingan dengan penuh kesabaran. 
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motivasi kepada saya. 
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maupun menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa meskipun dalam penyusunan skripsi ini penulis 

telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan-keterbatasan 

yang ada pada penulis maka penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. 

Maka dari itu segala kritik dan saran dari siapapun  guna perbaikan materi skripsi 

ini, penulis menghargai dengan sepenuh hati dan mengucapkan terima kasih. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perbankan maupun sebagai 

media informasi bagi pihak yang membutuhkan.   

Surakarta, Januari 2010 

Penulis 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai 

peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Peran tersebut yaitu 

bank dapat menjadi perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 

dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Di samping itu, 

perbankan memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah untuk melakukan 

transaksi melalui produk-produk yang dikeluarkan oleh bank, baik itu berupa 

tabungan, giro, deposito, dan sebagainya, yang merupakan pengganti dari uang 

dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran, selain itu sebagai sarana investasi 

untuk kepentingan tingkat likuiditas pemilik dana, dan juga untuk efisiensi yaitu 

lembaga keuangan bank memperlancar transaksi dengan mempertemukan pemilik 

dan pengguna dana yang saling membutuhkan melalui jangkauan pelayanannya, 

sehingga dapat menurunkan biaya (Johannes Ibrahim, 2004 : 37-38). 

Perkembangan dari peran perbankan dari waktu kewaktu dapat ditelusuri 

dari sejarah perbankan. Istilah bank berasal dari bahasa Italy yaitu “banca” yang 

artinya bence adalah suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, 

pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya 

dengan duduk dibangku-bangku halaman pasar (Munir Fuady, 2003 : 13). Hal ini 

menunjukkan bahwa bank pada mulanya hanya bersifat pasif yaitu menunggu 

orang-orang yang akan menitipkan atau menyimpan uangnya. Pada saat itu bank 

belum memberikan kredit, penghasilannya diperoleh dari ongkos-ongkos 

administrasi dan ongkos menjaga simpanan uang tersebut, perkembangan 

selanjutnya bank bukan hanya bersifat pasif, namun mulai dinamis dan aktif 

mencari orang-orang yang akan menyimpan uangnya, bidang usahanya semakin 

berkembang dari hanya sebagai tempat menyimpan uang berkembang menjadi 

pencipta uang, pemberi kredit, bank garansi, money changer, travel cheque, wesel 

cek, draft LC, safe deposit box, obligasi, sertifikat surat berharga. Pada dasarnya 

perkembangan bank ini dipengaruhi oleh kemajuan perekonomian, teknologi 
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informasi, perhubungan, dan globalisasi ekonomi dunia (Malayu Hasibuan, 12 : 

1993). 

Seiring perkembangan dan terjadinya ekspansi perbankan internasional 

yang disertai dengan adanya liberalisasi arus modal internasioanal, deregulasi 

pasar keuangan, revolusi teknologi komunikasi, dan inovasi keuangan telah 

mengakibatkan kemajuan pesat dalam pasar keuangan global. Perkembangan 

tersebut mengakibatkan perubahan sangat besar dalam usaha perbankan dewasa 

ini yang mencakup aktivitas kegiatan, wilayah berusaha, dan produk-produk 

perbankan. Inovasi juga terjadi pada proses dan struktur kelembagaan (Dian 

Ediana Rae, 2008 : 1). 

Perkembangan produk perbankan terjadi baik dalam produk penghimpunan 

dana, produk penyaluran dana, maupun produk-produk jasa keuangan lainnya. 

Salah satu produk inovasi yang diperkenalkan dalam bisnis perbankan dan 

keuangan adalah produk derivatif. 

Semenjak tahun 1980-an transaksi derivatif telah berkembang dengan 

demikian pesat, baik dalam jenis produk maupun pasar serta melibatkan transaksi 

miliaran dollar Amerika Serikat setiap harinya. Produk-produk baru dari derivatif 

telah menjadi semakin kompleks antara lain dengan timbulnya produk transaksi 

option sebagai generasi kedua dan gabungan serta perkembangan berbagai produk 

tersebut yang merupakan generasi ketiga. Oleh karena itu, transaksi derivatif 

merupakan transaksi yang sangat menggiurkan. Seperti halnya jenis transaksi 

lainnya yang tidak terlepas dari risiko usaha, transaksi derivatif mengandung 

risiko yang demikian besar mengingat jumlah transaksi yang terlibat dan 

kecanggihan transaksi yang memerlukan pengetahuan teknis dan analisis yang 

memadai.  

Produk derivatif telah memungkinkan perluasan cakupan, peningkatan 

efisiensi, dan penurunan biaya terhadap manajemen risiko, yang pada gilirannya 

telah membuka kegiatan-kegiatan baru yang sebelum ada transaksi derivatif 

dianggap terlalu berisiko. Kemampuan dari transaksi derivatif untuk 
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meningkatkan efisiensi ekonomi dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak-

pihak yang lebih mampu atau mau untuk menangani risiko, telah memungkinkan 

dilakukannya berbagai investasi baru.  

Pentingnya transaksi derivatif tersebut tampaknya telah tertutupi dengan 

terjadinya kasus transaksi derivatif yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa, 

baik di Indonesia maupun diberbagai negara. Kerugian-kerugian ini telah 

menimpa berbagai pihak, termasuk bank-bank besar seperti Barings, Union Bank 

of Switzerland, Nat West Bank. Di Indonesia kasus-kasus transaksi derivatif yang 

telah terjadi, contohnya adalah gugatan PT.Mayora Indah terhadap Bankers Trust 

International, Bank Niaga terhadap PT.Dharmala Agrifood Tbk., 

PT.Nugrasentana terhadap Bank Credit Lyonnais Indonesia, PT.Suryamas Duta 

Makmur terhadap Bank Niaga, PT.London Sumatera Plantation terhadap 

Citibank, PT.Mayora Indah terhadap Credit Suisse First Boston, PT.Jakarta 

International Hotel terhadap Bank Niaga, PT.Jakarta International Hotel terhadap 

Bank Niaga, PT.Griya Pesona Mentari terhadap Peregrine Fixed Income Ltd, dan 

sebagainya (Dian Ediana Rae, 2008 : 10). 

Berdasarkan data Bank Indonesia menunjukkan bank umum yaitu bank 

devisa yang melaksanakan transaksi derivatif mengalami kerugian dari transaksi 

derivatif yang dilakukannya yaitu meningkat 13%  Per September 2009 

kerugiannya mencapai Rp 14,966Triliun dibandingkan dengan periode sama Per 

September tahun 2008 yaitu sebesar Rp 13,248 Triliun, sedangkan bank asing 

mencetak kerugian sebesar Rp 5,691 Triliun Per September 2009 naik 

14%dibandingkan periode sama  Per September tahun 2008 yaitu sebesar Rp 

4,961 Triliun. Di samping bank yang mengalami kerugian dari transaksi derivatif, 

nasabah juga mengalami kerugian yaitu transaksi derivatif ini diperkirakan telah 

melibatkan 3000 (tiga ribu) nasabah dengan kerugian sementara US $ 4 Triliun 

atau setara dengan Rp 44 Triliun 

(http://cetak.infobanknews.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=14096) (23 Juni 

2009). Salah satu penyebab kerugian yang dialami nasabah adalah karena pada 

Oktober tahun 2008 telah terjadi krisis finansial global yang mengakibatkan nilai 
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tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mengalami fluktuasi kenaikan, 

sehingga mengakibatkan tagihan nasabah atas transaksi derivatif yang 

dilakukannya mengalami kenaikan pembayaran, akibatnya nasabah kebanyakan 

mengalami gagal bayar (default) atas tagihan derivatif tersebut, inilah yang 

menyebabkan munculnya banyaknya gugatan perdata ke pengadilan negeri, baik 

yang dilakukan oleh bank maupun pihak nasabah, pihak nasabah biasanya  alasan 

gugatannya karena bank telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak 

memberi informasi yang jelas tentang risiko transaksi derivatif kepada nasabah, 

sedangkan bank mengajukan gugatan biasanya dengan alasan wanprestasi karena 

nasabah dianggap lalai untuk memenuhi prestasinya maupun nasabah sudah tidak 

mau untuk memenuhi prestasinya lagi. 

Menurut Warren Buffet sebelumnya telah memprediksikan bahwa 

pertumbuhan pesat perdagangan derivatif di pasar uang beberapa tahun terakhir 

ini, menurutnya menyimpan bom waktu untuk terjadinya bencana maha dahsyat 

(mega-catastrophic) bagi ekonomi. Warren Buffet menyebut derivatif sebagai 

senjata finansial pemusnah massal (financial weapons of mass destruction) karena 

potensinya yang sangat besar untuk meluluh lantakkan seluruh sistem finansial 

global. Buktinya adalah salah satu penyebab terjadinya krisis finansial asia tahun 

1997/1998 yang menyebabkan beberapa bank besar maupun perusahaan didunia 

mengalami kerugian besar bahkan sampai pada kebangkrutan , misalnya Long 

Term Capital Management (1998), Orange County di Amerika Serikat, kolapsnya 

Enron dan pemicu krisis ekonomi Argentina 

(http://www.kompas.com/read.php?cnt=xml.2008.03.28.02170519&channel=1&

mn=175&idx=175) (23 Mei 2009). 

Menurut Warren Buffet juga terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat 

saat ini salah satu penyebabnya adalah ulah para speculator yang melakukan 

spekulasi mulai dari pergerakan suku bunga, nilai tukar, mata uang, harga saham, 

komoditas, bahkan iklim. Hal ini dimanfaatkan oleh bank-bank besar, perusahaan 

keuangan dan mutual fund (reksadana) raksasa yang tidak jarang memakai 

praktik-praktik curang (hugescale fraud) yang merugikan investor dan konsumen 
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dengan memanfaatkan ketidakadaan regulasi dan pengawasan ketat dari 

pemerintah serta otoritas moneter 

(http://www.kompas.com/read.php?cnt=xml.2008.03.28.02170519&channel=1&

mn=175&idx=175) (23 Mei 2009). Padahal sebenarnya transaksi derivatif 

merupakan bentuk instrumen keuangan yang dipakai untuk mengurangi risiko 

yang muncul akibat pergerakan harga. Tetapi akhirnya lebih banyak jadi 

instrumen spekulasi bagi para investor.  

Penyebab munculnya masalah antara pihak bank dengan nasabah dalam 

transaksi derivatif perbankan salah satunya karena  kurang memadainya perangkat 

hukum yang mengatur transaksi derivatif perbankan, dan kurang pahamnya para 

pihak,khususnya pihak nasabah bank mengenai sifat dan risiko transaksi derivatif 

itu sendiri. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus gugatan di Pengadilan. Hal 

ini menunjukkan bahwa ketentuan yang berlaku maupun perjanjian diantara para 

pihak dianggap tidak cukup memadai oleh para pihak untuk menentukan hak dan 

kewajibannya. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman para 

penegak hukum mengenai transaksi derivatif, khususnya hakim. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ketentuan mengenai transaksi derivatif  

sebagai salah satu kegiatan usaha bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, masih ada celah hukum yang dapat 

dipakai, misalnya ketentuan Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa 

bank umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya preventif dan demi kepastian 

hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Bank 

Indonesia, Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Lalu Lintas 

Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

mengenai transaksi derivatif perbankan sebagaimana diatur dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008   tentang 

Transaksi Derivatif. Di samping itu, masih terdapat beberapa Peraturan Bank 

Indonesia berkaitan dengan transaksi derivatif yang dilakukan oleh perbankan, 

misalnya : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009, maupun 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009.  

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin 

menganalisis serta mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan yang 

menyebabkan terjadinya sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Hal ini 

dilatarbelakangi karena  pada awalnya transaksi derivatif merupakan alat lindung 

nilai (hedging) dalam kegiatan ekspor impor, yang kemudian menjadi alat 

spekulasi untuk mecari keuntungan dari situasi pasar keuangan yang berfluktuasi. 

Alasan penulis ingin mengkaji hal ini karena bank merupakan lembaga 

intermediasi dan juga lembaga kepercayaan bagi masyarakat yang menempatkan 

dananya pada lembaga keuangan bank, disisi lain kerugian yang dialami bank dari 

transaksi derivatif dapat memukul bank tersebut dari sisi aktiva dan likuiditas 

bank karena kerugian dari transaksi derivatif tidak dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) karena di Indonesia bank lokal yang menawarkan 

produk derivatif perbankan hanya berfungsi sebagai agen dari bank-bank asing 

maka risiko kerugian dari transaksi derivatif tersebut mereka tanggung sendiri, 

sehingga untuk menutup risiko kerugian itu pihak bank tidak menutup 

kemungkinan akan membebankannya kepada pihak nasabah, adanya kedudukan 

yang tidak seimbang antara pihak bank dengan nasabah, hal ini terkait dengan 

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh nasabah yang tidak memahami 

risiko maupun perjanjian terkait transaksi derivatif. Pihak paling dirugikan dalam 

hal ini, khususnya nasabah yang tidak mengerti atau tidak memahami secara 

sungguh-sungguh tentang transaksi derivatif.  

Di samping itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan 
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transaksi derivatif perbankan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/38/PBI/2008 maupun Peraturan Bank Indonesia lainnya yang terkait 

dengan hal tersebut, apakah peraturan tersebut telah mengakomodir perlindungan 

hukum terhadap nasabah bank, baik nasabah yang memahami maupun yang tidak 

memahami berhubungan dengan perkembangan produk perbankan tersebut 

beserta risikonya, serta dari aspek kepastian hukum terkait transaksi tersebut 

maupun penyelesaian sengketanya. 

Dengan demikian, bermula dari permasalahan yang telah penulis 

kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut 

dalam penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul,”Kajian Yuridis terhadap 

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terkait Tranksi Derivatif Perbankan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul yang telah penulis 

kemukakan, sehingga penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian hukum ini, antara lain : 

1. Apa penyebab terjadinya sengketa antara nasabah dengan pihak bank yang 

menjadi risiko hukum dari transaksi derivatif perbankan ? 

2. Apakah peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang 

mengatur mengenai transaksi derivatif perbankan dewasa ini sudah 

mengakomodir perlindungan hukum bagi nasabah bank terkait transaksi 

derivatif perbankan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, sehingga setiap langkah dalam 

penelitian terfokus untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasar latar belakang dan 

perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa antara nasabah dengan 

pihak bank yang menjadi risiko hukum dari transaksi derivatif perbankan. 

b. Untuk mengkaji apakah peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia tentang transaksi derivatif perbankan dewasa ini telah 

mengakomodir perlindungan hukum bagi nasabah bank. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum 

perdata, khususnya hukum perbankan berkaitan dengan transaksi derivatif 

perbankan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. 

b. Guna meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis maupun 

mengkaji kasus-kasus hukum maupun permasalahan-permasalahan perdata 
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karena adanya inovasi-inovasi di bidang keuangan, khususnya perbankan 

karena adanya pengaruh era globalisasi,  maupun perkembangan 

perbankan internasional.  

c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S-1 dalam 

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Nilai sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari 

adanya penelitian tersebut. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Manfaat yang penulis 

harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Guna memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan pada 

khususnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian 

sejenis terkait dengan produk derivatif yang berkembang di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guna memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. 

b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi kalangan 

perbankan, dunia bisnis maupun bagi masyarakat pada umumnya, untuk 

melihat prospek transaksi derivatif sebagai alternatif investasi beserta 

risiko-risikonya maupun sebagai alat lindung nilai (hedging) ditengah 

ketidakpastian perekonomian dan moneter Indonesia yang dipengaruhi 

oleh kondisi perekonomian dan moneter global. 

c. Bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral hasil penelitian ini dapat dipakai 

sebagai masukan agar aturan hukum terkait dengan produk perbankan 
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selalu mengikuti perkembangan zaman maupun agar Bank Indonesia dapat 

meningkatkan pengawasan terhadap perbankan, khususnya terkait dengan 

kegiatan usaha bank maupun produk-produk yang dikeluarkan oleh 

perbankan agar tidak menyimpang dari aturan maupun fungsi utama 

perbankan sebagai lembaga intermediasi untuk tetap fokus pada sektor riil 

guna menjaga kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). Metode penelitian merupakan 

faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, juga akan mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan 

penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah. Metode yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu 

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 

keilmuan hukum dari sisi normatifnya yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum 

itu sendiri (Johnny Ibrahim, 2006: 57). Metode penelitian hukum normatif ini 

digunakan oleh penulis dengan alasan bahwa penulis ingin mengkaji dan 

menganalisis Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan transaksi 

derivatif perbankan, apakah peraturan tersebut sudah mengakomodir perlindungan 

hukum terhadap nasabah bank, termasuk penyelesaian sengketa atau masalah 

hukum yang saat ini lagi marak terjadi antara pihak bank dengan nasabah. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum 

mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif artinya ilmu 

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



 

23 
 

hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dan sebagai ilmu 

terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22). 

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif karena penulis mengkaji berkaitan 

dengan tujuan hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat 

dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari 

masyarakat itu. (C.S.T. Kansil, 1989 : 40). Hukum hanya dapat mencapai tujuan, 

jika ia menuju peraturan yang adil artinya peraturan yang mana terdapat 

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang 

memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya (C.C.T.Kansil, 1989 : 

42). Tujuan penulis melakukan penelitian hukum ini untuk mengetahui apakah 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bersifat mengatur 

(regeling) mengenai transaksi derivatif perbankan, seperti Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/38/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia ini ditujukan untuk memberi kepastian 

hukum (legalitas) serta menjamin keadilan bagi para pihak, khususnya pihak 

nasabah yang mempunyai posisi kurang seimbang dengan pihak bank terkait 

penerapan transaksi derivatif perbankan di Indonesia yang merupkan produk 

inovasi baru di bidang perbankan. Selain itu, ada beberapa Peraturan Bank 

Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 juncto. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009, maupun Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009, dimana peraturan tersebut dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia karena maraknya terjadi sengketa antara pihak bank dengan 

nasabah.  

3. Pendekatan Penelitian 

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif dapat digunakan beberapa 

pendekatan, antara lain Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 

Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical 

Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), Pendekatan 
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Historis (Historical Approach), Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach), 

Pendekatan Kasus (Case Approach) (Johnny Ibrahim, 2006 : 300). Dalam 

penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan 

serta pendekatan kasus. Alasannya menggunakan pendekatan perundang-

undangan karena meneliti serta mengkaji aturan-aturan hukum terkait dengan 

transaksi derivatif perbankan, baik itu Undang-Undang Perbankan, Undang-

Undang Bank Indonesia, maupun Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem 

Nilai Tukar. Selain itu, penulis juga mengkaji Peraturan-Peraturan Bank terkait 

dengan transaksi derivatif perbankan, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/31/PBI/2005 juncto. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008, 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 juncto. Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009, dan sebagainya. 

Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan kasus dalam penelitian 

hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai 

penyebab timbulnya sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Dalam 

penelitian hukum ini, penulis juga menganalisis Putusan Kasasi Nomor 562 

K/Pdt/2006 untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa maupun apakah 

dalam putusan itu hakim telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap 

nasabah bank, terutama terkait transaksi derivatif perbankan. 

 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, literatur, dokumen resmi, 

majalah, artikel, surat kabar, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, terdiri dari 

: 
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a. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, meliputi 
:  

1) Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia; 

5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan 

Sistem Nilai Tukar; 

6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 

7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi; 

9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 

tentang Transaksi Derivatif; 

10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian 

Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank; 

11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 

tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah; 

12) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD sebagaimana telah 

diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD tentang 

Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah; 

13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip 

Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Structured Product bagi Bank 

Umum. 
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b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). 

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, 

berupa : 

1) Buku-buku tentang hukum perbankan dan yang berkaitan dengan 

bahasan terkait transaksi derivatif perbankan; 

2) Jurnal-jurnal hukum, khususnya hukum perbankan; 

3) Artikel tentang perbankan; 

4) Makalah tentang perbankan. 

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum tertier yang digunakan adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan guna untuk menjelaskan 

makna atau arti yang sulit dipahami penulis yang tercantum baik pada 

hukum primer maupun sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

hukum ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan 

pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan 

mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian hukum, bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut 

kemudian dirinci secara sistematis, selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah 

diseleksi oleh penulis ditelaah dan dianalisis lebih lanjut. Langkah-langkah yang 

dilakukan penulis dalam melakukan studi dokumen atau bahan pustaka, meliputi : 

a. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tertier 

yang relevan dengan penelitian penulis, baik cetak maupun elektronik, 

seperti internet; 
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b. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka 

penulis mencari, mengumpulkan, serta mengkaji bahan hukum primer yaitu 

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang 

dibahas oleh penulis, baik itu berupa legislation seperti :  Undang-Undang 

Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

Bank Indonesia, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai 

Tukar, Undang-Undang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, maupun regulation seperti : Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Transaksi Derivatif, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap 

Rupiah kepada Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/14/PBI/2009 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-

Hatian dalam Melaksanakan Structured Product bagi Bank Umum; 

c. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga 

menggunakan pendekatan kasus untuk menjawab masalah hukum yang 

dibahas oleh penulis, maka penulis melakukan analisis kasus, baik berupa 

kasus yang saat ini sedang terjadi maupun putusan hakim kasasi terkait 

transaksi derivatif perbankan, meliputi : kasus gugatan P.T.Nugrasantana 

terhadap Bank Credit Lyonnais Indonesia, kasus gugatan P.T.Suryamas 

Duta Makmur terhadap P.T.Bank Niaga dengan adanya putusan Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/N/1999, kasus gugatan P.T.Permata 

Hijau Sawit terhadap Citibank N.A, kasus gugatan P.T.Esa Kertas 

Nusantara terhadap Bank Danamon. Di samping itu, dalam penelitian 

hukum ini  penulis tidak hanya mengkaji dan menganalisis kasus-kasus 

gugatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai nasabah terhadap pihak 

bank, penulis juga menganalisis nasabah perorangan atau individu yang 

mengalami kerugian terkait transaksi derivatif perbankan, seperti yang 

dialami oleh Tio Wen Koei, Delima Hasri Azahari, Vincent Lingga. Pada 
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penelitian hukum ini penulis juga melakukan analisis terkait Putusan Kasasi 

Nomor 562 K/Pdt/2006 atas perkara Hardi Widjaja Kusuma dengan 

Deutsche Bank AG Jakarta. 

6. Teknik analisis Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya penulis menganalisis data 

tersebut dengan memakai metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari kasus-

kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum (Johnny Ibrahim, 

2006 : 249). Langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis, 

meliputi : 

a. Menemukan dan merumuskan isu hukum terkait transaksi derivatif 

perbankan, yaitu belum adanya undang-undang yang secara khusus 

mengatur mengenai transaksi derivatif, adanya gugatan yang dilakukan oleh 

pihak nasabah kepada bank karena nasabah merasa dirugikan oleh pihak 

bank, adanya jenis-jenis atau bentuk transaksi derivatif yang bermacam-

macam serta menurut penulis tergolong rumit; 

b. Oleh karena, transaksi derivatif belum diatur secara khusus dalam undang-

undang maupun banyaknya terjadi gugatan yang dilakukan oleh pihak 

nasabah kepada bank karena para nasabah merasa dirugikan oleh pihak 

bank dengan meminta pembatalan kontrak kepada hakim, maka hal ini 

dapat menimbulkan risiko hukum dari transaksi derivatif; 

c. Adanya gugatan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank terkait 

transaksi derivatif perbankan, maka dalam penelitian hukum ini penulis 

melakukan analisis kasus untuk menjawab masalah hukum yang dibahas, 

saat menganalisis kasus-kasus hukum terkait transaksi derivatif perbankan, 

yang menjadi fokus utama penulis adalah mencari, mengidentifikasi, serta 

menganalisis penyebab terjadinya sengketa antara nasabah dengan pihak 

bank. Setelah itu, penulis melakukan kajian atas peraturan perundang-

undangan, baik itu undang-undang Bank Indonesia, undang-undang 

perbankan, undang-undang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, maupun 

undang-undang perlindungan konsumen serta peraturan-peraturan Bank 
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Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif perbankan, misalnya 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 Perubahan Atas 

Peraturan Bank Inonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, 

dan sebagainya. Penulis juga dalam penelitian hukum ini melakukan 

analisis Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006 atas perkara Hardi Widjaja 

Kusuma dengan Deutsce Bank AG Jakarta, tujuannya untuk menjawab 

mengenai aspek perlindungan hukum terkait transaksi derivatif perbankan 

bagi pihak nasabah.  Oleh karena, sifat transaksi derivatif sebagai kontrak, 

maka penulis juga melakukan kajian terkait transaksi derivatif dari aspek 

hukum keperdataan yaitu terkait hukum kontrak yang secara umum tetap 

mengacu pada aturan umum hukum kontrak pada Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, karena adanya sistem hukum kontrak yang 

menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam 

Pasal 1338 ayat 1  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

d. Setelah itu, penulis mengambil kesimpulan mengenai penyebab yang 

mendasari sengketa yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, serta 

mengenai pengaturan transaksi derivatif perbankan dalam peraturan 

perundang-undangan apakah telah mengakomodir perlindungan hukum 

terhadap nasabah bank, terutama nasabah yang tidak mengerti dan 

memahami terkait transaksi derivatif perbankan. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penelitian hukum ini dengan judul, ”Kajian Yuridis Terhadap 

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terkait Transaksi Derivatif Perbankan”, 

terdir dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terurai 

sebagai berikut : 

BAB I    :   Merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
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BAB II   :  Merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori meliputi 

tinjauan tentang perbankan, tinjauan tentang perlindungan hukum 

bagi nasabah bank, tinjauan tentang transaksi derivatif perbankan, 

tinjauan tentang kontrak, dan tinjauan tentang kontrak baku. 

BAB III :   Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu terdiri permasalahan 

hukum terkait transaksi derivatif perbankan meliputi, aspek 

pengaturan transaksi derivatif perbankan dalam hukum positif 

Indonesia, penyebab terjadinya sengketa transaksi derivatif 

perbankan, serta aspek perlindungan hukum nasabah terkait transaksi 

derivatif perbankan. 

BAB IV  : Merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dari permasalahan    

yang dibahas pada Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan dan 

kemudian dilanjutkan dengan saran. 

 

 

 

 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Perbankan 

a. Pengertian Bank 

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
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simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Definisi bank berdasar Pasal 1 ayat (2) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula, dari segi 

penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-semata memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik, namun juga kegiatannya itu 

harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. 

b. Fungsi Bank 

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang 

dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Financial Intermediary) 

antara debitur dan kreditur dana. Dengan demikian fungsi bank mencakup tiga hal 

pokok, yakni : 

1) Sebagai pengumpul dana; 

2) Sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur; 

3) Sebagai penanggung risiko interest rate transformasi dana, dari tingkat 

suku bunga rendah ketingkat suku bunga tinggi (Ruddy Tri Sutanto, 

1997 : 1).  

Wujud utama fungsi bank sebagai financial intermediary tercermin melalui 

produk jasa yang dihasilkannya, antara lain : 

1) Menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun di luar 

negeri; 

2) Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui Safe Deposit 

Box; 

3) Menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito; 

4) Menyalurkan dana melalui pemberian kredit; 

5) Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual 

sahamnya (go-public); 

6) Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang 

Trade Financing Letter of Credit; 
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7) Menjembatani kesenjangan waktu terutama dalam hal transaksi valuta 

asing dan lalu lintas devisa. 

Manfaat dari jasa-jasa perbankan, adalah sebagai berikut : 

1) Working balance yaitu untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu 

bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran 

pembayaran transaksi tersebut; 

2) Investment Fund yaitu sebagai tempat investasi dari idle fund dengan 

harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya; 

3) Saving purpose yaitu untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik 

secara fisik (pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi, dan 

depresiasi) (Ruddy Tri Sutanto, 1997 : 3). 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

menyatakan bahwa, “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Dari pasal tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan 

usaha pokok menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat atau 

pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau masyarakat 

yang kekurangan dana. Di samping itu, lembaga perbankan mempunyai fungsi 

yang diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai 

lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998. Untuk menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus 

mampu meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada 

bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan 

persyaratan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadnya praktik-
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praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Rachmadi Usman, 2003 : 

62). 

c. Jenis Bank 

Pada praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbedaan jenis bank tersebut dapat dilihat dari 

beberapa segi, yaitu : 

1) Dilihat dari segi fungsinya 

Perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk 

yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Berdasarkan 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

mengatur mengenai jenis bank yang terdiri dari : 

a) Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 definisinya adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran; 

b) Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 definisinya adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2) Dilihat dari segi kepemilikannya 

Dari segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan 

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Dari segi 

kepemilikan jenis bank dapat dibedakan, antara lain : 

a) Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendirian dan 

modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, 
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contohnya : Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia, 

Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri.  

b) Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, contohnya : 

Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Muamalat, Bank CIMB 

Niaga, dan sebagainya. 

c) Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-

sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, 

contohnya : Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

d) Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing, contohnya: ABN 

AMRO Bank, Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank, dan 

sebagainya. 

e) Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan saham bank 

campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. 

Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara 

Indonesia. Contohnya : Bank Finconesia, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, 

Mitsubishi Buana Bank, dan sebagainya. 

3) Dilihat dari segi status 

Dari segi status dilihat dalam kemampuannya dalam melayani 

masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas 

pelayanannya. Dilihat dari segi status dibedakan menjadi : 

a) Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi 

keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, 

travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit, dan 

transaksi lainnya.  

b) Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, dimana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas-batas negara. 

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga 
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Jenis bank ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dalam mencari 

keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya 

menggunakan dua metode: 

(1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

maupun pinjaman (kredit).  

(2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank konvensional 

menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam 

nominal atau prosentase tertentu. 

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), dalam menentukan 

harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah, antara lain : 

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah). 

(3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah). 

(5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Menurut kategori pembagian bank di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa transaksi derivatif hanya dapat dilakukan oleh bank umum berdasarkan 

prinsip konvensional, khususnya bank devisa. Sedangkan bank umum berdasarkan 

prinsip syariah tidak dapat melaksanakan transaksi derivatif sebab transaksi 

derivatif tidak sesuai atau melanggar prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan 

dalam Penjelasan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain : 

1) Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain 

dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, 

kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam 
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meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas 

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 

berjalannya waktu (nasi’ah); 

2) Maisir yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak 

pasti dan bersifat untung-untungan; 

3) Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 

4) Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 

5) Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak 

lainnya. 

Jadi berdasarkan Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang 

Perbankan Syariah, transaksi derivatif dilarang (haram) dan tidak boleh dilakukan 

oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah, karena unsur-unsur atau sifat-sifat 

dari transaksi derivatif yaitu instrumen untuk memperdagangkan risiko (trading 

risk) yang digantungakan pada suatu keadaan yang tidak pasti dimasa yang akan 

datang, baik itu risiko kurs, tingkat suku bunga, maupun fluktuasi harga saham, 

dan sebagainya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah yaitu riba, maisir, gharar, dan zalim. 

d. Kegiatan Usaha Bank 

Alasan-alasan yang mendasari para deposan menggunakan jasa perbankan, 

antara lain  : 

1) Alasan keamanan yaitu bagi deposan yang menganggap uang sebagai 

store of value atau alat simpanan, maka tidak ada jalan lain untuk 

mempercayakan uangnya di bank; 

2) Alasan agar tidak terjadi loss of interest yaitu apabila uang disimpan 

dirumah, maka uang tersebut tidak menghasilkan apapun. Namun, bila 

disimpan di bank, maka bank bersedia memberikan bunga atau imbal 

jasa; 
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3) Titel hak atas uang masih ditangan deposan yaitu meskipun status 

kepemilikan dananya sudah pindah ke bank, tetapi hak penagihan dan 

perolehan dana dari bank masih ada pada deposan; 

4) Alasan untuk memperlancar pembayaran yaitu pembayaran melalui 

bank menjadi lebih mudah dan lebih lancar karena pemilik dana tidak 

lagi harus membawa uang cash atau tunai untuk dibayarkan kepada 

seseorang, apalagi bila jumlahnya cukup besar dan pembayaran tersebut 

harus menempuh jarak yang jauh; 

5) Pembayaran dalam valuta asing yaitu bank juga menyediakan transfer 

atau pembayaran dalam valuta asing dimana valuta asingnya terlebih 

dahulu harus dibeli pada suatu bank (Gunarto Suhardi, 2007 : 109) . 

Praktiknya ragam produk bank tergantung dari status bank yang 

bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi kedalam dua jenis yaitu bank 

umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan 

pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa memiliki jumlah layanan jasa yang 

paling lengkap, seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa 

luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani 

jasa yang berhubungan dengan luar negeri. 

Kegiatan bank umum meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1) Menghimpun dana (Funding) dapat dilakukan dengan cara menawarkan 

berbagai jenis simpanan, seperti : Giro, Tabungan, Deposito; 

2) Menyalurkan dana (Lending) dilakukan melalui pemberian pinjaman 

yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit, seperti : 

Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit 

Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi. 

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services) merupakan kegiatan 

penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana, seperti : Kiriman Uang (Transfer), Kliring 

(Clearing), Inkaso (Collection), Safe Deposit Box, Bank Card (Kartu 

Kredit), Bank Notes, Bank Garansi, Bank Draft, Letter of Credit (L/C), 

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



 

38 
 

Cek Wisata (Travelles Cheque), Menerima Setoran-Setoran 

(Pembayaran Pajak, Telepon, Air, Listrik, Uang Kuliah), Melayani 

Pembayaran-Pembayaran, Bermain Di dalam Pasar Modal, dan jasa-jasa 

lainnya (Kasmir, 2007 : 30). 

Ketentuan undang-undang perbankan yang berlaku mengatur bahwa 

kegiatan usaha dari suatu bank di Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, mengatur dalam Pasal 6 kegiatan usaha bank umum, meliputi : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2) Memberikan kredit; 

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 

a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud; 

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

e) Obligasi; 

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

1 (satu) tahun. 

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 
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6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; 

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

11) Ketentuan Pasal 6 huruf (k) dihapus; 

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat; 

13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia; 

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Disamping melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

tersebut di atas, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 diatur bahwa bank umum dapat pula melakukan kegiatan usaha lain, yaitu : 

1) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain 

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 

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



 

40 
 

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Disamping diberikan kebebasan berusaha, juga ditentukan kegiatan usaha 

yang dilarang dilakukan oleh bank umum, yaitu : 

1) Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf b dan c; 

2) Melakukan perasuransian; 

3) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

sebagaimna diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998, yaitu : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu; 

2) Memberikan kredit; 

3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan pada bank 

lain. 
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Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank 

Perkreditan Rakyat dilarang : 

1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran; 

2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 

3) Melakukan penyertaan modal; 

4) Melakukan usaha perasuransian; 

5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13. 

Aturan hukum mengenai transaksi derivatif diatur secara implisit dalam 

Pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu bahwa, “Usaha bank umum 

meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Dalam penjelasan Pasal 6 huruf (n) dijelaskan bahwa kegiatan lain yang 

lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain 

dari kegiatan tersebut pada huruf (a) sampai dengan huruf (m), yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya 

memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, 

membantu administrasi usaha nasabah, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 7 huruf 

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa ,”Bank umum 

dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bank umum, khususnya bank devisa dapat melakukan kegiatan usaha dalam 

perdagangan derivatif berdasarkan izin dari Bank Indonesia.  

Menurut Pasal 14 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

menyatakan bahwa”Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan usaha 
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dalam valuta asing”. Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 

kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama yang ditujukan untuk melayani 

usaha-usaha kecil dan masyarakat didaerah pedesaan. Jadi, Bank Perkreditan 

Rakyat dilarang secara hukum melakukan kegiatan usaha transaksi derivatif, baik 

itu suku bunga maupun valuta asing, ataupun kombinasi dari keduanya. 

 

 

e. Tugas dan Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjelaskan bahwa,” Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, 

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan 

undang-undang”, undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 D ini 

yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Menurut Pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 menyatakan bahwa,”Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik 

Indonesia”. Dalam Penjelasan Pasal 4 dijelaskan yang dimaksud dengan bank 

sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan 

alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

mengatur dan mengawasi perbanakan, serta menjalankan fungsi sebagai Lender of 

the Last Resort. Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Berdasar Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah 

lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal 

yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan 

campur tangan adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk 

rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
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mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Yang dimaksud 

dengan pihak lain adalah semua pihak diluar Bank Indonesia termasuk pemerintah 

dan atau lembaga lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat 

melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.  

 

 

Secara garis besar tugas dan wewenang Bank Indonesia, antara lain : 

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia 

berwenang : 

a) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran 

laju inflasi; 

b) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara 

yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada : 

(1) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta 

asing; 

(2) Penetapan tingkat diskonto; 

(3) Penetapan cadangan wajib minimum; 

(4) Pengaturan kredit atau pembiayaan. 

2)Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia    

berwenang: 

a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; 

b) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan tentang kegiatannya; 

c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

d) Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan 

valuta asing. 

3)Melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia 

berwenang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 
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kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan 

pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Untuk melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang 

menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.  

Kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan, antara lain : 

1) Memberikan dan mencabut izin usaha bank; 

2) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank; 

3) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; 

4) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan 

usaha tertentu. 

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi 

perbankan Indonesia sebagai: 

1) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 

penghimpun dan penyalur dana; 

2) Pelaksana kebijakan moneter; 

3) Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi 

serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat,baik sistem 

perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu 

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara 

wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan 

menerapkan: 

1) Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi); 

2) Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking); dan 

3) Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara 

konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) 

dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu 

kepada prinsip kehati-hatian. 
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Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai 

berikut: 

1) Kewenangan memberikan izin (right to license) 

Merupakan kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan 

pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi 

pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin 

pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian 

persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin 

kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

2) Kewenangan untuk mengatur (right to regulate) 

Merupakan kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut 

aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan 

perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan 

masyarakat. 

3) Kewenangan untuk mengawasi (right to control)  

Merupakan kewenangan melakukan pengawasan bank melalui 

pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak 

langsung (off-site supervision). Pengawasan langsung dapat berupa 

pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk 

memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta 

untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang 

membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung 

yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang 

disampaikan bank,laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat 

melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi 

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan 

debitur bank. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas 

nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan. 

4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)  
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Merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang 

atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur 

pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang 

sehat. 

f. Hubungan Bank dengan Nasabah 

Pengertian nasabah berdasarkan Pasal 1 angka (16) adalah pihak yang 

menggunakan jasa bank. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 

(dua) unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya 

bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat 

percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada 

pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat 

memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank 

akan memberikan jasa-jasa perbankan. 

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan 

kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin 

hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan 

hukum, seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk 

perbankan lainnya.  

2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank 

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Bank 

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada 

kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu 

bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karena 

itu, dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat 

dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, 

terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. 
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Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede 

mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap 

nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu  : 

1) Perlindungan secara implisit (Implicit Deposit Protection) 

Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh 

pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat 

menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh 

melalui : 

a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; 

b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang 

efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia; 

c) Upaya menjaga kelangsungan sebuah bank sebagai sebuah lembaga 

pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada 

umumnya; 

d) Memelihara tingkat kesehatan bank; 

e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; 

f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan 

nasabah; 

g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah. 

2) Perlindungan Secara Eksplisit (Explicit Deposit Protection) 

Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan 

suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila 

bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana 

masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut (Hermansyah, 

2005:123). 

Menurut Hermansyah, hakikat perlindungan hukum bagi nasabah 

penyimpan dana adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan 

simpanannya yang disimpan disuatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian 

(Hermansyah, 2005 : 124). 

b. Alasan Perlunya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank 
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Hubungan hukum antara nasabah deposan (penyimpan dana) dengan bank 

adalah hubungan hukum transaksional biasa yang diikat oleh hukum perdata. 

Salah satu syarat terjadinya hubungan hukum itu adalah kesepakatan dan 

kesetaraan di antara keduanya dalam membuat perikatan (Gunarto Suhardi, 2007 : 

111). Namun, kenyataannya nasabah deposan mempunyai kedudukan yang tidak 

setara maupun tidak terjadi kesepakatan dengan pihak bank, antara lain : 

1) Adanya perjanjian sepihak, misalnya saat pembukaan rekening, yang 

mana rekening tersebut merupakan formulir standar yang memuat 

persyaratan baku bagi calon nasabah. Dalam persyaratan tersebut 

biasanya tercantum persyaratan bahwa bank secara sepihak boleh 

mengubah atau menambah persyaratan; 

2) Dengan adanya formulir standar yang memuat persyaratan baku bagi 

calon nasabah, sehingga nasabah memilih menerima persyaratan dalam 

formulir tersebut dan tanda tangan atau mencari bank lain, maka dapat 

disimpulkan dalam hal ini bahwa ada unsur keterpaksaan nyata di pihak 

deposan. 

3) Batasan atau perlindungan dari pejabat publik, misalnya di Eropa dan 

Amerika Serikat, penguasa moneter biasanya menentukan hal-hal apa 

yang harus dikecualikan dalam perjanjian dan memberikan tuntunan 

agar bank memberikan informasi cukup, akan dipakai untuk apa dana 

yang disimpan pada bank tersebut atas nama deposan, apakah akan 

dipakai untuk jual beli saham, transaksi forward, atau transaksi derivatif 

yang memberikan hasil tinggi tetapi juga risiko besar. Semuanya harus 

dijelaskan secara transparan kepada deposan. Hal ini menunjukkan 

bahwa di negara maju kebebasan berkontrak dan menentukan berbagai 

syarat tersebut biasanya dibatasi oleh hukum publik. Di Indonesia juga 

ada batasan-batasan, namun dirumuskan secara umum, misalnya Pasal 

1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

4) Ketidaksetaraan dalam risiko, misalnya nasabah deposan yang 

menyimpan uang di bank, tidak mungkin meminta jaminan terhadap 

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



 

49 
 

piutangnya kepada bank, jaminannya hanyalah kepercayaan belaka. 

Sebaliknya, kalau bank meminjamkan uang kepada nasabahnya, bank 

meminta adanya jaminan termasuk jaminan materiil. 

5) Ketidaksetaraan administratif, misalnya nasabah deposan harus 

bertanggung jawab atas penyalahgunaan warkat-warkat bank, seperti 

cek, bilyet giro, dan sebagainya, dan nasabah juga harus memberikan 

bukti atau tanda tangan secukupnya dalam penarikan uangnya. 

Sebaliknya, bank sering tidak memberikan konfirmasi cukup terhadap 

rekening nasabah (Gunarto Suhardi, 2007 : 113). 

c. Aspek Perlindungan Nasabah Bank Berdasarkan Arsitektur 

Perbankan Indonesia 

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa 

konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku 

usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. 

Dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini membawa dampak terhadap 

kebijakan pengaturan perlindungan nasabah melalui Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu cetak 

biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan 

visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan 

sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), antara lain : 

1) Struktur perbankan yang sehat; 

2) Sistem pengaturan yang efektif; 

3) Sistem pengawasan yang independen dan efektif; 

4) Industri perbankan yang kuat; 

5) Infrastruktur yang mencukupi; 

6) Perlindungan Nasabah. 
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Menurut Inosentius Samsul berpendapat terdapat tiga fase penting 

pengintegrasian perlindungan nasabah bank kedalam sistem hukum perlindungan 

konsumen, antara lain : 

1) Fase pengakuan nasabah bank adalah konsumen; 

2) Fase harmonisasi pengembangan hukum perbankan dan hukum 

perlindungan konsumen; 

3) Fase penyempurnaan integrasi masalah perbankan dalam sistem hukum 

perlindungan konsumen (Inosentius Samsul, Volume 7 Nomor 1 Januari 

2009 : 15). 

Menurut pendapat Inosentius Samsul di atas, dalam kaitannya dengan fase 

pertama yaitu fase pengakuan nasabah bank adalah konsumen, ini dapat dilihat 

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 

Berdasarkan pengertian konsumen pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 jika dihubungkan dengan  pengertian nasabah dalam Pasal 1 

ayat (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa 

bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nasabah bank merupakan 

konsumen, dalam hal ini terkait jasa bank, yang juga berhak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang perlindungan 

konsumen.  

Menurut pendapat Inosentius Samsul, hubungan yuridis antara undang-

undang perlindungan konsumen dengan undang-undang perbankan bukan masuk 

dalam model lex generalis dan lex specialis, melainkan hubungan yang saling 

melengkapi (complementary), ini sesuai dengan tujuan kelahiran undang-undang 

perlindungan konsumen sebagai payung (umbrella act) (Inosentius Samsul, 

Volume 7,Nomor 1 Januari 2009 : 15). 
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Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. 

Sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan 

yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. 

Secara umum dikenal, ada empat hak dasar konsumen, antara lain : 

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (The Right to Safety); 

2) Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be Informed); 

3) Hak untuk memilih (The Right to Choose); 

4) Hak untuk didengar (The Right to be Heard). 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen, terdiri dari : 

1) Hak atas kenyamanan, keamana, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
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Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur terkait 

kewajiban pelaku usaha, antara lain : 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencaoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Bank Indonesia dalam memujudkan Pilar keenam Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API) terkait perlindungan nasabah mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan Bank 

Indonesia ini telah mengintegrasikan kepentingan nasabah sebagai konsumen 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen (Inosentius 

Samsul, Volume 7 Nomor 1 Januari 2009 : 20). Di samping itu, masih terdapat 

Peraturan Bank Indonesia lain, misalnya : Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang  Penyelesaian Pengaduan Nasabah  

yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 dan Peraturan 
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Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi 

Perbankan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 

merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan 

usaha perbankan dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen yang 

mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan 

konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbitan 

ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan 

perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit 

sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan 

nasional ke depan (Muliaman D.Hadad, 2006 : 5). 

3. Tinjauan tentang Transaksi Derivatif Perbankan 

a. Sejarah Perkembangan Transaksi Derivatif Perbankan 

Para ahli sejarah telah menemukan bahwa transaksi derivatif telah terjadi 

semenjak tahun 2000 SM yang terjadi di Pulau Bahrain. Sejenis kontrak dengan 

elemen penyerahan kemudian (future delivery) ditemukan juga di Mesopotamia 

4000 tahun yang lalu. Future contract juga ditemukan di Inggris pada tahun 1275. 

Tulisan lain ada yan menyebutkan bahwa pasar komoditas yang diatur (regulated) 

juga ada di China, Mesir, Arabia, dan India pada tahun 1200 SM. Perdagangan 

berjangka komoditas (commodity future trading) juga terjadi di Amsterdam pada 

tahun 1600-an dan perdagangan berjangka atas kupon beras juga terjadi di Jepang 

pada abad ke-18. 

 
Walaupun demikian, pasar future yang berfungsi secara penuh sebagaimana 

dikenal dewasa ini baru terjadi pada pertengahan abad ke-18 ketika pasar future 

didirikan di Chicago yaitu Board of Trade of the City of Chicago. Sampai dengan 

tahun 1970-an, pasar future utamanya terkait dengan komoditi, seperti jagung, 

kacang kedelai, dan logam mulia seperti emas dan timah. Kekacauan yang terjadi 

di dunia keuangan pada awal tahu 1970-an, kenaikan harga minyak, peningkatan 

inflasi, dan tingkat suku bunga yang fluktuatif, serta perubahan dari sistem nilai 

tukar tetap (fixed exchange rates) kepada sistem nilai tukar mengambang (floating 
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exchange rates) telah mengakibatkan timbulnya pemikiran untuk melakukan 

perlindungan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai kurs dengan 

menggunakan future contracts dengan cara yang sama yang digunakan untuk 

melindungi fluktuasi harga komoditi lebih dari satu abad yang lalu. 

Pada tahun 1972 di Chicago ketika The International Monetary Market 

(divisi dari The Chicago Mercantile Exchange) memperkenalkan currency future 

contract, selanjutnya financial futures telah memperoleh popularitas di berbagai 

bursa dunia, seperti London, Tokyo, dan Singapura. Future contract tingkat bunga 

mula-mula diperkenalkan di Chicago Board of Trade pada bulan Oktober 1975. 

Pada saat ini kontrak financial futures didasarkan atas serangkaian instrumen 

keuangan yang berupa tingkat bunga, mata uang, dan index harga saham. 

Semenjak tahun 1980-an transaksi derivatif telah berkembang dengan 

demikian pesat, baik dalam jenis produk maupun pasar, serta melibatkan transaksi 

miliaran dollar Amerika setiap harinya. Seperti halnya jenis transaksi lainnya yang 

tidak terlepas dari risiko usaha, transaksi derivatif mengandung risiko yang 

demikian besar mengingat jumlah transaksi yang terlibat dan kecanggihan 

transaksi yang memerlukan pengetahuan teknis dan analisis yang memadai.  

Produk derivatif telah memungkinkan perluasan cakupan, peningkatan 

efisiensi ekonomi dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak-pihak yang lebih 

mampu atau mau untuk menangani risiko, dan penurunan biaya terhadap 

manajemen risiko dalam bisnis, yang pada gilirannya telah membuka kegiatan-

kegiatan baru yang sebelum ada transaksi derivatif dianggap terlalu berisiko. 

 
Pentingnya transaksi derivatif tersebut tampaknya telah tertutupi dengan 

terjadinya kasus transaksi derivatif yang menimbulkan kerugian luar biasa, baik di 

Indonesia maupun berbagai negara. Kerugian-kerugian ini telah menimpa 

berbagai pihak, termasuk bank-bank besar seperti kasus Bank Barings, Union 

Bank of Switzerland, Nat West Bank. Di Indonesia kasus-kasus transaksi derivatif 

yang pernah terjadi, antara lain kasus Bank Duta, Bank Niaga, Credit Lyonnais, 

dan sebagainya.  
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Perkembangan transaksi derivatif dewasa ini cukup pesat. Selain sebagai 

alat manajemen risiko seperti dalam hal lindung nilai (hedging), transaksi derivatif 

yang dilakukan oleh berbagai kalangan juga merupakan pendapatan yang cukup 

besar. Walaupun demikian, transaksi derivatif yang dilakukan oleh bank dengan 

nasabahnya juga berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar. Potensi 

kerugian yang tidak terbatas yang ditimbulkan dari transaksi derivatif menjadi 

perhatian berbagai jenis kegiatan usaha. Hal ini lebih dirasakan dalam kegiatan 

usaha bank mengingat bahwa bank merupakan usaha yang kegiatannya bertumpu 

pada dana masyarakat, serta berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan sistem 

pembayaran, sehingga apabila bank mengalami kesulitan keuangan karena 

transaksi derivatif, maka hal tersebut dapat mengganggu keamanan uang 

masyarakat yang ada di bank serta mengganggu fungsi intermediasi bank.  

Jadi, perkembangan transaksi derivatif yang cukup pesat, tidak hanya 

menyangkut produknya, manfaat transaksi sebagai alat manajemen risiko bagi 

dunia usaha, juga dapat dikatakan mengarah pada tindakan spekulasi, yang dapat 

menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar, akibat dari risiko transaksi 

derivatif, meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum 

(Dian Ediana Rae, 2008 : 3-9). 

b. Pengertian dan Sifat Transaksi Derivatif Perbankan 

Para ahli di bidang transaksi derivatif belum mencapai kesepakatan 

mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi derivatif itu sendiri. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh George Crawford dan Bidyud Sen 

menyatakan bahwa setiap upaya untuk melakukan generalisasi tentang derivatif 

dalam beberapa hal adalah tidak tepat. Sehingga menurutnya akan lebih 

bermanfaat kalau pembicaraan dilakukan untuk strategi hedging atau investasi 

tertentu(jenis-jenis tertentu dari derivatif). Pendapat ini juga sama dengan apa 

yang dikemukakan Saul S.Cohen yang juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak 

terdapat definisi mengenai transaksi derivatif yang dapat diterima secara umum 

(Dian Ediana Rae, 2008 : 41-42). 
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Pengertian transaksi derivatif  dalam Kamus Istilah Perbankan Indonesia 

adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan 

turunan dari nilai instrumen yang mendasari suku bunga dan nilai tukar dalam 

bentuk transaksi Forward, Swap, dan Option valuta asing terhadap rupiah dan 

transaksi lainnya yang dipersamakan dengan itu (Z.Dunil, 2004 : 152). Sedangkan 

menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi 

Derivatif, dalam Pasal 2 mendefinisikan transaksi derivatif yaitu, “Transaksi yang 

didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan 

turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, 

komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa 

pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit”. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat ditarik unsur-unsur 

pokok dari pengertian transaksi derivatif, yaitu : 

1) Transaksi derivatif merupakan instrumen keuangan (Financial 

Instrument) 

Instrumen keuangan adalah suatu instrumen yang dikenal dan 

digunakan dalam pasar keuangan. Pada mulanya kita hanya mengenal 

empat macam instrumen keuangan yaitu bank deposit, bill of 

exchange(banker’s acceptance), bond, dan equity. Pada saat ini 

instrumen keuangan telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, 

lebih bervariasi dan kompleks. Jenis-jenis transaksi derivatif yang 

berkembang dewasa ini merupakan bagian dari perkembangan 

instrumen keuangan tersebut.Transaksi derivatif dikatakan sebagai 

instrumen keuangan karena dua alasan utama: 

a) Karena transaksi derivatif merupakan transaksi yang nilainya diambil 

dari transaksi keuangan yang mendasarinya, seperti valuta asing, 

tingkat bunga, dan saham. 

b) Transaksi derivatif merupakan suatu instrumen yang dipergunakan 

untuk mengatasi risiko keuangan dari suatu perusahaan atau untuk 

melakukan spekulasi di bidang keuangan. 
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2) Transaksi derivatif merupakan instrumen untuk memperdagangkan 

risiko (Trading Risk) 

Pada dasarnya transaksi derivatif dilakukan oleh karena satu pihak 

dalam transaksi derivatif menghadapi kemungkinan risiko, baik itu 

risiko kurs, tingkat suku bunga, maupun fluktuasi harga saham. 

Derivatif pada hakekatnya tidak menciptakan risiko baru, tetapi 

meredistribusikan risiko yang telah ada diantara para peserta pasar. 

Berbagai bentuk risiko yang ada di berbagai instrumen keuangan telah 

dipisah-pisahkan (unblunded). Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dari 

sistem keuangan. Risiko-risiko dapat dialihkan kepada pihak-pihak yang 

dapat mengelola risiko secara lebih efisien. Pengalihan risiko yang 

dimaksud dalam transaksi derivatif berbeda dengan apa yang dimaksud 

dalam kegiatan asuransi. Dalam kegiatan asuransi risiko timbul dari 

faktor-faktor yang secara umum di luar kendali dari para pihak, di 

dalam transaksi derivatif keuntungan (gains) atau kerugian (losses) 

bergantung pada kemampuan manajer portofolio untuk memprediksi 

secara benar arah perkembangan harga saham, perkembangan tingkat 

bunga, perkembangan kurs valuta asing, dan factor-faktor ekonomi 

lainnya. 

3) Nilai transaksi derivatif merupakan turunan dari nilai instrumen yang 

mendasari (Underlying Transactions) 

Pengertian Underlying transaction, menurut Kamus Istilah Perbankan 

Indonesia adalah sesuatu yang menjadi dasar dari suatu transaksi atau 

dokumen atau surat berharga. Misalnya : Wesel ekspor, underlying 

transaction-nya adalah penjualan barang oleh eksportir yang dibuktikan 

dengan adanya dokumen pengapalan, weighting list, certificate of 

origin, dan sebagainya (Z.Dunil, 2004 : 192). Underlying Transaction 

adalah transaksi yang mendasari suatu transaksi derivatif yang dapat 

berupa indeks, saham, obligasi, suku bunga, nilai tukar, dan komoditi 

primer. 
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4) Transaksi derivatif dapat diikuti dengan atau tanpa diikuti pergerakan 

dana 

Walaupun pada dasarnya transaksi derivatif, sesuai dengan teori dan 

praktiknya, dapat disertai atau tanpa disertai dengan pergerakan dana, 

namun transaksi derivatif yang sebanarnya tidak mensyaratkan 

pergerakan dana (principal funds). Justru sifat “tanpa bergeraknya dana” 

ini yang menjadikan transaksi derivatif menjadi suatu alat untuk 

melakukan lindung nilai (hedging) maupun untuk mengambil risiko 

(trading). Itulah sebabnya transaksi seperti ini disebut instrumen off-

balance sheet. Off-balance sheet menunjukkan bahwa oleh karena tidak 

ada pergerakan dana, instrumen seperti ini tidak perlu timbul dalam 

neraca (balance sheet) perusahaan. Penyelesaian (settlement) dalam 

transaksi derivatif pada umumnya hanya dilakukan dengan membayar 

selisih antara harga beli dengan harga jual.  

5) Transaksi derivatif merupakan suatu kontrak 

Ketentuan tranasaksi derivatif sebagai suatu kontrak atau perjanjian 

telah mendapat legitimasi dalam ketentuan formal yaitu Surat 

Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 

Desember 1995, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 

tentang Transaksi Derivatif. Pengertian Transaksi derivatif dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 juncto Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 adalah transaksi yang didasari oleh 

suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan 

turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai 

tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan 

atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk 

transaksi derivatif kredit. 

 

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



 

59 
 

c. Jenis Transaksi Derivatif Perbankan 

Praktik bisnis dewasa ini mengenal berbagai bentuk transaksi derivtif 

keuangan. Derivatif keuangan merupakan istilah umum (generic term) untuk 

sejumlah instrumen keuangan yang diambil dari berbagai produk keuangan seperti 

tingkat suku bunga (interest rates), kurs valuta asing (foreign exchange), dan 

saham (equity). Terdapat tiga jenis instrumen yang penting yaitu futures atau 

forward, options dan swaps. Dalam praktiknya, jenis-jenis transaksi derivatif ini 

dapat dikombinasikan, misalnya kombinasi antara swap dan option jadi swaption. 

Untuk bentuk yang melibatkan valas, transaksi dasar adalah transaksi spot adalah 

transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta yang 

diperjualbelikan segera setelah penutupan transaksi. Secara konvensi dalam 

pelaksanaannya tanggal pembayaran yang disetujui atau value date yaitu dalam 

dua hari berikutnya maksudnya penyerahannya dapat dilakukan dalam waktu 

selambat-lambatnya dua hari kerja sejak terjadinya transaksi (Muhamad 

Djumhana, 2006 : 440).  

Secara lebih rinci transaksi derivatif dapat dibedakan, antara lain  : 

1) Perbedaan antara derivatif berbasis forward dan derivatif berbasis 

option 

a) Derivatif berbasis forward (forward based derivative), terdiri dari: 

(1) Forward 

Transaksi forward merupakan kontrak antara dua pihak yang 

memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak 

untuk membeli dan menjual suatu underlying assets pada harga, 

jumlah, dan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Dalam 

kontrak forward tersebut kedua belah pihak sama-sama wajib dan 

berhak untuk menjual atau membeli pada saat jatuh tempo dengan 

harga tertentu yang telah disepakati bersama dalam kontrak. 

Pembeli menyetujui untuk membeyar dan menerima underlying 

assets atau artinya dia telah long forward. Sedangkan penjual 

menyetujui untuk mengirimkan underlying assets berdasarkan 
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harga yang akan datang yang telah ditetapkan pada tanggal 

perjanjian atau artinya dia sudah short forward. Dalam transaksi 

forward aliran dana terjadi pada saat tanggal penyerahan (delivery 

date). Transaksi yang terjadi (underlying) dapat berupa 

komoditas, valuta asing, suku bunga, dan indeks. Contoh dari 

forward misalnya : 

(a) Forward foreign exchange contracts adalah suatu perjanjian 

diantara bank dengan pihak lain untuk mempertukarkan satu 

jenis mata uang dengan jenis mata uang lainnya pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang. Tingkat kurs, tanggal 

penyerahan (delivery date), dan jumlah yang dipertukarkan 

ditetapkan pada saat perjanjian. 

(b) Forward rate agreement (FRA) merupakan suatu kontrak 

diantara bank dengan nasabahnya, atau dengan bank lain, 

yang memungkinkan lindung nilai (hedging) secara forward 

untuk pergerakan tingkat suku bunga. 

(2) Future 

Transaksi yang secara prinsip sama dengan forward adalah future. 

Perbedaan mendasar dari forward dan future, antara lain : 

(a) Bahwa dalam hal forward merupakan kontrak bilateral anatara 

dua pihak. Sedangkan future, pihak lawan (counterparty) pada 

setiap kontrak biasanya divisi clearing dari bursa atau 

clearinghouse independen; 

(b) Tidak seperti kontrak forward, persyaratan material kontrak 

future telah distandardisasi; 

(c) Hanya sedikit saja kontrak future diikuti dengan penyerahan 

nyata valas; 

(d) Future tidak diperdagangkan over the counter (OTC) 

melainkan dibursa (exchange). 

Contoh future di bidang keuangan (financial futures), misalnya : 
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(a) Stock Index Future adalah kontrak untuk membeli (long) atau 

menjual (short) suatu indeks sesuai dengan harga yang terjadi 

di bursa pada saat jatuh tempo; 

(b) Interest Rate Future bekerja seperti halnya dalam Stock Index 

Future akan tetapi dilakukan untuk tingkat bunga; 

(c) Currency Future melindungi hedger terhadap perubahan 

dalam kurs valuta asing yang dapat mempengaruhi 

keuntungan suatu proyek tertentu. 

(3) Swap 

Swap merupakan suatu kontrak untuk mempertukarkan 

serangkaian aliran kas (cash flows) yang dihitung berdasarkan 

referensi terhadap tingkat harga atau indeks yang telah ditetapkan 

dimuka (fixed in advance) atau referensi terhadap harga atau 

indeks tertentu yang telah diketahui (known price or index). 

Contoh untuk swap, misalnya : 

(a) Swap mata uang (Currency Swap) merupakan suatu perjanjian 

dimana pembelian dan penjualan valuta asing secara 

bersamaan; 

(b) Swap tingkat suku bunga (Interest Rate Swap) adalah 

pertukaran hutang satu dengan lainnya di mana misalnya 

suatu perusahaan yang mempunyai tingkat bunga variabel 

(floating) mengantisipasi bahwa tingkat bunga akan naik, 

sementara perusahaan lain yang mempunyai hutang dengan 

tingkat suku bunga tetap mengantisipasi bahwa tingkat suku 

bunga akan turun. Maka dengan kontrak swap antara kedua 

perusahaan tersebut mengakibatkan perusahaan pertama 

membayar bunga kepada perusahaan kedua, sementara 

perusahaan kedua membayarnya kepada perusahaan pertama. 

Jadi, swap suku bunga biasanya dilakukan antara pinjaman 
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dengan suku bunga mengambang (floating rate) dengan 

pinjaman dengan suku bunga tetap (fixed rate); 

(c) Equity Swap merupakan perjanjian dua pihak dimana satu 

pihak membayar keuntungan dari ekuitas (equity index) 

sebagai pertukaran dari keuntungan yang diperoleh dari pasar 

keuangan suku bunga tetap (fixed rate) atau suku bunga 

mengambang (floating rate). 

b) Derivatif berbasis opsi (option based derivative) 

Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak (rights) dan bukan 

kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu 

instrumen (underlying assets) pada tingkat harga tertentu yang 

ditetapkan sekarang (strike / exercise price) untuk penyerahan pada 

waktu tertentu dimasa yang akan datang (expiration date). Option 

yang memberikan investor untuk membeli instrumen dasar 

(underlying instrumen) dinamakan call options, sedangkan option 

yang memberikan hak untuk menjual instrumen dasar (underlying 

instrument) dinamakan put option. Terdapat dua model option, antara 

lain : 

(1) European Option yaitu pemilik bisa menggunakan haknya hanya 

pada saat option jatuh tempo (expiration date); 

(2) American Option yaitu pemilik bisa menggunakan haknya 

sebelum dan saat option jatuh tempo.  

Option diperdagangkan baik dibursa-bursa maupun dilakukan di 

pasar over the counter (OTC). Karena pembahasan penelitian hukum 

ini terkait dengan transaksi derivatif perbankan yang dilakukan di 

pasar over the counter (OTC), maka penulis dalam penelitian hukum 

ini membatasi kerangka teori terkait option hanya yang dilakukan di 

pasar over the counter (OTC). Dalam transaksi option yang dilakukan 

di pasar over the counter (OTC), kontrak option merupakan hasil 

langsung dari negosiasi antara pembeli dan penjual. Pembeli dan 
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penjual dapat menyetujui setiap strike price, expiration date, dan 

setiap premi. Oleh karena itu, keuntungan option OTC adalah bahwa 

kontrak tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual 

pembeli dan penjual option. Kelemahan dari pasar option OTC, 

antara lain: 

(1) Sulit untuk memperoleh harga yang akurat, sehingga dapat terjadi 

kemungkinan untuk pembeli membayar option lebih mahal 

(overpay) atau penjual dengan menjualnya terlalu murah 

(undersell). Untuk alasan ini, pasar OTC adalah arena untuk 

investor canggih (sophisticated investor) dengan peralatan yang 

independen, biasanya dengan menggunakan sophisticated 

computer-based pricing system untuk menetapkan nilai option 

yang tepat secara matematis; 

(2) Sekali option dibeli sulit untuk menjualnya kembali karena tidak 

ada pasar yang siap. Option dibursa secara umum sangat likuid, 

sedangkan option OTC tidak; 

(3) Tidak terdapat lembaga kliring (clearing house) untuk menjamin 

transaksi option, dan karenanya risiko kredit (credit risk) menjadi 

persoalan di pasar OTC. 

Contoh derivatif berbasis opsi, misalnya : 

(a) Currency option yaitu memberikan hak kepada pembeli, dan 

bukan kewajiban, untuk mempertukarkan sejumlah mata uang 

tertentu dengan mata uang lainnya pada atau sebelum hari 

tertentu dan pada nilai tukar tertentu; 

(b) Swaption adalah option atas swap yang memberikan salah 

satu pihak hak (right), tapi bukan kewajiban (obligation) 

untuk menutup swap pada tanggal kemudian. Instrumen ini 

berguna apabila suatu pihak memperirakan akan 

membutuhkan swap diwaktu yang akan datang (apabila terjadi 

suatu perkembangan usaha tertentu) dan menganggap bahwa 

harga swap pada saat sekarang menarik, tapi tidak 
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menghendaki untuk menutup swap sampai benar-benar 

diperlukan. 

2) Produk derivatif dengan single settlement atau multiple settlement 

Produk derivatif dapat dibedakan atas produk-produk dengan 

penyelesaian akhir tunggal (single settlement) pada saat atau selama 

jatuh tempo, dan produk-produk derivatif dengan penyelesaian akhir 

berganda (multiple settlement). Hal tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Single Settlement adalah produk dengan penyelesaian akhir 

(settlement) tunggal hanya dapat menutup tranche (salah satu jenis) 

yang spesifik dari kontrak dasarnya. Contohnya Forward Rate 

Agreement (FRA) yang merupakan produk derivatif tingkat bunga. 

FRA merupakan instrumen yang digunakan oleh nasabah untuk 

melindungi dirinya dari pergerakan tingkat bunga yang kurang 

menguntungkan. Misalnya jika seorang nasabah memerlukan untuk 

menutup pinjaman untuk jangka waktu tiga bulan LIBOR(London 

Interbank Offered Rate) yang akan dibayar dalam enam bulan 

kedepan, nasabah tersebut memerlukan perlindungan tingkat suku 

bunga yang belum akan ditetapkan dalam jangka waktu enam bulan 

kedepan. Dalam hal tersebut hanya akan terjadi penyelesaian akhir 

tunggal yaitu pada bulan keenam ketika tingkat suku bunga 

pinjaman tiga bulan (3 bulan LIBOR) di settle terhadap tingkat 

FRA. 

b) Multiple Settlement, misalnya beberapa nasabah mungkin memiliki 

pinjaman yang mencapai jangka waktu dua tahun, dimana dalam 

kasus tersebut tingkat suku bunga harus disesuaikan (reset) terhadap 

LIBOR setiap enam bulan sejalan tingkat suku bunga yang berlaku. 

Dalam hal tersebut derivatif yang dipilih harus memungkinkan 

untuk dilakukannya beberapa kali penyelesaian bunga (multiple 

fixings) dan beberapa kali pembayaran (multiple settlement) pada 
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tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari derivatif ini, 

misalnya : Interest Rate Swaps, Currency Swaps. 

3) Produk derivatif dengan premi atau tanpa premi 

Premi dipersyaratkan hanya untuk derivatif berbasis opsi. Apabila 

seorang nasabah memutuskan untuk melakukan transaksi option untuk 

tujuan pengelolaan risiko, nasabah dengan membayar premi tertentu 

telah membuka kemungkinan dirinya memperoleh keuntungan sekaligus 

membayar asuransi untuk transaksinya. Sedangkan untuk instrumen 

yang tidak didasarkan pada premi, seperti transaksi swap ataupun 

forward atau future, dimana tidak perlu membayar premi, seorang 

manajer risiko tidak akan dapat keuntungan tapi masih dapat 

memperoleh perlindungan dari fluktuasi underlying transaction (Dian 

Ediana Rae, 2008 : 56-69). 

d. Pelaku Transaksi Derivatif Perbankan 

Pada dasarnya pelaku transaksi derivatif meliputi bank, lembaga keuangan 

non bank, perusahaan, dan perseorangan yang kesemuanya dapat dikelompokkan 

dalam tiga macam, antara lain : 

1) Hedger yaitu pelaku yang melaksanakan transaksi derivatif semata-mata 

untuk melakukan lindung nilai atau mengatasi risiko finansial yang 

timbul sebagai akibat dari aktivitas bisnisnya; 

2) Arbitrator yaitu pelaku yang melakukan transaksi derivatif untuk 

mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan selisih bunga suatu 

produk yang terjadi disatu pasar dengan pasar yang lain; 

3) Spekulator yaitu pelaku yang melaksanakan transaksi derivatif untuk 

mendapatkan keuntungan dengan mengambil risiko tanpa melindungi 

risiko itu sendiri (http://rizqullah.niriah.com/ekonomi_islam/71/) (23 

Mei 2009). 
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e. Pasar Transaksi Derivatif Perbankan 

Perdagangan derivatif dapat dilakukan ditempat-tempat sebagai berikut : 

1) Di bursa-bursa khusus untuk itu. Bursa merupakan suatu forum yang 

regulated dimana produsen (producer), pedagang (trader), hedger, dan 

spekulan dapat melindungi dirinya terhadap kenaikan harga, atau 

mencari keuntungan dari fluktuasi harga dengan cara memperdagangkan 

bentuk-bentuk kontrak standar dari transaksi derivatif. Pada pasar 

transaksi derivatif keuangan, produsen adalah bank dan lembaga 

keuangan besar lainnya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan 

instrumen keuangan yang menjadi dasar transaksi derivatif (Dian 

Ediana Rae, 2008 : 70). Dalam hal ini produk derivatif telah 

distandardisasi dan perdagangan hanya boleh diikuti oleh anggota bursa 

saja. Ciri-ciri umum dari transaksi melalui bursa (exchange) adalah 

sebagai berikut : 

a) Transaksi bersifat standar (satuan nominal, jangka waktu,harga, dan 

tingkat bunga); 

b) Terdapat clearing house yang berfungsi menyelesaikan transaksi 

antara buyer dan seller; 

c) Transaksi harus dilakukan melalui broker (peserta bursa); 

d) Setiap transaksi memerlukan margin account 

e) Jenis transaksi futures, option, dan warrant (Dian Ediana Rae, 2008: 

71). 

Pasar bursa transaksi derivatif di Indonesia saat ini dapat dikategaorikan 

kedalam dua bursa yaitu Bursa Berjangka Komoditi yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Bursa Komoditi dan Pasar Modal yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

2) Diluar bursa yaitu secara Over the Counter (OTC). Derivatif  Over the 

Counter (OTC) adalah kontrak yang dinegosiasikan secara privat 

diantara dua pihak atau lebih yang dibuat sesuai dengan persyaratan 
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yang ditetapkan oleh para pihak, yang nilainya bergantung pada nilai 

dari aset-aset yang mendasarinya, tingkat referensi (reference rate) atau 

index (Dian Ediana Rae, 2008 : 77). Produk derivatif yang 

diperdagangkan melalui Over the Counter (OTC) lebih disesuaikan 

dengan kebutuhan spesifik para pihak (customized atau tailor made) 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir. Produk derivatif 

yang diperdagangkan melalui Over the Counter (OTC) biasanya dijual 

oleh bank atau dealer lainnya kepada nasabahnya. Hal yang sebaliknya 

pun dapat terjadi yaitu bank membeli produk-produk derivatif dari 

nasabahnya, baik dari perusahaan dan non bank lainnya, akan tetapi 

setiap pembeli atau penjual harus mengambil risiko kredit dari pihak 

lawannya. Kelemahan-kelemahan transaksi derivatif Over the Counter 

(OTC), yaitu : 

a) Kurangnya likuiditas; 

b) Harga kurang transparan dan kurang kompetitif; dan 

c) Persyaratan kompleks, yang dapat mengakibatkan terjadinya kurang 

pemahaman secara menyeluruh mengenai implikasi kontrak oleh 

salah satu pihak, khususnya nasabah (Dian Ediana Rae, 2008 : 79). 

f. Manfaat Transaksi Derivatif Perbankan 

Secara konsep derivatif dapat digunakan untuk empat tujuan, yaitu : 

1) Sebagai pengganti investasi lain, dimana keuntungan dan risiko yang 

diharapkan dari investasi asal tetap tidak berubah; 

2) Sebagai lindung nilai (hedging) atas investasi lain. Tujuan dari hedging 

adalah untuk menetralkan risiko atas posisi terbuka (assets dan 

liabilities) terhadap harga pasar yang berlawanan dengan posisi terbuka 

tersebut dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain; 

3) Sebagai alat spekulatif yang dapat meningkatkan risiko dan sekaligus 

keuntungan yang besar dengan cara leverage. Spekulasi dilakukan oleh 

mereka yang dapat mengambil risiko dan berharap mengambil 

keuntungan dari naik turunnya harga;  
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4) Sebagai alat mencari informasi tentang harga suatu komoditi tertentu 

dikemudian hari (price discovery) (Dian Ediana Rae, 2008 : 99-100). 

g. Risiko-Risiko Transaksi Derivatif Perbankan 

Adapun yang merupakan risiko dari transaksi derivatif adalah : 

1) Risiko Hukum  

Risiko hukum adalah risiko dimana kontrak tidak dapat dipaksakan 

(enforced). Diantara risiko hukum dalam transaksi derivatif, misalnya: 

a) Salah satu pihak wanprestasi terhadap kontrak yang telah dibuatnya; 

b) Kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum; 

c) Penafsiran ganda terhadap klausula, kekuatan berlaku, bahkan 

eksistensi dari kontrak; 

d) Kepailitan para pihak (Munir Fuady, 2004 : 44). 

2) Risiko Pasar 

Risiko pasar timbul pada saat faktor-faktor pasar mengakibatkan suatu 

perubahan harga yang berlawanan dari harga yang diharapkan. 

Termasuk dalam risiko pasar adalah menurunnya likuiditas pasar secara 

tiba-tiba, meluasnya harga beli dan harga jual yang disebabkan oleh 

pergerakan harga yang tajam.  

3) Risiko Operasional 

Risiko operasional merupakan risiko dalam transaksi derivatif yang 

terjadi pada saat pelaksanaan transaksi derivatif, misalnya tidak 

memadainya teknologi, mismanagement, pengendalian intern yang tidak 

baik, dan lain-lain. 

4) Risiko Kredit 

Risiko kredit dalam transaksi derivatif merupakan risiko dimana salah 

satu pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak gagal membayar 

kewajibannya kepada pihak lainnya atau gagal serah atau gagal bayar. 
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4. Tinjauan tentang Kontrak 

a. Istilah dan Pengertian Kontrak 

Istilah kontrak dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari 

istilah contract dalam bahasa Inggris. Kontrak dalam hukum Indonesia yaitu 

merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut 

overeenkomst atau perjanjian.  

Bab II Buku III berjudul tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari 

Kontrak atau Perjanjian”, digunakannya kata atau diantara kontrak atau 

perjanjian menunjukkan bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sama, dan cara penyebutannya 

seperti tersebut di atas secara berturut-turut memeng disengaja dengan tujuan 

untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah 

tersebut mempunyai arti yang sama. 

Salah satu sebab mengapa perjanjian tidak selalu dapat dipersamakan 

dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat kata perjanjian 

yang dibuat secara tertulis. Pengertian Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih 

Karena transaksi derivatif yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini 

berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan yang merupakan bidang bisnis, 

dimana diperlukan suatu perjanjian tertulis diantara para pihak, maka penulis 

dalam penelitian ini lebih cenderung memakai istilah kontrak dibandingkan 

dengan perjanjian. Di samping itu, transaksi derivatif ini seringkali terjadi antara 

pihak nasabah domestik dengan bank asing, ataupun sebaliknya bank asing 

dengan nasabah domestik, dimana dalam transaksi ini biasanya diperjanjikan 

pihak bank harus menyerahkan Rupiah kepada nasabah atau sebaliknya nasabah 
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harus menyerahkan Dollar Amerika Serikat kepada bank tergantung jenis kontrak 

derivatif, apakah itu bentuk Forward, Option, maupun Swap. 

Terdapat beberapa pengertian kontrak, antara lain : 

1) Menurut kamus Black Law Dictionary, kontrak adalah suatu 
kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara dua 
atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau 
menghilangkan hubungan hukum; 

2) Menurut Gifis, Seteven H, kontrak adalah suatu perjanjian atau 
serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap 
wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan 
kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas; 

3) Menurut Hasanuddin Rahman, kontrak dapat diartikan sebagai suatu 
media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai 
suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan atau dengan kata 
lain kontrak merupakan suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara 
tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang membuat kontrak 
tersebut (Hasanuddin Rahman, 2003 : 3). 

Menurut beberapa pengertian kontrak di atas, penulis lebih cenderung 

memakai pengertian kontrak menurut Hasanuddin Rahman karena pengertian 

kontrak menurut Hasanuddin Rahman sesuai dengan maksud penulis yang 

mengkaji terkait penyebab timbul sengketa antara nasabah dengan pihak bank, 

yang salah satu sebabnya adalah terkait dengan kontrak derivatif. Pengertian 

kontrak dari Hasanuddin Rahman dapat diartikan, sebagai berikut : 

1) Kontrak dapat dijadikan sebagai suatu media atau piranti untuk 
menunjukkan apakah suatu kontrak yang dibuat diantara para pihak 
sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak; 

2) Kontrak sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau 
diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah 
terjadi suatu wanprestasi; 

3) Kontrak sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang 
berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah 
memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada 
pihak lainnya (Hasanuddin Rahman, 2003 : 3) 

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa fungsi kontrak di 

dalam bisnis adalah untuk mengamankan transaksi (Hasanuddin Rahman, 2003 : 

4). Mengingat fungsi kontrak untuk mengamankan transaksi bisnis, maka 

seharusnya kontrak dibuat secara tertulis, sehingga apabila suatu saat nanti ada 
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salah satu pihak yang wanprestasi dalam melaksanakan isi kontrak tersebut, pihak 

lain dapat menjadikan kontrak tersebut sebagai alat bukti tertulis. 

b. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Kontrak 

Untuk syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu : 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir 

(diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi bisa 

datang dari kedua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian 

penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk 

menentukan saat lahirnya suatu perjanjian (J.Satrio, 1995 : 166). Dalam 

hal kesepakatan maka kedua belah pihak harus mempunyai kehendak 

yang bebas untuk saling mengikatkan dirinya. Masalah timbul apabila 

ada cacat kehendak dan/atau pernyataan kehendak. Menurut doktrin dan 

yurisprudensi ternyata kontrak yang mengandung cacat seperti itu tetap 

mengikat para pihak, hanya saja atas tuntutan dari pihak yang merasa 

telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut, maka 

perjanjian dapat dibatalkan (J.Satrio, 1995 : 268). Bentuk-bentuk cacat 

kehendak diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyatakan bahwa, “Tiada sepakat yang sah apabila 

sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan 

paksaan atau penipuan”. Kekhilafan atau kekeliruan (dwaling) adalah 

apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa saja 

yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang 

menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa 

diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, 

sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia 

tidak akan memberikan persetujuannya. Paksaan merupakan paksaan 

rohani maupun paksaan badan (fisik). Berdasarkan Pasal 1324 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan paksaan, tidak hanya paksaan yang ditujukan kepada 

diri seseorang saja, tetapi juga termasuk didalamnya adanya rasa takut 

akan adanya kerugian terhadap kekayaan seseorang. Paksaan dapat 

dilakukan oleh pihak lawan maupun pihak ketiga. Penipuan (Bedrog) 

adalah apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-

keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan akal-akalan 

cerdik (tipu muslihat), untuk membujuk pihak lawannya memberikan 

perizinannya. Bentuk sepakat suatu kontrak salah satunya adalah 

pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak 

tersebut. Tanda tangan selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga 

sebagai wujud persetujuan atas tempat dan waktu serta isi kontrak yang 

dibuat tersebut. Tanda tangan juga berhubungan dengan kesengajaan 

para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai suatu bukti atas suatu 

peristiwa (Hasanuddin Rahman,2003:9). 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dinyatakan bahwa,”Setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak 

cakap”. Selanjutnya dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dinyatakan bahwa, Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

adalah : 

a) Orang-orang yang belum dewasa; 

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 

tertentu. Mengenai Pasal 1330 ayat (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata jika dikaitkan dengan Pasal 108 dan Pasal 110 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terlihatlah bahwa 

ketentuan-ketentuan tersebut mengatur ketidak wenangan seorang 
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istri. Terkait hal ini dengan adanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 1961 telah menetapkan bahwa Pasal 108 

dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

wewenang seorang istri untuk melakukan tindakan hukum dan 

untuk menghadap dimuka pengadilan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

3) Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek yang tertentu, syarat ini 

perlu untuk dapat menetapkan kewajiban debitur jika ada perselisihan. 

Dalam Pasal 1333 ayat (1) disebutkan bahwa suatu perjanjian harus 

mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan 

jenisnya. Selanjutnya Pasal 1333 ayat (2) mengatur bahwa 

diperbolehkan mengadakan perjanjian pada waktu mengadakan 

perjanjian jumlah barang belum ditentukan asal saja jumlah itu 

kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Hal ini dipertegas pada Pasal 

1334 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang-barang yang baru akan 

ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.  Pada Pasal 

1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian.  

4) Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang 

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, bukan 

sebab dalam arti motif yang menyebabkan atau yang mendorong orang 

membuat perjanjian. Syarat pertama dan kedua mengenai subyeknya 

atau pihak-pihak dalam kontrak sehingga disebut sebagai syarat 

subyektif. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat 

dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat 

obyektif karena mengenai obyeknya suatu kontrak. Jika syarat obyektif 

tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum. 
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c. Asas-Asas dalam Hukum Kontrak 

Asas-asas dalam hukum kontrak, antara lain : 

1) Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan 

perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang 

maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam asas 

kebebasan berkontrak dikenal pembatasannya yaitu dalam Pasal 1337 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya bahwa perjanjian 

tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan 

undang-undang. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, antara lain : 

a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian; 
c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian 

yang akan dibuatnya; 
d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 
e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 
f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional (aanvullend) (Hasanuddin Rahman, 
2003:15). 

2) Asas Konsensualisme  

Asas Konsensualisme yaitu perjanjian telah terjadi jika telah ada 

konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. 

3) Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) 

Asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda atau asas kepastian 

hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat 

atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

4) Asas Kepribadian 

Asas kepribadian yaitu yang menunjukkan personalia dalam suatu 

perjanjian, asas ini ditegaskan dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang dapat disimpulkan bahwa pada asasnya dalam 

suatu perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut. Asas kepribadian juga secara tegas 

diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 
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disebutkan adanya pengecualian dari asas kepribadian yaitu tentang 

janji untuk pihak ketiga (derden beding) yang ada dalam Pasal 1317. 

5) Asas Itikad Baik  

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. Asas itikad baik dapat dibedakan, yaitu : 

a) Itikad baik yang subyektif adalah kejujuran seseorang dalam 

melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak dalam 

sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum; 

b) Asas itikad baik obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian 

didasrkan atas nama kepatutan atau sesuai dengan norma yang 

berlaku didalam masyarakat. 

6) Asas Kepercayaan 

Asas kepercayaan yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan 

pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu 

sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi 

prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan ini kedua pihak 

mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai 

kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

d. Unsur-Unsur dalam Kontrak 

Terjadinya suatu kontrak secara hukum harus memnuhi unsur-unsur yang 

dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu : 

1) Unsur Essensialia 

Unsur essensialia adalah unsur yang sangat penting dan mutlak harus 

dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada atau telah lahirnya suatu 

kontrak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi dalam suatu kontrak, maka 

dapat membuat kontrak tersebut tidak pernah hadir. 

2) Unsur Naturalia 

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur 

tetapi yang oleh para pihak dapat disingkiri atau diganti. Disini unsur 

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



 

76 
 

tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau 

menambah (regelend atau aanvullenrecht). 

3) Unsur Accidentalia 

Unsur accidentalia adalah para pihak dalam hal ini dapat 

memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan 

menuangkannya dalam kontrak, walaupun hal-hal yang disepakati 

tersebut tidak diatur dalam undang-undang. 

e. Pelaksanaan Kontrak 

1) Prestasi  

Prestasi merupakan suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu 

kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana 

sesuai dengan ”term”dan ”condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak 

yang bersangkutan (Munir Fuady, 2001 : 87). 

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bentuk-

bentuk prestasi, yaitu : 

a) Memberikan sesuatu; 

b) Berbuat sesuatu; 

c) Tidak berbuat sesuatu. 

2) Wanprestasi (Default, Non Fulfilment, atau Breach of Contract) 

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang 

disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan (Munir Fuady, 2001 : 87). 

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti, antara lain : 

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikan; 

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
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d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya (Abdul R.Saliman, dkk, 2005 : 44). 

Akibat dari wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, 

pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Dalam 

wanprestasi debitur dapat membela diri dengan alasan, yaitu : 

a) Keadaan memaksa (Overmacht/Force Majeure); 

b) Kelalaian kreditur sendiri; 

c) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (Abdul 

R.Saliman,2005:44). 

f. Akibat Hukum Kontrak 

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan 

hukum dari suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan 

hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum 

suatu kontrak. Kemudian hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal 

balik dari para pihak maksudnya kewajiban dipihak pertama merupakan hak bagi 

pihak kedua, begitupun sebaliknya kewajiban dipihak kedua merupakan hak bagi 

pihak pertama (Hasanuddin Rahman, 2003 : 12). 

Suatu kontrak yang sah adalah kontrak yang memenuhi syarat seperti yang 

tersebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak yang 

sah menimbulkan akibat hukum, antara lain : 

1) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 

2) Tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau 

alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang; 

3) Pelaksanaannya dengan itikad baik. 

g. Berakhirnya Kontrak 

Berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa perikatan-perikatan hapus karena : 
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1) Pembayaran; 

2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan; 

3) Pembaharuan utang; 

4) Perjumpaan utang atau kompensasi; 

5) Percampuran utang; 

6) Pembebasan utangnya; 

7) Musnahnya barang yang terutang; 

8) Kebatalan atau pembatalan; 

9) Berlakunya suatu syarat batal; 

10) Lewatnya waktu. 

5. Tinjauan Tentang Kontrak Baku 

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah 

satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah 

tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu 

pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para 

pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau 

tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak 

tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk 

menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu 

pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah (Munir 

Fuady, 2003 : 76). 

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai 

kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi take it or leave it.  

Banyak kalangan atau ahli hukum yang berpendapat bahwa kecenderungan 

para pelaku usaha untuk menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu telah 

menyiapkan format-format kontrak yang umumnya telah tercetak untuk ditanda 

tangani oleh mitra berkontraknya, secara langsung maupun tidak langsung telah 

menghilangkan atau paling tidak membatasi kebebasan berkontrak (freedom of 
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contract) dari mitra berkontraknya tersebut untuk secara face to face untuk dapat 

menegosiasikan poin-poin kesepakatan yang diinginkannya ataupun dapat 

diterimanya sehubungan dengan transaksi ataupun perbuatan hukum yang akan 

mereka lakukan. Hal ini mempunyai akibat bahwa pada umumnya posisi dan 

pengetahuan para pelaku usaha terhadap hal-hal yang diperjanjikan lebih kuat dan 

dominan serta lebih dalam, yang membuat posisi mitra berkontraknya secara 

langsung ataupun tidak langsung cenderung dipaksa untuk tidak mempunyai 

pilihan lain kecuali menandatangani kontrak yang sebenarnya banyak 

mengandung kelemahan pada hak hukum mitra berkontraknya tersebut. Sehingga 

kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk terjadi klausula yang berat sebelah. 

Praktiknya klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku 

biasanya mempunyai wujud, sebagai berikut : 

1) Dicetak dengan huruf kecil; 

2) Bahasa yang tidak jelas artinya; 

3) Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca; 

4) Kakimat yang kompleks; 

5) Bahkan ada kontrak baku yang tidak berwujud (kontrak tersamar), 

seperti : tiket parkir, karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto, 

dan lain-lain; 

6) Jika kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar 

tidak dibacakan oleh salah satu pihak, misalnya ada klausula eksemsi 

ditulis dalam kontrak barang yang dibeli (Munir Fuady, 2003 : 78) . 

Masalah lain yang muncul dari kontrak baku adalah adanya klausula 

eksemsi dalam kontrak baku. Klausula eksemsi (exoneratie clausule) adalah suatu 

klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari 

salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum tanggung jawab 

tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Secara yuridis teknis, syarat eksemsi 

dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui tiga metode, sebagai berikut : 

1) Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-

kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak; 
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2) Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum 

karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar; 

3) Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu 

pihak dalam kontrak (Munir Fuady, 2003 : 98). 

Di samping kontrak baku mempunyai kelemahan juga mempunyai 

kelebihan-kelebihan, yaitu lebih efisien, dapat membuat praktik bisnis menjadi 

lebih simpel, serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak (Munir Fuady, 

2003 : 77). Hal ini dapat menjadi keunggulan komparatif dari perusahaan-

perusahaan dalam melayani para nasabah ataupun mitra berkontraknya. 

Oleh karena transaksi derivatif cukup canggih dan rumit, maka biasanya 

pihak bank mengacu pada format pembuatan kontrak derivatif yang disusun oleh 

International Swap and Derivatives Associations (ISDA).  

Awal mula pembentukan ISDA ini dilatar belakangi karena dahulu transaksi 

derivatif sempat mengalami hambatan dalam perkembangannya karena 

kekurangan dokumentasi yang standar dan kekurangan istilah-istilah baku yang 

dapat digunakan untuk transaksi jenis ini. Hal ini sedikit demi sedikit teratasi 

dengan terbentuknya International Swap Dealers Association (ISDA), Inc pada 

tahun 1985. ISDA ini bermarkas di New York Amerika Serikat. Pada tahun 1993 

International Swap Dealers Associations, Inc berganti nama menjadi 

International Swap and Derivatives Associations, Inc. ISDA ini banyak 

melakukan terobosan-terobosan untuk memperlancar kegiatan transaksi derivatif 

dengan melakukan dokumentasi hukum terkait standardisasi istilah-istilah yang 

digunakan dalam transaksi derivatif, salah satunya yaitu International Swap and 

Derivatives Association, Inc (ISDA) Master Agreement tahun 1992. ISDA Master 

Agreement tahun 1992 ini sekarang sudah diamandemen dengan adanya ISDA 

Master Agreement tahun 2002. Dengan adanya ISDA Master Agreement, 

perjanjian dibidang derivatif mengarah kepada bentuk yang seragam 

(convergence). ISDA Master Agreement merupakan dokumen pokok untuk 
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transaksi derivatif. Selain ISDA Master Agreement, terdapat dua dokumen yang 

digunakan bersama dalam transaksi derivatif, antara lain : 

1) Schedule to International Swap and Derivatives Association (ISDA) 

Master Agreement memuat tentang pilihan-pilihan yang wajib atau yang 

dapat dilakukan oleh para pihak, serta ketentuan-ketentuan yang dapat 

ditambahkan oleh para pihak untuk melengkapi, atau sebaliknya 

mengesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam ISDA 

Master Agreement; 

2) Confirmation memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat komersial yang 

telah disepakati oleh para pihak, seperti termasuk adanya perubahan-

perubahan mengenai kesepakatan yang spesifik. 

Walaupun masih banyak peserta pasar yang tetap memilih formatnya sendiri 

(Dian Ediana Rae, 2008 : 32). Karena ada bank yang menggunakan ketentuan 

ISDA Master Agreement dalam transaksi derivatif yang dilakukannya untuk 

kepentingan nasabah, dan ada pula yang hanya menggunakan Bilateral Agreement 

atau tanpa ISDA Master Agreement. Dalam hal bank menggunakan ketentuan 

ISDA Master Agreement, pada umumnya dalam praktik kesepakatan antara pihak 

nasabah dengan bank dilakukan melalui telepon dan akan dituangkan dalam atau 

dilanjuti dengan pengiriman konfirmasi atas transaksi yang telah disepakati oleh 

para pihak. ISDA Master Agreement dan Schedule ISDA Master Agreement 

merupakan payung kontrak dan biasanya sudah ditanda tangani jauh-jauh hari 

sebelum transaksi dilaksanakan, sedangkan konfirmasi biasanya dilakukan pada 

saat transaksi hendak dilakukan. 

Model standar International Swap and Derivatives Association, Inc (ISDA) 

Agreement menentukan bahwa jika ada pertentangan antara Confirmation disatu 

pihak dengan Schedule atau Master Agreement dilain pihak, maka yang berlaku 

adalah Confirmation tersebut. Dan jika pertentangan antara Schedule dengan 

Master Agrement, maka yang berlaku adalah Schedule tersebut (Munir Fuady, 

2004 : 57). 
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GAMBAR KERANGKA PEMIKIRAN 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa adanya 

globalisasi di bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap perkembangan 

perbankan di Indonesia. Pengaruh dari globalisasi tersebut di latar belakangi 

karena adanya ekspansi perbankan internasional yang disertai adanya liberalisasi 

arus modal internasional, deregulasi pasar keuangan, revolusi teknologi 

komunikasi dan inovasi keuangan telah mengakibatkan kemajuan pesat dalam 

pasar keuangan global. 

Adanya Globalisasi 
Ekonomi 

PERAN BANK 
INDONESIA 

KEWENANGAN PENGATURAN 
BERDASARKAN PRINSIP  

KEHATI-HATIAN 

RISIKO HUKUM 

Perkembangan Perbankan 
Di Indonesia 

Kegiatan Usaha Bank 

Produk Derivatif 

PBI Nomor 7/31/PBI/2005 jo.PBI Nomor 
10/38/PBI/2008 Tentang Transaksi Derivatif 

MASALAH 

PERLUNYA PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI NASABAH BANK 

SUKU BUNGA DAN 
VALUTA ASING 
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Perkembangan tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan 

perbankan di Indonesia, yang meliputi aktivitas kegiatan, wilayah berusaha, dan 

produk-produk perbankan. Salah satu inovasi dewasa ini dari produk perbankan 

dan keuangan di Indonesia adalah produk derivatif.  

Produk derivatif ini tidak diatur secara tegas atau diatur secara implisit 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Produk derivatif ini 

diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/38/PBI/2008 tentang Transaksi Derivatif. Pengertian transaksi derivatif 

berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/38/PBI/2008 adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian 

pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang 

mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang 

diikuti dengan pergerakan dana atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, 

namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit. 

Transaksi derivatif yang dilakukan oleh bank yang diizinkan oleh Bank 

Indonesia adalah transaksi derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta 

asing dan/atau suku bunga. Permasalahan hukum terkait transaksi derivatif saat ini 

adalah terkait terlambatnya regulasi yang mengatur dibandingkan dengan kasus 

atau masalah hukum yang muncul, kurangnya pemberian informasi oleh pihak 

bank terkait risiko transaksi derivatif, kurangnya pengetahuan nasabah terkait 

transaksi derivatif, dapat menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, 

ketidakjelasan regulasi yang ada, kurang kritisnya nasabah dalam transaksi 

derivatif, terjadinya wanprestasi terkait kontrak derivatif, dan sebagainya. Hal 

inilah yang menjadi risiko hukum terkait pelaksanaan transaksi derivatif 

perbankan dalam praktik.  
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Risiko hukum yang muncul dari pelaksanaan transaksi derivatif dalam 

praktik, salah satunya disebabkan karena ketidak jelasan pengaturan transaksi 

derivatif oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai kewenangan 

berdasarkan  Pasal 25 Undang-Undang Bank Indonesia untuk mengatur bank 

dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-

hatian.  

Dewasa ini, dengan munculnya sengketa terkait transaksi derivatif berupa 

gugatan perdata, baik yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah, maupun 

sebaliknya nasabah kepada bank, maka diperlukan suatu aturan hukum terkait 

penyelesaian sengketa yang adil, seimbang, tidak memberatkan salah satu pihak, 

serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Sebab yang memicu terjadinya 

sengketa ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah bank, karena 

kedudukan nasabah dengan bank dalam transaksi derivatif dianggap tidak 

seimbang, khususnya bagi nasabah yang benar-benar awam atas produk derivatif. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi para pihak, 

khususnya pihak nasabah karena industri perbankan salah satunya bertumpu pada 

kepercayaan nasabah. Selain itu, untuk menjaga stabilitas keuangan dan 

menghindari terjadinya krisis ekonomi maupun finansial akibat sistemic risk yang 

dapat ditimbulkan oleh industri perbankan, karena di Indonesia industri perbankan 

mempunyai peran yang sangat vital terhadap perekonomian negara. 
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BAB III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa,” Negara memiliki suatu bank sentral yang 

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur 

dengan undang-undang”. Dalam hal ini undang-undang yang dimaksud adalah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia 

sebagai bank sentral Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang 

mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu 

negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, 

serta menjalankan fungsi sebagai Lender of the Last Resort. Bank Indonesia 

mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu 

ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-

hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta sistem perbankan 

dan keuangan yang sehat dan efisien. Untuk mendukung pencapaian tujuan Bank 

Indonesia sebagai bank sentral republik Indonesia dalam mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undamg Nomor 23 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia, antara lain : 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

c. Mengatur dan mengawasi bank. 

Berkaitan dengan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan melalui kebijakan 

sistem devisa dan sistem nilai tukar. Hal ini merupakan konsekuensi dari 

terjadinya transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh 
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suatu negara, maka semakin besar pula aliran dana luar negeri yang masuk dan 

keluar dari suatu negara. Aliran dana luar negeri tersebut selanjutnya akan 

mempengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan nilai tukar dalam 

perekonomian, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

dan inflasi. Mekanisme dan besarnya pengaruh aliran dana luar negeri tersebut 

akan dipengaruhi oleh sistem nilai tukar dan sistem devisa yang dianut oleh suatu 

negara.  

Terdapat hubungan antara sistem nilai tukar, sistem devisa, dan kebijakan 

moneter yaitu jika diinginkan oleh suatu negara stabilitas nilai tukar dengan 

penerapan sistem nilai tukar tetap, maka independensi kebijakan moneter 

mengharuskan pembatasan mobilitas dana luar negeri melalui penerapan sistem 

devisa terkontrol. Sebaliknya jika dikehendaki kebebasan mobilitas dana luar 

negeri dengan penerapan sistem devisa bebas, maka independensi kebijakan 

moneter mengharuskan dianutnya sistem nilai tukar mengambang agar pengaruh 

mobilitas dana luar negeri tersebut dapat terserap oleh perubahan nilai tukar, 

dengan konsekuensi nilai tukar tidak selalu stabil, dan jumlah uang beredar di 

dalam negeri tetap terkendali (Perry Wijoyo (Ed.), 2004 : 73). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas 

Devisa dan Sistem Nilai Tukar, maka Indonesia dewasa ini menerapkan sistem 

devisa bebas dengan sistem nilai tukar mengambang berdasarkan Keputusan 

Presiden. Sampai saat ini Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 mengenai sistem nilai tukar yang berlaku 

di Indonesia belum ada. Dimana yang dimaksud dengan devisa adalah aset dan 

kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional, sedangkan 

sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata 

uang rupiah terhadap mata uang asing. 

Dengan penerapan sistem devisa bebas dengan sistem nilai tukar 

mengambang bagi Indonesia mempunyai konsekuensi yaitu adanya inovasi dan 

perkembangan produk perbankan yaitu produk derivatif yang digunakan sebagai 
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alat lindung nilai (hedging) dari risiko, baik karena foreign exchange risk 

exposure (perubahan kurs) maupun interest rate risk exposure (perubahan tingkat 

bunga). Sedangkan apabila menerapkan sistem devisa terkontrol dengan sistem 

nilai tukar tetap mempunyai konsekuensi kecenderungan bagi dunia usaha untuk 

tidak melakukan hedging atau perlindungan nilai valuta asing terhadap risiko 

perubahan nilai tukar sebab adanya kepastian nilai tukar bagi pasar (Perry Wijoyo 

(Ed.), 2004 : 71). 

Berkaitan dengan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan 

mengawasi bank, maka menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa,”Dalam 

rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf  (c), Bank 

Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan 

bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. Peranan pentingnya dilakukan pengaturan dan pengawasan bank yaitu 

dalam rangka menciptakan dan memelihara kesehatan sistem perbankan. Di 

samping itu, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan, maupun dimaksudkan untuk mencegah kerugian masyarakat dan 

pemerintah, serta memungkinkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Dengan informasi tersebut, 

masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam melakukan 

transaksi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bank (Perry Wijoyo (Ed.), 

2004:143). Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, ”Dalam 

rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang 

menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”. 

Pengaturan terhadap bank dilakukan dengan membuat berbagai ketentuan untuk 

mengatur keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Peraturan atau 

ketentuan tersebut tersebut seing disebut dengan prudential banking regulation 

atau pengaturan tentang prinsip kehati-hatian pada bank, yang pada dasarnya 
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berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelabgsungan hidup 

dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan 

masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan 

pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian (Perry Wijoyo (Ed.), 2004 : 

145).  

Oleh karena sampai saat ini di Indonesia belum ada aturan hukum yang 

secara khusus dalam bentuk undang-undang mengatur mengenai transaksi 

derivatif perbankan (over the counter) sebagai dasar kepastian hukum, 

sebagaimana telah ada aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang 

mengatur secara eksplisit transaksi derivatif yang dilakukan dibursa, baik bursa 

saham maupun bursa komoditi, yaitu untuk bursa saham diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana jenis atau bentuk 

derivatif yang dilakukan di Pasar Modal adalah turunan dari ekuiti dan indeks, 

meliputi right issue, option dan warrant. Sedangkan di bursa komoditi diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, dimana bentuk atau jenis derivatif yang dilakukan di bursa berjangka 

komoditi adalah turunan dari komoditi, meliputi kontrak berjangka (future) 

maupun opsi atas kontrak berjangka. Berbeda dengan di Indonesia di India aturan 

hukum mengenai transaksi derivatif (over the counter) diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang Kontrak India mengenai larangan melakukan transaksi derivatif 

yang bersifat spekulatif atau sekedar hanya mencari keuntungan karena termasuk 

perjanjian pertaruhan dan bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Kontrak 

India sebagaimana diungkapkan oleh Prachi Jhunjhunwala yang mengatakan 

bahwa,”When the underlying exposure is minuscule or absent as compared to the 

gains to be made, the contract in India law is hit by section 30 of the Indian 

Contract Act which prevent wagering agreements” 

(http://www.indialawjournal.com/volume 2/issue_1/article_by _Prachi 

_Jhunjunwalas.html 2007India Law Journal) (15 November 2009). Terjemahan 

bebasnya adalah ketika transaksi derivatif dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian 

dasar pengalihan risiko jika dibandingkan dengan keuntungan yang dibuat atau 
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dilakukan untuk tujuan spekulasi, maka hal ini melanggar Pasal 30 Undang-

Undang Kontrak India yang mencegah dilakukannya perjanjian perjudian. 

Di Indonesia aturan hukum khusus yang mengatur transaksi derivatif 

perbankan dalam bentuk undang-undang belum ada. Selain itu, dalam dalam 

Undang-Undang perbankan persoalan mengenai transaksi derivatif belum diatur 

secara tegas, walaupun dalam Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa ”Surat Berharga 

adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap 

derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam 

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”, namun 

pengaturan derivatif dalam pasal ini masih bersifat umum dan belum jelas 

maksudnya. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan 

sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah 

uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, 

melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang 

didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan 

sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Fungsi 

surat berharga antara lain sebagai alat pembayaran (alat tukar uang), sebagai alat 

untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana), 

maupun sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) (Abdulkadir Muhammad, 

1998 : 5).  

Menurut interpretasi penulis pengaturan surat berharga yang diatur dalam 

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perbankan kurang tepat jika transaksi derivatif 

dimasukkan dalam kategori surat berharga, mengenai hal ini penulis sependapat 

dengan Dian Ediana Rae  yang mengatakan bahwa Pasal 1 ayat (10) Undang-

Undang Perbankan tidak bisa dijadikan landasan hukum transaksi derivatif 

perbankan yang dilakukan secara over the counter, mengingat salah satu sifat dari 

surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (negotiable) 

secara mudah. Untuk transaksi derivatif tidak dapat dipindahtangankan secara 

mudah, karena adanya ketentuan hedging yaitu melakukan kontrak jual sekaligus 

beli. Dalam hedging disepakati pada saat jatuh tempo nanti bank yang melakukan 
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hedging akan membeli kembali dollarnya dari pihak pembeli dengan kurs yang 

sudah ditetapkan dalam kontrak. Di samping itu, surat berharga dapat dikatakan 

juga merupakan salah satu bentuk utang (tagihan), sementara dalam transaksi 

derivatif kontrak yang dilakukan tidak bersifat negotiable dan tidak terdapat sifat 

hubungan utang piutang (Dian Ediana Rae, 2008 : 193).  

Menurut penulis dasar hukum yang dapat digunakan dalam Undang-Undang 

Perbankan sebagai landasan hukum diizinkannya transaksi derivatif perbankan 

sebagai kegiatan usaha bank umum, terutama bank devisa yaitu Pasal 6 Undang-

Undang Perbankan yang mengatur mengenai usaha bank umum tidak 

menyebutkan secara eksplisit transaksi derivatif sebagai salah satu jenis usaha 

bank umum. Namun, masih terdapat celah hukum dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Perbankan yang kemungkinan dikategorikannya transaksi derivatif sebagai jenis 

usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, yaitu Pasal 6 huruf n menyebutkan 

bahwa,”Bank dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. Menurut penjelasan Pasal 6 huruf n ini 

disebutkan bahwa kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini 

adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan yang disebutkan atau diatur 

dalam Undang-Undang Perbankan pada huruf a sampai dengan huruf m, yang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya 

memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, 

membantu administrasi usaha nasabah, dan lain-lain. Selain itu, Pasal 7 huruf a 

Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa,”Bank dapat melakukan 

kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia”.  

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pelaksanaan 

kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip kehati-hatian ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan 

bunyi Pasal 25 ayat (2) tersebut Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai 
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kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk 

mengeluarkan ketentuan yang mengatur transaksi derivatif, dalam hal ini adalah 

Peraturan Bank Indonesia terkait transaksi derivatif perbankan, misalnya : 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 juncto Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Transaksi Derivatif. Kewenangan Bank Indonesia 

untuk mengeluarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi derivatif ini 

menunjukkan adanya delegasi kewenangan (delegatie van 

wetgebevingsbevoegdheid) yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Bank Indonesia maupun 

Undang-Undang Perbankan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah, dalam hal ini yaitu Peraturan Bank Indonesia, baik pelimpahan dinyatakan 

dengan tegas maupun tindakan. Kewenangan delegasi ini tidak diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik undang-undang dasar 

maupun undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, 

melainkan kewenangan delegasi ini diwakilkan, selain itu kewenangan delegasi 

ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang 

pelimpahan tersebut masih ada. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia diakui keberadaanya sebagai 

hukum positif dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping 

itu, karena transaksi derivatif sebagian besar melibatkan valuta asing, maka dasar 

hukum lain yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur transaksi 

derivatif yang berhubungan dengan valuta asing yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai 

Tukar, yang menyebutkan bahwa, ”Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, 

Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang 

dilakukan oleh bank”. Prinsip kehati-hatian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 

meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan 

intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maupun ketentuan intern bank yang 
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bersangkutan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 ditetapkan dengan Peraturan Bank 

Indonesia, antara lain dapat berupa : 

a. Standar pedoman kebijakan dan prosedur kegiatan transaksi devisa; 

b. Rasio posisi devisa neto; 

c. Pembatasan kerugian potensial dan aktual terhadap modal. 

Pengaturan tentang transaksi derivatif perbankan di Indonesia secara 

eksplisit pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 23/74/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Margin Trading. 

Peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 serta 

penjelasannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/15/UD tanggal 8 

Februari 1996 (Dian Ediana Rae, 2008 : 213). Dengan berlakunya Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, berdasarkan Pasal 

13 Peraturan Bank Indonesia ini, maka  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan 

bahwa Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 

2005. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2008, ditetapkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 yang merupakan perubahan atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, dimana dalam 

peraturan ini terdapat beberapa pasal yang diubah. Peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur mengenai transaksi derivatif 

perbankan bersifat pengawasan, penanggulangan dan tindakan preventif yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia atas kemungkinan kerugian yang dialami para 

pihak secara tidak wajar ataupun jika ada pihak yang dirugikan secara wajar, 

mengingat bisnis derivatif ini merupakan bisnis yang berisiko tinggi (high risk) 

dan merupakan bisnis kalah menang (zero sum business) (Munir Fuady, 2004 : 

39).  Aspek pengaturan mengenai transaksi derivatif yang diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang transaksi derivatif, 

akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu : 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/38/PBI/2008 menyatakan bahwa transaksi derivatif adalah transaksi 

yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya 

merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai 

tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau 

tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif 

kredit. Dalam memahami transaksi derivatif, sebelumnya perlu dipahami beberapa 

pengertian terkait transaksi derivatif, antara lain : 

a. Margin trading adalah transaksi derivatif tanpa pergerakan dana pokok 

(notional amount) sehingga yang bergerak hanya margin yang merupakan 

hasil perhitungan notional amount dengan selisih kurs atau selisih suku bunga 

yang mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan adanya margin deposit 

untuk menjamin pelaksanaan transaksi tersebut; 

b. Margin Deposit adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup 

kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena transaksi margin trading 

selama berlakunya kontrak transaksi margin trading; 

c. Maintenance margin adalah jumlah margin deposit minimum yang tetap harus 

dipelihara selama berlakunya kontrak transaksi margin trading; 

d. Margin call adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran untuk 

memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak. 

Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bank dapat melakukan transaksi 

derivatif, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 

Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut bank wajib melakukan mark to 

market yaitu cara perhitungan yang didasarkan pada kurs pasar yang telah 

disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk 

menentukan kerugian atau keuntungan. Posisi terbuka (Open Position) adalah 

posisi valuta dasar (base currency) transaksi derivatif yang masih terbuka. Bentuk 
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transaksi derivatif perbankan (over the counter) meliputi transaksi derivatif yang 

merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan 

suku bunga. Transaksi derivatif tersebut diperkenankan sepanjang bukan 

merupakan structured product yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap 

rupiah. Structured product adalah produk yang dikeluarkan bank yang merupakan 

kombinasi suatu aset dengan derivatif dari mata uang asing terhadap rupiah untuk 

tujuan mendapatkan tambahan penghasilan, yang dapat mendorong pembelian 

valuta asing terhadap rupiah guna tujuan spekulatif, dan karenanya dapat 

menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, dijelaskan 

bahwa transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) 

dalam bentuk forward, swap, option, dan transaksi lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu.  

Kewajiban-kewajiban bank yang melakukan transaksi derivatif sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008, antara lain : 

a. Dalam melakukan transaksi derivatif bank wajib menerapkan manajemen 

risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku 

tentang penerapan manajemen risiko bank umum; 

b. Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan 

melakukan transaksi derivatif. Penjelasan secara lengkap kepada nasabah, 

meliputi penjelasan atas : 

1) Risiko Kredit (Credit Risk); 

2) Risiko Penyelesaian (Settlement Risk); 

3) Risiko Pasar (Market Risk); 

4) Adanya kemungkinan saldo margin deposit dapat menjadi nihil dan 

bahkan negatif, sehingga bank dapat meminta nasabah untuk menambah 

margin deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi 

margin trading. 
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c. Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak 

yang mencakup paling sedikit : 

1) Pagu transaksi derivatif; 

2) Base currency yang digunakan; 

3) Jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan; 

4) Penyelesaian transaksi derivatif (settlement); 

5) Pembukuan laba atau rugi transaksi derivatif yang dilakukan; 

6) Pencatatan atas posisi laba atau rugi; 

7) Metode atau cara transaksi derivatif; 

8) Besarnya komisi; 

9) Penggunaan kurs konversi; 

10) Advis dan konfirmasi transaksi derivatif; 

11) Kerahasiaan; 

12) Domisili dan hukum yang berlaku. 

d. Kontrak wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca; 

e. Bank yang melakukan transaksi margin trading untuk kepentingan nasabah 

tanpa diikuti pergerakan dana atau instrumen wajib meminta nasabah untuk 

memenuhi : 

1) Margin deposit paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari pagu transaksi 

margin trading; 

2) Maintenance margin paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari margin 

deposit. 

f. Bank wajib melakukan margin call kepada nasabah dalam hal margin deposit 

telah mencapai maintenance margin; 

g. Bank wajib menghentikan kegiatan transaksi derivatif untuk kepentingan 

nasabah apabila setelah dilakukan margin call nasabah tidak melakukan 

setoran tambahan paling lambat pada hari kerja berikutnya; 

h. Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai 

posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah 

dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila nasabah menghadapi 
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kemungkinan kerugian sehingga dapat mengakibatkan margin deposit yang 

tersedia tidak dapat menutup kerugian; 

i. Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia 

mengenai transaksi derivatif yang mencakup : 

1) Kerugian atau keuntungan; 

2) Posisi transaksi derivatif, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah. 

Ketentuan kewajiban yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan 

transaksi derivatif tersebut di atas diperlukan dalam rangka pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian. Hal demikian karena ada kemungkinan risiko kerugian yang sangat 

besar dalam kegiatan ini. Dalam hal kerugian bank mencapai lebih dari 10 % 

(sepuluh persen) dari modal bank, bank yang bersangkutan dilarang melakukan 

transaksi derivatif baru serta wajib melapor kepada Bank Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang transaksi 

derivatif merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia selaku lembaga yang 

diberi tugas oleh undang-undang untuk menetapkan dan melaksanakan 

kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

serta mengatur dan mengawasi bank. Merujuk bagian pertimbangan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008, tujuan Bank Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia ini adalah untuk mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah akibat kecenderungan melemahnya nilai tukar 

rupiah. Melalui Peraturan Bank Indonesia ini maupun Peraturan Bank Indonesia 

lainnya, seperti : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang 

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 juncto. Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/14/PBI/2009 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, maupun 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 Tentang Prinsip Kehati-Hatian 

Dalam Melaksanakan Structured Product Bagi Bank Umum, Bank Indonesia 
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berharap pembelian valuta asing terhadap rupiah yang bertujuan spekulatif dapat 

diminimalkan, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, 

yang akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia 

(Warta Ekonomi edisi 04/XXI/2009: halaman 40-41). 

Untuk penegakan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia melakukan 

pengawasan dan memberikan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif 

untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan sanksi merupakan langkah represif. 

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur sanksi administrasi dari yang paling 

ringan  sampai yang paling berat, hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, antara lain : 

a. Bank yang melakukan pelanggaran atas kewajiban melakukan mark to market 

dalam transaksi derivatif dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan 

modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar; 

b. Bank yang melanggar ketentuan penerapan manajemen risiko dalam transaksi 

derivatif akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang 

berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;  

c. Bank yang tidak memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah atas 

risiko transaksi derivatif, akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi informasi 

produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; 

d. Bank yang melanggar ketentuan mengenai larangan memelihara posisi atas 

transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bank, maka sanksi 

yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; 

e. Bank yang melanggar ketentuan mengenai larangan melakukan margin trading 

valuta asing terhadap rupiah, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah, ataupun melakukan transaksi derivatif diluar bentuk atau 

jenis transaksi   derivatif yang diizinkan, maka sanksinya adalah : 
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1) Teguran tertulis; 

2) Penurunan tingkat kesehatan bank; 

3) Pembekuan kegiatan usaha tertentu; 

4) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam 

daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus bank; 

dan/atau 

5) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat 

pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat 

anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank 

Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia tidak mengatur terkait sanksi perdata, seperti 

pembatalan perjanjian atau ganti rugi atau sanksi pidana jika melanggar Peraturan 

Bank Indonesia ini. Jadi, dapat dikatakan sanksi hukum administrasi, sebagaimana 

diatur Peraturan Bank Indonesia ini, adalah primum remedium (obat yang utama) 

dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Bank Indonesia. 

B. Pembahasan 

1. Penyebab Terjadinya Sengketa dalam Transaksi Derivatif Perbankan 

Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa dalam transaksi derivatif 

perbankan (over the counter), maka penulis dalam penelitian hukum ini 

menggunakan pendekatan kasus yaitu beberapa kasus mengenai terjadinya 

gugatan transaksi derivatif perbankan yang terjadi dewasa ini ditelaah oleh penulis 

untuk mengetahui penyebab timbulnya permasalahan hukum yang menjadi risiko 

hukum terkait transaksi derivatif perbankan. Risiko hukum dalam transaksi 

derivatif perbankan yaitu banyaknya risiko dalam hubungan dengan transaksi 

valuta asing yang bersentuhan langsung dengan sektor hukum. Diantara risiko 

hukum dalam transaksi derivatif, misalnya : 

a. Salah satu pihak wanprestasi terhadap kontrak yang telah dibuatnya; 

b. Kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum; 
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c. Penafsiran ganda terhadap klausula, kekuatan berlaku, bahkan terhadap 

eksistensi dari kontrak, misalnya ada yang menafsirkan kontrak mengenai 

transaksi derivatif sebagai kontrak untung-untungan (perjudian); 

d. Kepailitan para pihak (Munir Fuady, 2004 : 44). 

Beberapa kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu 

kasus gugatan P.T.Nugrasantana terhadap Bank Credit Lyonnais Indonesia, kasus 

gugatan P.T.Suryamas Duta Makmur terhadap P.T.Bank Niaga, kasus gugatan 

P.T.Permata Hijau Sawit terhadap Citibank N.A, kasus gugatan P.T.Esa Kertas 

Nusantara terhadap Bank Danamon. Di samping itu, dalam penelitian hukum ini  

penulis tidak hanya mengkaji dan menganalisis kasus-kasus gugatan yang 

dilakukan oleh korporasi sebagai nasabah terhadap pihak bank, penulis juga 

menganalisis nasabah perorangan atau individu yang mengalami kerugian terkait 

transaksi derivatif perbankan, seperti yang dialami oleh Tio Wen Koei, Delima 

Hasri Azahari, Vincent Lingga. Pada penelitian hukum ini penulis juga melakukan 

analisis terkait Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006 atas perkara Hardi Widjaja 

Kusuma dengan Deutsche Bank AG Jakarta. 

Menurut Ricardo Simanjuntak, maraknya gugatan derivatif karena para 

nasabah mengalami kerugian yang luar biasa besar, sehingga tidak mampu 

membayar. Menurut Ricardo Simanjuntak, satu-satunya cara agar tidak membayar 

ialah berusaha keluar dari persoalan ini dengan merekayasa suatu alasan, 

membuat tirai asap untuk mengelabui hakim. Alasan-alasan tersebut, antara lain : 

1. Dengan mengatakan bahwa transaksi derivatif ini merupakan transaksi 

untung-untungan atau judi; 

2. Mereka menggugat karena tidak ada serah terimanya padahal katanya bank 

memberikan fasilitas kredit (http://www.hamline.edu/apakabar/basis 

data/1999/10/12/0018.html) (3 Desember 2009).  

Terkait hal ini Ricardo Simanjuntak memberikan satu contoh kasus yang 

pernah dibelanya yaitu kasus Bank Credit Lyonnais Indonesia menghadapi 

gugatan P.T.Nugrasantana. Dalam perjanjian transaksi tersebut, Bank Credit 
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Lyonnais Indonesia telah sepakat memberikan fasilitas untuk transaksi derivatif 

(forward) senilai US$ 30 juta kepada P.T.Nugrasantana. Jatuh temponya 

bermacam-macam. Karena nilai dollar Amerika Serikat tiba-tiba mengalami 

fluktuasi kenaikan, P.T.Nugrasantana kemudian menggugat karena harus 

menanggung beban pembayaran yang jauh lebih besar (kalau dirupiahkan). Dalam 

gugatannya, P.T.Nugrasantana menuntut agar kontraknya dibatalkan dan Bank 

Credit Lyonnais Indonesia mengembalikan uang deposit senilai US$ 1,5 juta 

ditambah ganti rugi Rp 1,5 Milyar.  

Menurut Sutan Remy Syahdeini, transaksi derivatif merupakan transaksi 

yang sangat kompleks dan banyak sekali jenisnya. Kalau bukan ahlinya sulit 

sekali memahaminya. Menurutnya seharusnya pihak bank dan hakim ataupun 

nasabah proaktif dengan meminta kehadiran saksi ahli. Beliau mencontohkan 

kasus Bank Niaga yang digugat P.T.Suryamas Duta Makmur, dimana hakim 

menolak kehadiran saksi ahli karena menganggap persoalannya sudah cukup jelas. 

Kasus ini bermula yaitu P.T.Suryamas Duta Makmur Tbk telah mengadakan 

transaksi dalam bentuk cross curency interest rate swap agreement dan foreign 

exchange facility agreement. Untuk transaksi ini, Bank Niaga menyediakan plafon 

US$100.000.000,00, P.T.SDM mengajukan permintaan fasilitas transaksi jual beli 

valuta asing sebesar US$ 50.000.000,00, sesuai dengan surat instruksi yang 

ditanda tangani oleh Kenneth Lian (Presiden Direktur) dan Daniel Imanto 

(Direktur). Surat Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 

penandatanganan foreign exchange confirmation yang pada intinya menyatakan 

bahwa pada tanggal 20 Juli 1998 P.T.SDM akan membayar US$50.000.000,00 

kepada Bank Niaga, dan akan menerima Rp 129.833.500.000,00. Surat konfirmasi 

telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini P.T.SDM 

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi akibat 

kehilangan keuntungan karena tidak dicairkannya fasilitas pinjaman sebesar US$ 

50.000.000,00 oleh Bank Niaga. Yang menjadi persoalan hukum utama dalam 

kasus ini adalah apakah fasilitas cross curency interest rate swap agreement dan 

foreign exchange facility agreement dinyatakan sebagai perjanjian fasilitas kredit 
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sebagaimana dikemukakan oleh P.T.SDM, ataukah transaksi derivatif 

sebagaimana dikemukakan oleh Bank Niaga (Dian Ediana Rae, 2008 :199). 

Dengan adanya kasus ini, maka keluarnya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 

02/PK/N/1999 sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung atas dasar legalitas 

transaksi derivatif perbankan di Indonesia, sehingga transaksi derivatif memenuhi 

salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal, maka kedepan 

para pihak dengan adanya yurisprudensi ini maupun Peraturan Bank Indonesia 

yang mengatur transaksi derivatif, khususnya nasabah dalam mengajukan gugatan 

perdata, sebaiknya jangan mengacu lagi pada alasan terkait legalitas transaksi 

derivatif perbankan di Indonesia yang belum diatur dengan undang-undang 

sehingga memenuhi syarat suatu sebab yang tidak halal, sehingga menurut mereka 

perjanjian yang terjadi antara pihak bank dan nasabah tidak bisa batal dengan 

sendirinya atau batal demi hukum. 

Selain kasus di atas, masih banyak kasus yang terjadi terkait transaksi 

derivatif perbankan, yang dialami oleh korporasi, baik Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) maupun Perseroan Terbatas milik swasta. Contoh-contoh BUMN yang 

menanggung potensi kerugian besar akibat melakukan transaksi derivatif 

spekulatif, misalnya : P.T.Perusahaan Gas Negara Tbk, P.T.Danareksa Sekuritas 

dan P.T.Timah Tbk. Sedangkan untuk perusahaan swasta, seperti kasus  gugatan 

P.T.Permata Hijau Sawit terhadap Citibank N.A. Gugatan P.T.Permata Hijau 

Sawit terhadap Citibank N.A., sengketa ini bermula ketika salah satu karyawan 

Citibank menawarkan structured product bernama Callable Forward  kepada 

salah satu karyawan P.T.Permata Hijau Sawit. Callable Forward adalah 

instrumen investasi yang dilakukan dengan melakukan kombinasi transaksi 

forward dan option untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar 

dengan menetapkan kurs pada nilai tertentu. Saat itu karyawan Citibank kepada 

P.T.Permata Hijau Sawit menjamin bahwa nilai rupiah tidak akan melebihi Rp 

10.000,00 per Dollar Amerika Serikat.Sehingga dalam transaksi tersebut 

dinyatakan bahwa P.T.Permata Hijau Sawit tidak mungkin mengalami kerugian. 

Hal yang melatar belakangi terjadinya sengketa tersebut, yaitu : 
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a. Pada 5 September 2008, Citibank mengirimkan surat confirmation kepada 

P.T.Permata Hijau Sawit yang isinya adalah adanya perjanjian antara kedua 

pihak untuk melakukan transaksi callable forward; 

b. Transaksi tersebut akan dilakukan setiap pekan selama lima puluh dua 

pekan yakni sejak tanggal 4 September 2008 sampai 27 Agustus 2009; 

c. Pada pekan keenam yaitu P.T.Permata Hijau diberikan guaranteed period 

yang nilai Dollar Amerika Serikatnya dipatok (strike rate) pada kurs Rp 

9.800,00 per Dollar Amerika Serikat. Dan pada pekan ketujuh, nilai Dollar 

Amerika Serikat akan dipatok pada harga Rp 9.600 per Dollar Amerika 

Serikat; 

d. Selama guaranteed period, Citibank akan membeli setiap dollar Amerika 

Serikat P.T.Permata Hijau diharga Rp 9.800,00 sebanyak US$ 1 juta; 

e. Pada pekan ketujuh, jumlah dollar yang diserahkan P.T.Permata Hijau 

Sawit ke Citibank akan bervariasi. Jika nilai dollar di pasaran di bawah 

strike rate Rp 9.600,00, maka P.T.Permata Hijau akan menyerahkan US$ 1 

juta, sebaliknya jika di atas strike rate, maka P.T.Permata Hijau Sawit wajib 

menyerahkan US$ 2 juta. 

Atas kasus ini Citibank mengajukan rekonvensi dengan dalil P.T.Permata 

Hijau Sawit telah melakukan wanprestasi. Dari lima puluh dua transaksi yang 

diperjanjikan, baru delapan transaksi yang dilaksanakan. Citibank meminta 

P.T.Permata Hijau Sawit membayar ganti rugi sebesar US$ 23 juta, ditambah 

bunga enam persen pertahun. Menurut Citibank dengan pembatalan dini (early 

termination) yang dilakukan oleh P.T.Permata Hijau Sawit sesuai perjanjian 

P.T.Permata Hijau Sawit harus membayar US$ 23 juta kepada Citibank 

(http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21874&cl=Berita) (25 Oktober 

2009). 

Di samping itu, kasus lainnya seperti gugatan P.T.Esa Kertas Nusantara 

terhadap Bank Danamon. Sengketa antara P.T.Esa Kertas Nusantara EKN) 

dengan P.T.Bank Danamon (Tbk) berawal dari kontrak derivatif antar dua pihak, 

P.T.Esa Kertas Nusantara merasa Bank Danamon selaku penjual produk derivatif 
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bukan menjual instrumen derivatif yang dibutuhkan Esa Kertas Nusantara untuk 

lindung nilai (hedging). 

P.T.Esa Kertas Nusantara yang memiliki pendapatan dalam dollar Amerika 

Serikat merasa telah dirugikan hingga sebesar Rp 1,1 triliun, yang terdiri dari rugi 

material Rp 207 miliar dan rugi immaterial Rp 900 miliar. P.T.Esa Kertas 

Nusantara yang tadinya membeli produk derivatif ini untuk melindungi 

pendapatannya dari pelemahan nilai tukar, mengaku tidak terlindungi oleh produk 

derivatif bank Danamon dan menuding transaksi derivatif milik Bank Danamon 

adalah structured product. Structured product adalah produk yang dikeluarkan 

bank yang merupakan kombinasi suatu aset dengan derivatif dari mata uang asing 

terhadap rupiah untuk tujuan mendapatkan tambahan penghasilan, yang dapat 

mendorong pembelian valuta asing terhadap rupiah guna tujuan spekulatif, dan 

karenanya dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Selain kasus di 

atas, masih banyak sengketa lainnya terkait transaksi derivatif, seperti gugatan 

P.T.Elnusa terhadap Bank Danamon, yang bermula dari adanya pembiayaan 

senilai US$ 31,5 juta yang merugikan salah satu pihak sekitar Rp 

200.000.000.000,00, kasus lainnya adalah gugatan Kalbe Farma terhadap 

J.P.Morgan yaitu adanya klaim JP Morgan di London bahwa Kalbe Farma telah 

melanggar kontrak derivatif yang telah disetujui dan ditandatanganinya, dan 

sebagainya. 

Menurut Drajad Wibowo, Mantan Anggota Komisi XI DPR RI yang 

membidangi keuangan dan perbankan, mengatakan bahwa produk transaksi 

derivatif yang kebanyakan ditawarkan perbankan, terutama bank asing adalah 

bentuk eksploitasi bank kepada nasabahnya. Menurutnya pihak bank 

memanfaatkan kekurang pahaman nasabah mengenai transaksi derivatif ini untuk 

mendapatkan pendapatan (fee based income) yang besar. Transaksi ini sifatnya 

tidak seimbang hanya memberikan keuntungan bagi bank, sementara bagi nasabah 

bisa negatif. Alasannya adalah cara atau modus transaksi ini yang dilakukan oleh 

pihak bank yaitu misalnya sebuah perusahaan yang ingin melakukan lindung nilai 

(hedging) dan ingin mengurangi risiko valuta asing, maka perusahaan tersebut 
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melakukan suatu perjanjian dengan pihak bank dengan kesepakatan menentukan 

satu rate tertentu, misalnya dalam waktu enam bulan. Pihak nasabah akan 

menyerahkan atau menjual Dollar Amerika Serikat kepada pihak bank dengan 

berbagai ketentuan. Nilai dollar Amerika Serikat yang diserahkan oleh nasabah 

kepada pihak bank sudah mematok angka kurs tertentu. Dari transaksi tersebut 

disepakati jika nilai tukar dollar Amerika Serikat di pasar kurang dari kurs 

patokan maka nasabah yang untung, artinya dollar yang diserahkan ke bank oleh 

nasabah dihargai lebih tinggi dari harga pasar. Sebaliknya, apabila harga pasar 

lebih dari atau sama dengan patokan (strike rate) maka bank yang untung. 

Menurut Drajat Wibowo yang merugikan pihak nasabah terkait transaksi ini 

adalah apabila nasabah tidak lagi menyerahkan dollar ke bank karena berpotensi 

menyebabkan kerugian besar, maka atas sikap nasabah tersebut pihak bank 

menuntut supaya nasabah membayar biaya pembatalan (unwind) dengan alasan 

bank terikat perjanjian dengan pihak lain. Padahal dalam hal ini bank tidak 

menyerahkan rupiah kepada pihak nasabah, sebaliknya nasabah tidak 

menyerahkan dollar kepada pihak bank 

(http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/09/11/154366/transaksi_derivatif_ek

sploitasi_nasabah/) (6 Mei 2009).  

Menurut Aviliani, Pengamat Ekonomi INDEF, mengatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor penyebab timbulnya permasalahan terkait kasus transaksi 

derivatif pasca terjadinya krisis keuangan global Oktober 2008, antara lain : 

a. Faktor yang paling utama yang berpotensi menyebabkan masalah adalah 

kurangnya pengetahuan pihak nasabah mengenai investasi di produk 

derivatif; 

b. Adanya kemungkinan tim marketing bank yang melakukan strategi 

pengemasan produk derivatifnya dengan sangat halus, sehingga berhasil 

menarik nasabah untuk membeli produk derivatif yang mereka jual, tanpa 

melakukan penjelasan yang lebih dalam mengenai produk derivatif yang 

mereka tawarkan; 
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c. Terkait perkembangan produk derivatif yang sangat cepat melampaui 

kecepatan regulasi yang mengatur hal tersebut 

(http://www.detikfinance.com/read/2009/04/06/150715/1111113/479/baca_

kontrak_perjanjian_ derivatif_sebelum_investasi) (12 Desember 2009).  

Manfaat transaksi derivatif disamping sebagai alat hedging (lindung nilai) juga 

sebagai alat spekulasi. Nasabah yang mengalami kerugian dari transaksi derivatif 

tidak hanya dialami oleh nasabah korporasi (Perusahaan), baik Badan Usaha Milik 

Negara, ataupun Perseroan Terbatas, tetapi juga nasabah individu, seperti yang 

dialami, antara lain : 

a. Tio Wen Koei yang mengalami kerugian akibat transaksi derivatif yang 

bersifat spekulatif bermula pada Juni 2007 ia membeli produk derivatif 

terbitan bank investasi Lehman Brothers dengan masa tenor 4,75 tahun. 

Produk berlabel Lehman Brothers 4,75 tahun USD One Shot Auto Call 

Principal Protected Note Series 1 dibeli dengan nilai investasi sebesar US$ 

100.000 dari Citibank. Menurutnya, saat itu ia ditawari oleh petugas 

relationship manager citibank untuk sebaiknya mengoptimalkan dana yang 

menganggur di Citibank dalam bentu investasi. Ia mengatakan bahwa 

tujuannya membeli produk tersebut bukan untuk tujuan spekulatif atau 

mengembangkan lebih jauh uangnya. Pada awalnya menurutnya selain 

dijanjikan keuntungan lebih, petugas relationship manager Citibank juga 

memberikan jaminan bahwa berinvestasi di structured notes tersebut 

sepenuhnya seratus persen aman. Karyawan Citibank yang menawarkan 

produk tersebut tidak menjelaskan risiko produk tersebut. 

b. Delima Hasri Azahari mengikuti program investasi di Lehman Brothes 

Notes yang ditawarkan Citibank, ia mengaku tertarik membelinya selain 

karena diyakinkan bahwa itu penawaran produk investasi terproteksi, juga 

karena adanya nama besar Citibank. Menurut pengakuannya, ia ikut 

investasi ini karena sejak awal merasa bahwa ini produk Citibank. Menurut 

pengakuannya, ia berinvestasi senilai US$ 50.000. 
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c. Vincent Lingga menceritakan bahwa ia berinvestasi di Lehman Brothers 

Notes karena merasa ada jaminan atau proteksi dari Citibank. Apalagi ia 

tambah yakin kalau produk yang ditawarkan oleh Citibank adalah produk 

Citibank yaitu dengan adanya logo Citibank yang ada dalam lembar kontrak 

yang ditandatanganinya. Pemahamannya waktu itu karena Citibank 

bertindak sebagai agen penjual, maka jelas itu merupakan produk Citibank 

(http://www.wartaekonomi.co.id/index.php?Option=com_content&view=ar

ticle&id=1716%3A korban_korban_produk_derivatif&catid=43% 3A 

wuumum&Itemid=62&show all=1) (23 Juni 2009). 

Berdasarkan kasus di atas, dapat penulis simpulkan bahwa awal terjadinya 

sengketa antara nasabah dengan pihak bank diawali dengan penawaran produk 

derivatif tersebut yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara-cara, sebagai 

berikut : 

a. Adanya penawaran produk derivatif yang bersifat spekulatif, seperti 

structured product ataupun structured notes kepada nasabah oleh pihak 

bank devisa, tanpa diikuti underlying asset (perjanjian dasar); 

b. Bank devisa yang melakukan transaksi derivatif ini adalah bank asing yang 

cabangnya di Indonesia atau bank devisa yang bertindak sebagai agen 

penjual dari transaksi derivatif yang merupakan produk bank asing, karena 

di Indonesia mayoritas transaksi derivatif dilakukan oleh bank asing, baik 

itu cabangnya maupun bertindak sebagai agen penjual produk tersebut, 

dengan perbandingan dengan bank devisa yang menawarkan produk 

tersebut 60:40, dimana nasabah dirayu oleh bank yang bersangkutan untuk 

melakukan transaksi derivatif margin trading yaitu transaksi derivatif tanpa 

pergerakan dana pokok. 

c. Transaksi derivatif yang ditawarkan oleh pihak bank sering menyesatkan, 

tidak transparan tentang risiko dan minim informasi.  

Permasalahan hukum sebagai penyebab yang memicu sengketa serta 

menjadi risiko hukum dari transaksi derivatif perbankan tidak hanya terjadi di 

Indonesia, di Indiapun permasalahannya sama dengan di Indonesia. Hal ini 
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sebagaimana diungkapkan oleh Prachi Jhunjhunwala  yang mengatakan 

bahwa,”The main problem derivative in India right now it that due to lack of 

information about them, banks often enter into contracts with companies which 

are not usually in consonance with RBI and SEBI guidelines, which seem to 

advocate more or less the position in the Indian Contract Act being referred to in 

the above quote which is that all contracts based upon uncertainty are 

unenforceable in law” (http://www.indialawjournal.com/volume 

2/issue_1/article_by _Prachi _Jhunjunwalas.html 2007India Law Journal) (15 

November 2009). Terjemahan bebasnya adalah Yang menjadi masalah utama 

dengan transaksi derivatif di India saat ini adalah kurangnya pemberian informasi 

tentang transaksi derivatif kepada pihak nasabah, bank sering melakukan kontrak 

dengan perusahaan yang mana biasanya tidak sesuai dengan ketentuan RBI (Bank 

Sentral India) dan SEBI (Pasar Modal India), yang mana akibatnya hukum 

perbuatan hukum itu tunduk pada Undang-Undang Kontrak India, dimana akibat 

hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dengan 

memberi informasi yang tidak jelas serta melanggar ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh RBI dan SEBI adalah seluruh kontrak berdasarkan ketidakpastian 

sehingga tidak dapat dilaksanakan menurut hukum atau batal demi hukum. 

Menurut penulis dari kasus-kasus yang terjadi, maka dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul yang menjadi risiko 

hukum dari transaksi derivatif perbankan, antara lain disebabkan oleh : 

a. Lemahnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia untuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait 

transaksi derivatif perbankan; 

b. Masih kurang pahamnya para pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif 

tersebut; 

c. Semakin terbukanya hubungan ekonomi antar negara akibat globalisasi 

tanpa batas sehingga sulit diprediksi pengaruhnya, salah satunya adalah 

dengan adanya produk derivatif perbankan yang merupakan inovasi dan 
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akibat dari perkembangan perbankan internasional yang tidak mudah untuk 

diukur risikonya; 

d. Bank Indonesia terlambat dalam mengeluarkan aturan hukum atau regulasi 

terkait transaksi derivatif perbankan yang bersifat spekulatif, misalnya 

keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang 

Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank baru ditetapkan 12 

November 2008. Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/38/PBI/2008 tentang transaksi derivatif baru ditetapkan pada tanggal 16 

Desember 2008, padahal sudah ada kurang lebih tiga ribu nasabah yang 

melakukan transaksi derivatif seperti, deposito dual currency dan  callable 

forward yang bersifat spekulatif. Padahal produk ini sudah dijual sejak 

tahun 2007 (Jawa Pos, Senin 23 Februari 2009 : 8). 

e. Adanya penyimpangan fungsi utama perbankan Indonesia yaitu Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 

menyatakan bahwa, ”Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Berdasarkan bunyi Pasal 

3 tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perbankan Indonesia mulai 

mengalami pergeseran dari fungsi intermediasi yaitu operasional kegiatan 

usaha bank umum hanya menitik beratkan pada keseimbangan antara dana 

yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta 

adanya kegiatan perbankan dengan underlying transactions dan risiko yang 

jelas yang harus dibiayai perbankan, seiring perkembangan waktu kegiatan 

perbankan mulai meninggalkan underlying transaction dengan melakukan 

transaksi yang bersifat spekulatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa industri 

perbankan Indonesia saat ini mulai mengarah dan condong kepada sistem 

universal banking, dimana bank-bank mulai menggabungkan antara fungsi 

commercial dan fungsi investasi, dimana di Indonesia fungsi investasi ini 

dilakukan oleh lembaga non bank, seperti asuransi dan reksadana. Namun 

saat ini lembaga perbankan mempunyai kecenderungan menawarkan 
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berbagai produk non bank tersebut, walaupun pada hakikatnya bank hanya 

berfungsi sebagai agen atau distributor atau mediasi produk non bank 

tersebut. Adanya transaksi derivatif yang dilakukan oleh perbankan 

Indonesia menunjukkan bahwa bank-bank mulai mengarah kepada fungsi 

investasi, karena adanya transaksi derivatif yang ditujukan untuk mendapat 

keuntungan dari selisih transaksi, ini tidak sesuai dengan fungsi utama 

perbankan yang menekankan pada fungsi intermediasi; 

f. Belum adanya aturan hukum yang lebih tinggi terkait transaksi derivatif 

dalam bentuk undang-undang. Ini mengingat pertimbangan hukum 

Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 

2/PK/N/1999 dalam perkara antara PT.Bank Niaga Tbk melawan 

PT.Dharmala Agrifood Tbk menyatatakan bahwa keberadaan transaksi 

derivatif telah diakui, karena Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dan 

moneter telah mengatur dengan perangkat hukum, walaupun dalam tingkat 

regulasi, karena transaksi derivatif harus diatur dengan undang-undang. 

Dalam era globalisasi, transaksi derivatif telah dipraktikkan dibanyak 

negara. Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini dijadikan yurisprudensi oleh 

Mahkamah Agung untuk kasus yang berhubungan dengan transaksi 

derivatif. 

Untuk mengkaji masalah penyebab maupun perlindungan hukum terkait 

transaksi derivatif perbankan, penulis mengambil satu sampel kasus yang penulis 

analisis  mengenai Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006 sebagai contoh gugatan 

yang dilakukan oleh nasabah terkait transaksi derivatif perbankan kepada pihak 

bank. Sengketa yang terjadi antara Hardi Widjaja Kusuma dengan Deutshe Bank 

AG Jakarta berawal dari ketika Hardi Widjaja Kusuma menempatkan dananya 

pada tanggal 25 Agustus 1997 di Deutshe Bank AG Jakarta dalam bentuk 

deposito dollar berjangka satu bulan dalam mata uang dollar Amerika Serikat 

sebesar US$ 368,464.43,-(tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam 

puluh empat dollar Amerika Serikat point empat puluh tiga sen) dengan nomor 

rekening NM3764. Penempatan dana dilakukan dua kali, pertama dengan 
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mentransfer uang sebesar US$ 191,815.38,- (seratus sembilan puluh satu ribu 

delapan ratus lima belas dollar Amerika Serikat point tiga puluh delapan sen) 

melalui Bank Danamon, kedua dengan mentransfer uang sebesar Rp 

505.773.842,26,- ( lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga 

delapan ratus empat puluh dua rupiah point dua puluh enam) melalui Bank Tiara. 

Masalah mulai muncul saat Hardi Widjaja Kusuma hendak memindahkan 

depositonya sebesar US$ 368,443.43,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat 

ratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat point empat puluh tiga sen) ke bank 

lain beserta bunganya, namun keinginan Hardi tersebut ditolak oleh pihak bank. 

Menurut Hardi, pihak bank telah merekayasa deposito berjangkanya menjadi 

transaksi derivatif berupa spot dan forward tanpa sepengetahuan dan seizinnya. 

Menurut Hardi ia tidak pernah mendapat informasi dari pihak bank atas transaksi 

derivatif ini. Pihak bank hanya mendalilkan pada sebuah formulir telepon dan/atau 

facsimile instruction. Dalam formulir yang ditandatanganinya ini tercantum jasa 

pelayanan perbankan kepada nasabahnya. Layanan itu berupa konfirmasi dari 

bank atas kurs mata uang ataupun transaksi perbankan, seperti spot, forward, atau 

swap. Hal itu digunakan oleh Deutsche Bank sebagai alasan untuk melakukan 

transaksi derivatif. Hardi selaku pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi 

mengajukan alasan dengan menunjuk Pasal 9 ayat (2) Surat Keterangan Bank 

Indonesia Nomor 28 Tahun 1995 juncto Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen(http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/336.php) (6 Juni 2009). 

Atas Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006 terkait kasus Hardi Widjaja Kusuma 

melawan Citibank, penulis menganalisisnya sebagai berikut : 

a. Pihak-pihak dari perkara tersebut, antara lain : 

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pembanding adalah Hardi 

Widjaja Kusuma, bertempat tinggal di Jl. Karang Bolong V Nomor 9, 

Ancol Barat, Jakarta Utara. Sedangkan pihak Termohon Kasasi dahulu 
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sebagai Tergugat / Terbanding adalah Deutsche Bank AG Jakarta, 

berkedudukan di Jl.Imam Bonjol Nomor 80 Jakarta Pusat. 

b. Alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan kasasi yaitu Pemohon 

Kasasi/Penggugat pada pokoknya sangat keberatan dengan putusan 

Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat, karena menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum atau tidak 

mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini Pemohon 

Kasasi, bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat 

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni 

Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

1) Bahwa menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

dianggap Pemohon Kasasi telah mengadili tanpa memberi pertimbangan 

hukum yang cukup akurat, judex facti sama sekali tidak 

mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 

di samping itu judex facti telah memberi pertimbangan hukum dengan 

cara menyimpang dari dasar gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi. 

Dengan demikian, menurut Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi Jakarta 

telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004; 

2) Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Kasasi dalam surat 

gugatannya tertanggal 7 Oktober 2002 menyatakan bahwa Termohon 

Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon 

Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah menerima sama sekali, 

mengetahui, ataupun diminta persetujuannya mengenai transaksi 

derivatif berupa transaksi spot dan forward yang dilakukan oleh 

Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat; 
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3) Bahwa lebih lanjut dalam point gugatan pada halaman 2 butir 4 secara 

tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali 

memberikan informasi apapun termasuk Sertifikat Deposito Rupiah 

tersebut dan tidak pernah juga menikmati bunga dari Deposito Rupiah 

milik Penggugat tersebut sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam 

duplik yang diajukan oleh Tergugat; 

4) Bahwa jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi 

Jakarta sampai dengan Mahkamah Agung mau lebih arif untuk 

memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum 

yang terungkap dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum berupa : 

a) Bahwa Deposito Rupiah Penggugat pada tanggal 27 Agustus 1997 

merupakan hasil dari Rp.505.773.842,46 ditambah Rp.511.187.488,- 

seperti yang didalilkan oleh Tergugat sendiri pada duplik dalam 

perkara Nomor 502/PDT.G/1997/PN.JKT. PST ; 

b) Bahwa hingga hari ini Penggugat tidak pernah menerima Sertifikat 

Deposito Rupiah tersebut dan tidak pernah juga menikmati bunga 

dari Deposito Rupiah milik Penggugat tersebut sebagaimana 

didalilkan oleh Tergugat dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat 

; 

c) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Sertifikat 

Deposito Rupiah dan tidak membayar bunga deposito atau Laporan 

Rekening Koran terhitung sejak tanggal 27 Agustus 1997 sampai 

dengan saat ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum ; 

d) Bahwa apabila Tergugat konsisten menjalankan praktik perbankan 

yang benar, maka hak Penggugat untuk mendapatkan Sertifikat 

Deposito Rupiah dan bunga tiap bulan dari Deposito Rupiah 

tersebut serta Laporan Rekening Koran selama ini (25 Agustus 1997 

s/d 31 Maret 2002), tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak 

pernah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan 

dan hukum yang berlaku. 
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5) Bahwa gugatan adalah berlandaskan dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, kaidah hukum dan ketentuan Bank Indonesia 

tentang Deposito Berjangka yaitu : 

a) Pengakuan sepihak tanpa dasar yang tidak pernah dapat dibuktikan 

kebenaran dari pengakuan tersebut (dalam HIR Pasal174, 175, 176 

dalam RBg PasaI 311, 312, 313, dan dalam BW Pasal 1923-1928) ; 

b) Ulasan-ulasan yang merupakan pengakuan sepihak yang tidak 

memiliki keabsahan hukum, tanpa memiliki bukti-bukti otentik 

apapun ; 

c) Dalil-dalil yang fiktif dan palsu belaka, yang juga merupakan 

pengakuan sepihak yang tidak pernah dapat dibuktikan 

kebenarannya ; 

d) Fakta dan bukti-bukti otentik yang tak terbantah ; 

e) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR tanggal 27 

Oktober 1988 jo Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 

22165/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989 tentang ketentuan 

penerbitan sertifikat deposito, yaitu sebagai berikut : 

(1) Dalam rangka pengerahan dana masyarakat, bank diperkenankan 

menerbitkan sertipikat deposito tanpa perlu meminta persetujuan 

Bank Indonesia ; 

(2)  Jangka waktu sertipikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga 

puluh) hari dan selama-Iamanya 24 (dua puluh empat) bulan ; 

(3) Sertifikat deposito dapat diperjual-belikan di pasar uang 

sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan 

keseragaman bentuk, isi dan redaksinya. Untuk itu, maka warkat 

deposito harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

(a) Kata-kata sertifikat deposito, dan dapat diperdagangkan 

ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah dilihat ; 

(b) Nomor seri dan nomor urut ; 

(c) Nama dan tempat kedudukan penerbit ; 

(d) Tanggal dan tempat penerbitan ; 
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(e) Tingkat bunga atau diskonto ; 

(f) Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari 

penerbit; 

(g) Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat 

deposito diterbitkan. 

6)  Bahwa berdasarkan ketentuan yang lazim berlaku dalam dunia 

perbankan serta ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

21/27/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

21/48/KEP/DIR tertanggal 27 Oktober 1988 tentang Penerbitan 

Sertifikat Deposito oleh Bank, maka sudah merupakan kewajiban 

Tergugat yang untuk menyerahkan sertifikat deposito kepada 

Penggugat, dimana bank harus menerbitkan sertifikat deposito yang 

harus memenuhi keseragaman bentuk, isi dan redaksinya dimana harus 

terdapat syarat-syarat kata-kata Sertifikat Deposito, dan dapat 

diperdagangkan ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah dilihat, 

adanya nomor seri dan nomor urut, tercantumnya nama dan tempat 

kedudukan penerbit, terdapatnya tanggal dan tempat penerbitan, adanya 

tingkat bunga atau diskonto,adanya tanda tangan direksi atau pejabat 

yang berwenang dari penerbit tanda tangan pejabat dari kantor cabang 

di tempat sertifikat deposito diterbitkan dan syarat-syarat lain yang 

diperlukan guna melindungi nasabah atau deposannya ; 

Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa 

informasi perlu diberikan oleh bank dalam hal bank bertindak sebagai 

perantara dalam melakukan penempatan surat berharga atas kepentingan 

dan atas perintah nasabah; 

Bahwa selanjutnya ditentukan bank berkewajiban memberikan suatu 

informasi yang lengkap mengenai seluruh jasa yang diberikan oleh bank 

terhadap nasabah yang menggunakan jasa tersebut dan bank 

berkewajiban memberikan suatu informasi yang lengkap mengenai 

seluruh jasa yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang 

mengggunakan jasa bank, tidak terbatas memberikan informasi bila jasa 

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



 

115 
 

perantara saja. Infomasi sangatlah dibutuhkan dan memang merupakan 

hak nasabah, maka sudah sewajarnya bank memberikan (Undang-

Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 – Hukum Perbankan di Indonesia, 

Drs. Muhammad Djumhana, S.H) ; 

7) Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 

1992 juncto Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1988 serta Surat 

Keputusan Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 

1988, Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor  22/65/KEP/DIR tanggal 

1 Desember 1989, maka sungguhlah tidak tepat dan salah besar tindakan 

Tergugat yang justru sangat bertentangan dan melanggar ketentuan 

perundang-undangan dan hukum seperti di atas yaitu : 

a) Secara melawan hukum menahan secara paksa warkat Sertifikat 

Deposito yang berupa surat berharga milik Penggugat sebagai 

pembawa warkat ; 

b) Secara melawan hukum melawan kehendak/instruksi 

deposan/Penggugat keinginan untuk menarik depositonya ; 

c) Mencairkan secara paksa melawan kehendak deposan yang ingin 

menarik deposito US Dollar tersebut, tanpa sepengetahuan dan 

persetujuan deposan serta tanpa pernah ditandatangani deposan di 

pencairan deposito tersebut, karenanya adalah cacat hukum dan 

tidak sah ; 

d) Tergugat telah melanggar Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 

21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 jo Surat Keputusan Bank 

Indonesia Nomor 22/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989 pada butir 

3 yang menyebutkan, “Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh 

tempo, atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat 

Sertifikat Deposito yang bersangkutan oleh pembawa” ; 

e) Tergugat telah melanggar Undang-Undang Perbankan BAB I Pasal 

1 ayat (8); 

f) Bahwa Penggugat tidak pernah meminta mencairkan deposito yang 

ada tetapi hendak menarik deposito tersebut dan oleh Tergugat 
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dengan niat dan itikad yang tidak baik dan untuk kepentingan 

Tergugat, telah secara paksa melawan kehendak Penggugat sebagai 

deposan yang hendak menarik deposito dollarya dengan 

mencairkannya dalam mata uang yang berbeda yang secara tegas 

telah melanggar ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang 

Perbankan yang menentukanpenarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan 

bank yang bersangkutan ; 

g) Tergugat tidak pernah memberikan informasi apapun dan menahan 

seluruh informasi transaksi bank kepada Penggugat dan 

bertentangan dengan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Perbankan. 

Bahwa Tergugat bukannya menaatinya sebaliknya telah merekayasa 

sebuah Formulir Hold Mail Agreement yang fiktif, berbohong dan 

mengakui di depan hakim di persidangan bahwa Penggugat telah 

meminta kepada bank untuk menahan dan memblokir seluruh 

informasi transaksi bank, sehingga 4 tahun 11 bulan ; 

8) Bahwa gugatan perkara a quo mutlak berlandaskan pengakuan Tergugat 

di depan hakim di persidangan dan sebagai bukti sempurna yang tidak 

dapat dibantah baik oleh siapapun dan berdasarkan ketentuan 

perundangundangan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 

21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 dan Surat Keputusan Bank 

Indonesia  Nomor 22/65/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989 serta fakta 

dan bukti yang tidak dibantah ; 

9) Bahwa dalil Tergugat baik di dalam jawaban, duplik, sidang 

pembuktian dan kesimpulan, mutlak bersifat klise melulu, dalam bentuk 

ulasan-ulasan, keterangan-keterangan palsu, pengulasan istilah-istilah 

perbankan, penjelasan-penjelasan hampa makna dan pembuktian palsu ; 

10) Bahwa sudah tertihat dengan sangat jelas Tergugat tidak dapat untuk 

membuktikan kebenaran dalilnya dengan bukti-bukti tertulis/bukti 

otentik seperti yang secara tegas dituntut oleh ketentuan 

perundangundangan (KUH Perdata, Hukum Pembuktian) dan BAB II 
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Pasal 80 ayat (4) KUH Perdata, padahal menurut Pasal 29 ayat (5) 

Undang-Undang Perbankan informasi perlu diberikan oleh bank dalam 

hal bank bertindak sebagai perantara dalam melakukan penempatan 

surat berharga atas kepentingan dan atas perintah nasabah dan bank 

berkewajiban memberikan suatu informasi yang lengkap mengenai 

seluruh jasa yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang 

menggunakan jasa bank, karena informasi sangatlah dibutuhkan dan 

memang merupakan hak nasabah ; 

11) Bahwa selain itu, dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa 

Termohon Kasasi telah melakukan/melaksanakan kegiatan transaksi 

atas dasar instruksi atau perintah Pemohon Kasasi nyata-nyata hingga 

pemeriksaan perkara ini diajukan kepada Mahkamah Agung tidak dapat 

membuktikan dalilnya tersebut ; 

12) Bahwa menurut hukum pembuktian utamanya ketentuan Pasal 163 HIR/ 

Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW secara tegas dinyatakan, ”Barangsiapa 

yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu 

peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak 

orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa 

itu”, maka oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan 

kebenaran dalilnya, cukup patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan 

bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum 

dimana karena terbukti tidak sekalipun Pemohon Kasasi memberikan 

instruksi atau perintah kepada Termohon Kasasi untuk melakukan 

kegiatan transaksi ; 

13) Bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 

Pengadilan Tinggi Jakarta jelas-jelas telah tidak mempertimbangkan 

dengan cukup, karena tidak memeriksa dan meneliti fakta-fakta hukum 

yang terungkap di persidangan, maka cukup patut dan beralasan hukum 

bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan putusan hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak dapat 

dipertahankan ; 
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14) Bahwa sejalan dengan itu karena telah terbukti secara tegas 

pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi 

Jakarta tidak memeriksa fakta-fakta hukum maupun mengenai 

penerapan hukum, maka beralasan untuk dibatalkan, hal ini sesuai 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4921 K/Sip/1970 

tanggal 22 Juli 1970 ; 

15) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di dalam 

tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di tingkat 

banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, bahwa Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengadili dan 

memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, alat-alat bukti dan 

ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menurut pada ketentuan hukum 

yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara 

motiverringsplicht sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 ; 

16) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta 

juga tidak ada memberikan ratio decidendi dan oobiter dicta serta 

penalaran yang jelas dan tepat mengenai keputusan hukumnya, 

sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagai sarana pengawasan melekat 

dalam menerapkan hukum yang objektif ; 

17) Bahwa demi terwujudnya law standard yang bersifat unified legal 

frame work dan unified legal opinion, maka sesuai dengan ketentuan 

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung serta demi tegaknya supremasi hukum kiranya 

alasan/keberatan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi di atas, cukup 

memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang 

memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 582/PDT/2003/PT.DKI 

juncto. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
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380/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, yakni mengabulkan seluruh petitum 

sebagaimana yang disampaikan Pemohon Kasasi di dalam surat 

gugatannya serta menghukum Termohon Kasasi untuk membayar 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; 

18) Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-

alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di atas, dengan tidak 

mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi terhadap kewibawaan 

Pengadilan, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung 

pada Mahkamah Agung agar berkenan kiranya memberikan alasan-

alasan hukum (motiverringsplicht) yang dijadikan dasar pertimbangan 

hukum serta memberi putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 

juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (1) Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004, Pasal 178 ayat (1) HIR (Pasal 189 ayat (1) 

RBg), Pasal 184 ayat (2) HIR (Pasal 195 ayat (2) RBg), Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974, serta Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II yang diterbitkan oleh 

Mahkamah Agung RI, April 1994, pada halaman 107 butir 10 huruf b. 

c. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas keberatan-

keberatan di atas, Mahkamah Agung berpendapat : 

1) Mengenai keberatan nomor 1, 2, 7, sampai 18 

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi 

Jakarta tidak salah menerapkan hukum. 

2)   Mengenai keberatan nomor 3 dan 4 

      Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena mengenai 

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu 

kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan 

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya 

berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya 

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi 
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syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan 

atai bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 

3)   Mengenai keberatan nomor 5 dan 6 

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan 

Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai 

penilaian hasil pembuktian seperti yang telah dipertimbangkan di atas, 

keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam 

pemeriksaan pada tingkat kasasi ; 

d. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah Agung 

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hardi Widjaja Kusuma 

dengan amar putusan, sebagai berikut : 

MENGADILI 

1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hardi Widjaja 

Kusuma tersebut; 

2) Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus 

Ribu Rupiah). 

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006 

di atas yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Hardi Widjaja Kusuma 

atas Termohon Kasasi Deutsche Bank AG Jakarta, oleh penulis dapat 

disimpulkan, sebagai berikut : 

a. Menurut penulis dalam putusan tersebut hakim yang memeriksa perkara 

tersebut hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, yaitu hanya 

memeriksa hukumnya dengan mendasarkan pada alasan mengajukan kasasi 

yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
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Agung. Dalam  amar putusannya hakim kasasi menyatakan menolak 

permohonan kasasi dari pemohon kasasi karena oleh Majelis Hakim Kasasi 

dinilai bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah dalam menerapkan 

hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Menurut penulis dalam 

memeriksa perkara ini, Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim kasasi dalam perkara 

ini hanya mendasarkan pada bunyi undang-undang saja, tidak melakukan 

penggalian hukum ataupun kebiasaan yang ada dan hidup dalam 

masyarakat; 

b. Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006, dalam amar putusannya tidak 

dicantumkan pendapat atau pertimbangan masing-masing hakim agung atas 

dasar atau alasan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi yang 

memeriksa perkara ini sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) 

Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa,”Dalam 

sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”; 

c. Menurut penulis putusan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan di 

Indonesia belum mempunyai nilai yang berarti dalam membantu mengatasi 

masalah hukum atau menjamin kepastian hukum dalam transaksi derivatif 

perbankan. Hal ini karena kurangnya pemahaman hakim terkait transaksi 

derivatif perbankan maupun hakim kurang memperhatikan dan melindungi 

kepentingan nasabah, serta tidak memberikan keadilan bagi nasabah terkait 

transaksi derivatif perbankan; 

d. Di samping itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa,” Pemeriksaan 

kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya 

jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau 
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para saksi atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan 

Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau 

para saksi”. Memang pada dasarnya pemeriksaan ditingkat kasasi yang 

diperiksa bukanlah duduk perkara atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, 

yaitu mengenai seluruh putusan hakim mengenai hukum, baik yang 

meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun 

bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. Namun, demi keadilan, 

menjamin kepastian hukum, serta perlindungan bagi nasabah, maupun 

untuk meminimalisir risiko hukum atas transaksi derivatif perbankan, 

seharusnya pemeriksaan kasasi perkara tersebut oleh Mahkamah Agung 

perlu mendengar kembali para pihak maupun para saksi terkait kasus ini 

ataupun melakukan pemeriksaan berkas dengan seksama karena hal ini 

diperbolehkan oleh undang-undang, seperti pemeriksaan Hold Mail 

Agreement tanggal 25 Agustus 1997 yang isinya antara lain memberikan 

kewenangan kepada bank menyimpan semua pernyataan-pernyataan, 

komunikasi, pengiriman, dan surat-surat dari bank kepada nasabah 

sehubungan dengan transaksi atas rekening nasabah Nomor 3764, menurut 

penulis Hold Mail Agreement tersebut memberi kekuasaan terlalu besar 

bagi pihak bank, sehingga dapat disalah gunakan atau diselewengkan oleh 

pihak bank, hal ini bertentangan dengan asas kepercayaan yang melandasi 

bisnis perbankan yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank 

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. 

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya dibank, semata-

mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya 

kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan 

dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah terhadap suatu 

bank telah berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi rush 

terhadap dana yang disimpannya (Rachmadi Usman, 2003 :16). Hal inilah 

yang seharusnya menjadi perhatian utama dari Majelis Hakim yang 

memutus kasus transaksi derivatif untuk meminimalisir risiko hukum 

maupun menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak dalam 
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perkembangan transaksi derivatif perbankan di Indonesia dewasa ini yang 

semakin pesat; 

e. Selain itu dalam Putusan Kasasi Nomor 562 K/Pdt/2006 dalam memutus 

perkara hakim tidak memperhatikan kualitas nasabah maupun frekuensi 

nasabah dalam melaksanakan transaksi derivatif perbankan. Menurut 

penulis perlu menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara transaksi derivatif  yaitu apakah nasabah yang melakukan transaksi 

derivatif merupakan nasabah yang benar-benar memilki kemampuan dan 

pemahaman tentang transaksi derivatif yang cukup rumit. Pertimbangan 

lainnya yaitu hakim harus memperhatikan frekuensi nasabah yang 

melakukan transaksi ini, tujuannya untuk mengukur pengetahuan nasabah 

atas transaksi. Semakin sering transaksi dilakukan oleh nasabah, maka 

nasabah tidak mungkin jika tidak memahami risiko transaksi derivatif. 

Jadi dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang penyebab 

timbulnya gugatan yang dilakukan oleh pihak nasabah Hardi Widjaja Kusuma 

kepada pihak bank yaitu Deutsche Bank AG Jakarta yaitu menurut Pemohon 

Kasasi dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya penyesatan 

pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak bank serta penyalah gunaan 

wewenang pihak bank mengalihkan transaksi sertifikat deposito berjangka valuta 

asing menjadi transaksi derivatif spot dan forward.  

Selain itu, dalam memeriksa dan memutus perkara ini, menurut penulis 

majelis hakim kasasi pada Mahkamah Agung dalam putusannya belum 

mengakomodir aspek perlindungan hukum bagi nasabah bank untuk 

meminimalisir risiko hukum dari transaksi derivatif perbankan.  

2. Aspek Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terkait  

     Transaksi Derivatif Perbankan 

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada 

kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu 

bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karena 
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itu, dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat 

dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, 

terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi pihak nasabah yang tidak 

mempunyai pengetahuan  serta kurang memahami seluk beluk transaksi derivatif 

perbankan menurut penulis seharusnya menjadi fokus atau perhatian utama, 

terutama dari Bank Indonesia selaku regulator. Mengenai masalah perlindungan 

hukum yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan perlindungan 

hukum secara implisit, sedangkan perlindungan hukum secara eksplisit yaitu 

perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan 

masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang 

akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut, di 

Indonesia perlindungan secara eksplisit ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan, untuk transaksi derivatif perlindungan secara eksplisit ini tidak dapat 

diterapkan. 

Sehingga untuk transaksi derivatif perlindungan hukum yang dapat diterapkan 

adalah perlindungan hukum secara implisit, salah satunya adalah melalui 

peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Kewenangan untuk mengatur 

yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan 

perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat yang mampu 

memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat merupakan tugas dari 

Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank. Berkaitan dengan transaksi 

derivatif perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum yang 

mengatur hal itu, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/38/PBI/2008 tentang transaksi derivatif, namun tingkat prediktabilitas aturan 

hukum ini kurang dibandingkan dengan tingkat perkembangan transaksi derivatif 

yang semakin canggih dan rumit. Contohnya, dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/31/PBI/2005, Bank Indonesia selaku regulator di bidang perbankan 

tidak mengatur secara tegas transaksi derivatif apa saja yang bersifat spekulatif 
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yang dilarang dilakukan oleh bank, sehingga dalam praktik banyak nasabah yang 

terjebak dalam produk derivatif tersebut dan mengalami kerugian yang besar. Hal 

inilah salah satu yang menjadi risiko hukum dari transaksi derivatif.  

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi 

derivatif, lebih menitikberatkan pada pengaturan transaksi derivatif yang 

dilakukan atas valuta asing, hampir tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai 

transaksi derivatif atas suku bunga, padahal dalam Pasal 7 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 dijelaskan bahwa, ”Bank hanya dapat melakukan 

transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau 

gabungan nilai tukar dan suku bunga”, padahal dalam praktik perbankan, terdapat 

kemungkinan pihak nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif atas dasar 

suku bunga. Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga tidak ditekankan adanya 

larangan melakukan transaksi derivatif tanpa adanya underlying transactions yaitu 

sesuatu yang menjadi dasar dari suatu transaksi atau dokumen atau surat berharga 

(Z.Dunil, 2004 : 192). Untuk transaksi derivatif underlying transactionsnya 

adalah kegiatan ekspor, impor, atau pinjaman luar negeri. Padahal mengingat 

salah satu manfaat dari transaksi derivatif adalah sebagai hedging (alat lindung 

nilai), dengan tidak adanya ketentuan secara eksplisit dalam Peraturan Bank 

Indonesia yang melarang melakukan transaksi derivatif tanpa underlying 

transactions, akan menjadi celah hukum bagi para pihak dalam melakukan 

transaksi derivatif untuk tujuan spekulatif.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank dalam perlindungan hukum 

nasabah yang kurang memiliki pengetahuan terkait transaksi derivatif perbankan, 

meliputi : 

a. Klasifikasi Investor; 

b. Kelayakan Investasi (Suitability of Investments); 

c. Interpretasi Karakteristik Produk ataupun Risiko (Misrepresentation of the 

Product’s Characteristics and/or the Risks); 
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d. Kelalaian dalam Mengingatkan Terjadinya Risiko (Failure to Warn about 

Risks or to Advice/Negligent); 

e. Pemahaman Terhadap Dokumen (Understanding of the Documents); 

f. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest or Duty); 

g. Mengadakan kontrak tanpa adanya kapasitas atau otoritas (Contracting 

without capacity or authority); 

h. Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) (Dian Ediana Rae, 2008 : 167). 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian tersebut di atas, akan penulis 

paparkan di bawah ini dikaitkan dengan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang 

mengatur mengenai transaksi derivatif untuk mengetahui apakah Peraturan-

Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan untuk mengatur transaksi derivatif 

telah mengakomodir perlindungan hukum bagi nasabah bank terutama nasabah 

yang kurang memiliki pengetahuan terkait transaksi derivatif perbankan. 

Pertama, masalah klasifikasi investor, Mustika Kuwera berpendapat bahwa 

dalam melakukan transaksi derivatif perlu dibedakan perlindungan hukum 

terhadap nasabah yang sophisticated dengan non sophisticated. Hal ini karena 

transaksi derivatif itu rumit dan complicated (kompleks) 

(http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=22867&cl=wawancara) (4 April 

2009). Di beberapa negara, seperti Inggris misalnya ada Undang-Undang Jasa 

Keuangan Inggris (Financial Services Act/FSA) mengklasifikasikan investor 

kedalam market counterparties, private customers, ordinary and small business 

dan perseorangan. Perbedaan antara nasabah privat dan non privat sangat penting, 

terutama untuk menentukan tentang ketentuan pemahaman nasabah, kelayakan 

investasi, dan larangan jenis-jenis transaksi tertentu (Dian Ediana Rae, 2008 : 

167). 

Alasan perlunya pengaturan tentang klasifikasi nasabah karena dalam hal 

transaksi derivatif, ketidakcanggihan satu pihak merupakan keuntungan untuk 

pihak lainnya. Menurut Mustika Kuwera klasifikasi untuk menentukan nasabah 

yang sophisticated dengan non sophisticated tidak hanya diperlukan terkait 
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pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga diperlukan untuk 

pertimbangan hakim di pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa 

transaksi derivatif perbankan, hal sebagaimana dinyatakan oleh Mustika Kuwera 

yang mengatakan bahwa,”Majelis hakim harus memperhatikan frekuensi transaksi 

derivatif yang dilakukan oleh si nasabah. Tujuannya untuk mengukur pengetahuan 

nasabah atas transaksi. Semakin sering transaksi, nasabah tidak mungkin berkelit 

tidak memahami risiko transaksi derivatif 

(http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=22867&cl=wawancara) (4 April 

2009). 

Di Indonesia klasifikasi nasabah ini baru diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam 

Melaksanakan Structured Product Bagi Bank Umum, yaitu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa,  

”Dalam menetapkan kegiatan structured product, bank wajib menetapkan 
klasifikasi nasabah, meliputi : 

1) Nasabah Profesional, yaitu nasabah yang memiliki pemahaman terhadap 
karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product, terdiri dari : 
a) Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, antara lain : Bank, 

Perusahaan Efek, Perusahaan Pembiayaan, Pedagang kontrak 
berjangka, ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, 
lembaga pembiayaan, perdagangan berjangka komoditi yang berlaku; 

b) Perusahaan selain perusahaan yang disebutkan di atas, yang 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
(1) Memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp 20 Milyar atau 

ekuivalennya dalam valuta asing; 
(2) Telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh 

enam) bulan berturut-turut; 
(3) Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain; 
(4) Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; 
(5) Bank atau lembaga pembangunan multilateral. 

2) Nasabah Eligible, yaitu nasabah yang memiliki pemahaman terhadap 
karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product, terdiri dari : 
a) Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, sepeerti dana pensiun, 

perusahaan perasuransian, sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha 
perasuransian yang berlaku. 

b) Perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, yang 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
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(1) Memiliki modal paling kurang Rp 5 Miliar atau ekuivalennya 
dalam valuta asing; 

(2) Telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 bulan berturut-
turut; 

(3) Nasabah perorangan yang memiliki portofolio aset, berupa kas, 
giro, tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp 5 Miliar atau 
ekuivalennya. 

3) Nasabah Retail, yaitu digolongkan nasabah ini apabila tidak memenuhi 
kriteria sebagai nasabah professional dan nasabah eligible”. 

Dasar atau klasifikasi untuk membedakan pemahaman nasabah tersebut di 

atas dapat diketahui melalui wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk 

tertulis ataupun melalui kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-

masing bank. Berdasarkan Pasal 12 ditentukan bahwa dalam menetapkan 

penilaian profil risiko Nasabah (Customers risk profile assessment), bank paling 

kurang wajib melakukan penilaian terhadap: 

1) Tujuan Nasabah; 

2) Profil keuangan Nasabah, yang meliputi: 

a)  Karakteristik usaha; 

b)  Sumber dana (source of funds) dan karakteristik dari sumber dana 

yang dimiliki; 

c)  Aset/kekayaan yang dimiliki; 

d)  Modal yang dimiliki; dan 

e)  Komitmen atau kewajiban keuangan nasabah, baik kepada bank 

maupun kepada pihak selain bank; 

3) Pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan 

structured product, yang meliputi: 

a)  Pengetahuan nasabah mengenai structured product; 

b)  Jenis structured product yang pernah atau sedang digunakan nasabah; 

c) Karakteristik structured product yang pernah atau sedang digunakan 

nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2; 

d) Volume dari structured product yang pernah atau sedang digunakan 

nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2; 

e)  Frekuensi penggunaan structured product oleh nasabah; dan 
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f)   Jangka waktu dari structured product yang pernah atau sedang 

digunakan nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

Berdasarkan Pasal 16 yang menyatakan bahwa, “Bank wajib melakukan 

pengkinian terhadap klasifikasi nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

apabila terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang 

telah ditetapkan terhadap nasabah yang dimaksud”. Hal ini penting untuk 

dilakukan oleh bank sebagai penerapan manajemen risiko maupun prinsip kehati-

hatian dalam melakukan kegiatan usaha, karena transaksi derivatif melalui produk 

spekulatif dapat memicu kredit macet pada perbankan. Termasuk pada bank lain 

yang tidak ikut memasarkan produk tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh Dradjat wibowo yang mengatakan bahwa nasabah yang melakukan transaksi 

derivatif spekulatif, terutama structured product, dapat memicu terjadinya kredit 

macet pada perbankan sebab nasabah ini mengalami kesulitan memenuhi prestasi 

kontrak derivatif akibat rugi dari transaksi derivatif valuta asing, sehingga mereka 

juga akan mengalami kesulitan dalam membayar kredit di bank, karena nasabah 

ini berasal dari kalangan pengusaha, baik kecil, menengah, maupun besar, ini 

mengakibatkan turunnya kolektibitas terkait dengan kredit yang akan semakin 

turun colnya (ukuran kualitas aktiva yang menggambarkan kelancaran kredit). 

Berbagai pengusaha ini menurut Dradjat Wibowo selain terancam kredit macet, 

mereka juga terancam dipailitkannya perusahaannya, bahkan sampai 

menyebabkan karyawannya pun kehilangan pekerjaan (Jawa Pos, Selasa 3 

Februari 2009 : 7). 

Kedua, Kelayakan Investasi, ini terkait juga dengan kualitas pemahaman 

investor atau nasabah dalam melakukan transaksi derivatif. Misalnya, dalam 

praktik terjadi investor yang dapat dikategorikan canggih  untuk investasi umum, 

namun ia sama sekali tidak memahami maupun menguasai transaksi derivatif 

tertentu yang akan dilakukannya. Apabila investasi mengalami kegagalan, maka 

investor bisa saja menyalahkan pihak lawan (counterparty) atau pedagang 

derivatif, karena telah menjual jenis investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

investor. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini, sebab pihak bank tidak 
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memperhatikan kelayakan investasi investor atau nasabahnya dalam 

melaksanakan transaksi derivatif perbankan. 

Ketiga, Tidak menjelaskan karakteristik produk ataupun risiko 

(Misrepresentation of the Product’s Characteristics and/or the Risks), hal ini 

telah menjadi alasan utama Penggugat yang mengajukan gugatan bahwa bank 

telah menyembunyikan risiko yang mungkin timbul terhadap nasabah. Padahal hal 

ini telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan agar bank 

memberikan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya mengenai produk bank 

yang akan dimanfaatkan nasabah, termasuk transaksi derivatif perbankan. 

Peraturan tersebut misalnya seperti yang diatur dalam  Pasal 4 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 menjelaskan bahwa,”Bank wajib memberikan 

penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi 

derivatif ”. Selain peraturan tersebut, terkait hal ini masih ada peraturan lain yang 

dapat dijadikan dasar hukum untuk pemberian informasi kepada nasabah sebagai 

bentuk perlindungan hukum yaitu Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan 

yang menjelaskan bahwa,”Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan 

informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan 

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Di samping itu, terkait dengan 

pemberian informasi yang menyesatkan nasabah ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi 

Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang menyebutkan 

bahwa,”Dalam memberikan informasi, bank dilarang memberikan informasi yang 

menyesatkan (mislead) dan/atau tidak etis (misconduct)”. Maksud informasi yang 

menyesatkan adalah apabila bank memberikan informasi yang tidak sesuai dengan 

fakta, sedangkan pemberian informasi dianggap tidak etis apabila memberikan 

penilaian negatif terhadap produk bank lain. Terkait pemberian informasi ini juga 

diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang 

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Structured Product Bagi Bank 

Umum yang menyatakan bahwa,”Bank wajib menerapkan transparansi informasi 
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dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi structured 

product”. 

Keempat, kelalaian dalam mengingatkan terjadinya Risiko (Failure to 

Warn about Risks or to Advice/Negligent), dalam Pasal 4 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 telah jelas diatur mengenai kewajiban bank 

untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan 

melakukan transaksi derivatif. Penjelasan tersebut, meliputi risiko kredit, risiko 

penyelesaian, risiko pasar, serta adanya kemungkinan saldo margin deposit dapat 

menjadi nihil dan bahkan negatif, sehingga bank dapat meminta nasabah untuk 

menambah margin deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup 

transaksi margin trading. Namun, dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai 

apakah pemberian penjelasan tersebut kepada nasabah dilakukan secara lisan 

dan/atau tertulis, apakah diperlukan penjelasan tersebut diatur lebih lanjut dalam 

sebuah kontrak yang dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa 

diantara para pihak yang mempermasalahkan atau dengan alasan ini. 

Kelima, pemahaman terhadap dokumen (Understanding of the Documents), 

hal ini terkait dengan dokumentasi transaksi derivatif yang kebanyakan dilakukan 

melalui kontrak standar, misalnya dokumentasi yang tunduk pada ketentuan 

ISDA. Untuk beberapa kasus yang timbul ketidak jelasan dan pemahaman 

terhadap dokumen perjanjian merupakan salah satu alasan dilakukannya gugatan. 

Mengenai hal ini penting juga untuk memperhatikan kebijakan pengelolaan 

dokumentasi untuk meminimalkan risiko hukum yang meliputi kajian menyeluruh 

terhadap unit dokumentasi, praktik dan prosedur dokumentasi, metode bekerjanya 

dokumentasi, dan secara khusus mengenai cara dokumen tersebut terhubung 

dengan kredit, hukum, operasional dan traders. Jika dokumentasi salah, tidak 

memadai, atau tidak ditandatangani oleh nasabah yang berwenang, maka akan 

membahayakan perlindungan hukum bagi nasabah yang bersangkutan (Dian 

Ediana Rae, 2008 : 174). 
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Keenam, konflik kepentingan (Conflict of Interest or Duty), untuk 

menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam transaksi derivatif diatur dalam 

Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 yang menyebutkan 

bahwa : 

1) Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan 

oleh pihak terkait dengan bank; 

2) Bank dianggap memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan 

oleh pihak terkait dengan bank apabila bank tidak meneruskan (pass-on) 

transaksi pihak terkait dengan bank pada waktu dan jumlah yang sama 

secara simultan kepada bank lain yang bukan pihak terkait. 

Maksudnya Pasal 5 tersebut adalah apabila bank melakukan transaksi 

derivatif dengan nasabah grup, direksi atau pemilik bank, maka bank harus 

meneruskan transaksi tersebut dengan waktu dan jumlah yang sama secara 

simultan kepada bank lain bukan grup. 

Ketujuh, mengadakan kontrak tanpa adanya kapasitas ataupun otoritas, 

perbedaan antara kapasitas dengan otoritas yaitu kata kapasitas digunakan untu 

perusahaan atau institusi lainnya, sedangkan otoritas untuk perorangan. Alasan 

terkait dengan kapasitas ataupun otoritas dari pihak lawan (ultra vires) sering 

dijadikan dalil bagi Penggugat maupun Tergugat untuk membatalkan perjanjian, 

seperti contoh kasus gugatan yang dilakukan oleh P.T.Nubika terhadap Standart 

Chartered Bank(Stanchart), alasannya adalah bahwa yang mewakili P.T.Nubika 

dalam menandatangani kontrak derivatif dilakukan oleh sekretaris perusahaan, 

sehingga kontrak derivatif dinilai oleh pihak P.T.Nubika tidak sah, sehingga dapat 

dibatalkan, karena sekretaris tersebut kapasitas yang diberikan oleh P.T.Nubika 

kepadanya terbatas terkait dengan penerimaan cek, bukan untuk melakukan 

transaksi derivatif (http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=22352&cl=Berita) 

(4 April 2009). 

Kedelapan, prinsip keterbukaan (Disclosure), ketentuan ini dimaksudkan 

sebagai upaya untuk melindungi nasabah bank terhadap kemungkinan kerugian 
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dari transaksi derivatif yang dilakukannya dengan bank. Sehingga untuk 

menunjang adanya prinsip keterbukaan serta mengingat tingkat kemampuan 

nasabah dalam melakukan transaksi derivatif ini perlu adanya Risk Disclosure 

Statement dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh nasabah sebelum 

melakukan transaksi atau setelah menerima penjelasan secara lengkap dari pihak 

bank terkait risiko dari transaksi derivatif. Risk Disclosure Statement ini dapat 

digunakan oleh hakim untuk mengukur materialitas informasi yang diberikan 

kepada nasabah oleh pihak bank jika terjadi sengketa yang banyak terjadi karena 

nasabah menganggap bahwa tidak pernah menerima penjelasan secara jelas terkait 

risiko transaksi derivatif ataupun adanya pemberian informasi kepada nasabah 

oleh pihak bank yang menyesatkan terkait produk derivatif (misrepresentation of 

the product’s characteristic and/or the risks).  

Mengenai perlindungan hukum kepada nasabah bank terkait transaksi 

derivatif perbankan, selain melalui hukum publik yaitu melalui peraturan 

perundang-undangan, perlindungan hukum ini juga dapat dilakukan melalui 

hukum privat yaitu terkait dengan adanya asas kebebasan berkontrak, yang terdiri 

: 

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian; 
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang 

akan dibuatnya; 
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 
6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang 

yang bersifat opsional (aanvullend) (Hasanuddin Rahman, 2003 : 15). 

Berkaitan dengan pengaturan hukum kontrak yang menganut sistem terbuka 

artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur 

maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi,”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan Pasal 1338 

ayat (1) ini yang mendasari adanya asas kebebasan berkontrak. 
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Dari segi hukum perdata, jelas bahwa transaksi derivatif termasuk kedalam 

ruang lingkup hukum kontrak, karena transaksi tersebut pada dasarnya tidak lain 

dari suatu kontrak antara para pihak dalam transaksi derivatif tersebut. 

Konsekuensi yuridisnya adalah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum kontrak 

terhadap transaksi derivatif tersebut, termasuk prinsip persyaratan sahnya suatu 

kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak (Munir Fuady, 2004 : 39).  

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa jenis kontrak yang terdapat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut dengan kontrak 

bernama, antara lain jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian-

perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, 

penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap atau bunga abadi, 

perjanjian-perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan, dan 

perdamaian.   

Apabila dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dalam transaksi derivatif yang 

terjadi antara bank dengan nasabah,menunjukkan kesamaan persoalan yang 

dihadapi, antara lain : 

1. Transaksi derivatif dianggap merupakan perjudian; 

2. Transaksi derivatif dianggap merupakan transaksi kredit; 

3. Transaksi derivatif dianggap merupakan transaksi jual beli (Dian Ediana Rae, 

2008 : 204) . 

Pertama, transaksi derivatif dianggap merupakan perjudian, merujuk pada 

Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa, 

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, 

mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, 

bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”. Membaca Pasal 1774 ini 

terdapat kemiripan dengan transaksi derivatif, khususnya dalam hal adanya unsur 

ketidakpastian atau perbuatan yang bergantung pada suatu kejadian yang belum 

tentu. Namun bila melihat lebih jauh uraian Pasal 1774 ini, ternyata hal tersebut 

hanya berlaku bagi perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan 
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pertaruhan. Dalam transaksi derivatif para pihak selalu mengambil posisi yang 

berhadap-hadapan atas apa yang akan terjadi dimasa mendatang dimana salah satu 

pihak harus membayar sejumlah uang atau melakukan delivery kepada pihak 

lawannya. Ini dikenal sebagai zero sum game karena akan ada pihak yang menang 

dan pihak yang kalah. Transaksi derivatif tidak bisa digolongkan sebagai 

perjudian, karena konsekuensi hukum dari perjanjian perjudian adalah kontrak 

seperti itu tidak dapat dipaksakan pelaksanaanya menurut hukum, dan apabila 

salah satu pihak telah melaksanakan prestasinya, maka dia tidak dapat menuntut 

kembali apa yang telah dibayarkannya, sedangkan untuk transaksi derivatif ada 

konsep trading yang meliputi strategi trading, faktor perubahan harga, analisis 

fundamental, analisis teknik, cara-cara mengatasi kerugian, dan penentuan waktu 

(Munir Fuady, 2004 : 42). Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi derivatif bukan 

merupakan perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Kedua, transaksi derivatif dianggap merupakan transaksi kredit, menurut 

Sutan Remy Syahdeini, terkait alasan atau dalil Penggugat dalam mengajukan 

gugatan memakai alasan bahwa perjanjian yang terjadi antara pihak bank dan 

nasabah merupakan perjanjian fasilitas kredit, menurutnya bahwa sudah jelas 

diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 yang 

menyebutkan bahwa, ”Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan/atau cerukan 

(overdraft) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk 

pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi margin trading”, berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 dimana dinyatakan bahwa 

ketentuan Pasal 6 ini dihapus dan akan diatur tersendiri dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 

Menurutnya ketentuan ini tidak kontradiktif, karena yang dilarang sudah jelas 

yaitu fasilitas kredit dan/atau cerukan. Seandainya bank melanggar memberikan 

fasilitas kredit semacam itu, bank tersebut bisa dikenakan sanksi administratif 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengaturnya, namun 

menurut beliau kredit yang terlanjur tetap harus dibayar oleh nasabah 
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(http://www.hamline.edu/apakabar/basis data/1999/10/12/0018.html) (3 Desember 

2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi bukan transaksi kredit. 

Ketiga, transaksi derivatif dianggap merupakan transaksi jual beli, untuk 

mengkaji apakah transaksi derivatif merupakan transaksi jual beli, penulis akan 

merujuk pada Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat 

adanya penyerahan dalam jual beli, yaitu adanya argumen bahwa transaksi 

derivatif merupakan transaksi jual beli, argumen itu antara lain : 

1) Merujuk pada pengertian transaksi derivatif yang diatur dalam  Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005, dimana transaksi tersebut dapat 

dilakukan dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana, pergerakan 

inilah dalam transaksi derivatif yang diartikan sebagai penyerahan; 

2) Berlakunya asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan untuk menerima 

atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional 

(aanvullend), dalam jual beli ini dalam praktik banyak sekali dibuat 

peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak yang bertujuan menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan undang-undang. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi derivatif bukan merupakan 

transaksi jual beli. Dengan demikian, diperlukan suatu penetapan sifat hukum 

transaksi derivatif untuk menghindari dimasukkannya transaksi derivatif dalam 

klasifikasi yang kurang tepat, misalnya sebagai kredit, jual beli atau bahkan 

perjudian. Kontrak derivatif dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian khusus (sui 

generis) yang merupakan hasil perkembangan dari inovasi keuangan, sehingga 

transaksi derivatif tidak bisa dimasukkan kedalam salah satu jenis perjanjian yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun perjanjian yang telah 

ada dalam praktik perbankan dewasa ini. 

Sifat sui generis transaksi derivatif merupakan sifat alami (nature) dari 

transaksi itu sendiri yang berbeda dengan jenis-jenis transaksi lainnya, tingkat 

kecanggihan transaksi dan potensi risiko yang dapat ditimbulkannya. Objek yang 

diperjanjikan dalam transaksi derivatif tidak perlu suatu barang yang nyata 
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(tangible), seperti komoditi dan mata uang, melainkan dapat juga suatu barang 

yang tidak nyata (intangible), seperti suku bunga dan indeks. Kecanggihan dari 

transaksi derivatif ini telah mengakibatkan pula terjadinya kesenjangan informasi 

dan kemampuan yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan para 

pihak. Selain itu, adanya potensi kerugian dari transaksi derivatif yang sangat 

besar dan tidak besar, maupun dengan potensi risiko sistemik terhadap sistem 

perbankan dan keuangan menyebabkan masuknya unsur hukum publik terhadap 

kontrak transaksi perdata yang pada mulanya merupakan transaksi perdata biasa 

(Dian Ediana Rae, 2008 : 211). 

Selain itu, dalam perlindungan hukum terhadap pihak nasabah masih 

terdapat masalah yaitu terkait kontrak derivatif yang kebanyakan dibuat dalam 

bahasa asing yaitu bahasa Inggris, sehingga hal ini dapat menimbulkan multi tafsir 

atas kontrak yang berujung pada terjadinya sengketa, serta tidak adanya aturan 

hukum yang secara tertulis mengatur mengenai masalah bahasa dalam kontrak 

derivatif. Namun, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/26/PBI/2009 yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa: 

1. Kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam melakukan transaksi 
Structured Product wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis; 

3. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat 
dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan 
menggunakan tanda tangan basah. 

 Menurut penulis kontrak derivatif yang dilakukan di Indonesia dengan 

salah satu pihak, yaitu pihak Indonesia ataupun pihak lainnya atau pihak lawan 

warga negara asing, seharusnya kontrak derivatif dibuat dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris sebagai translate (terjemahannya) untuk memudahkan para 

pihak, baik nasabah dari Indonesia maupun pihak lawan yaitu pihak asing  yang 

membaca kontrak tersebut. Serta untuk memudahkan penyelesaian sengketa bagi 

hakim di Pengadilan terkait gugatan nasabah untuk membatalkan kontrak derivatif 

yang dirasa nasabah memberatkan mereka. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak 

nasabah terkait hukum perdata, maka dapat dilakukan melalui kontrak dengan 
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penerapan asas kebebasan berkontrak, dimana nasabah seharusnya memiliki 

kedudukan yang seimbang dengan bank dalam melaksanakan transaksi derivatif. 

Selain itu, menurut penulis terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh 

pihak nasabah serta untuk menghindari, baik risiko hukum maupun risiko 

reputasi, serta demi keadilan sebaiknya bank menurut penulis  tidak 

membebankan seluruh kerugian dari transaksi derivatif kepada pihak nasabah, 

bank juga harus berbagi dengan nasabah, misalnya dulu sewaktu menandatangani 

kontrak derivatif kurs dollar Amerika Serikat dipatok senilai Rp 2.300,00 

kemudian sekarang meningkat menjadi Rp 8.000,00, maka sebaiknya Rp 8.000,00 

dikurangi Rp 2.300,00, hasilnya dibagi dua separuh dipikul nasabah dan 

separuhnya lagi dipikul bank, risiko fluktuasi ini terjadinya bukan karena adanya 

tujuan spekulatif, melainkan karena adanya fluktuasi nilai tukar akibat krisis 

keuangan atau adanya force majeure. Karena menurut penulis, penyelesaian 

sengketa yang ditawarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 

13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang transaksi valuta asing 

terhadap rupiah masih dirasa memberatkan pihak nasabah sebab pihak nasabah 

harus membayar premi untuk menghentikan transaksi tersebut, kemudian untuk 

restrukturisasi kontrak maupun menyelesaikan transaksi dengan menggunakan 

dana pinjaman dari bank ini memberatkan nasabah, dimana yang tadinya nasabah 

tidak punya utang menjadi punya utang atau kredit, inilah yang berpotensi 

memicu kredit macet dan sistemic risk pada perbankan, penyelesaian tersebut 

yang diatur dalam Pasal 13, antara lain : 

a. Percepatan penyelesaian (early termination) atau penghentian (unwind) 

transaksi valuta asing terhadap rupiah; 

b. Penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi kontrak transaksi valuta asing 

terhadap rupiah; 

c. Penyelesaian transaksi dengan menggunakan dana pinjaman dari bank. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah perlindungan hukum 

terkait transaksi derivatif perbankan, yang tidak hanya mencakup aspek 
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keperdataan antara para pihak saja, juga mencakup aspek hukum publik yang 

terkait dengan perlindungan para pihak untuk menghindari risiko kerugian dari 

transaksi derivatif tidak hanya risiko yang sifatnya counterparty risk melainkan 

juga ada risiko yang sifatnya sistemic risk, yaitu melalui peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan yang mengatur mengenai transaksi derivatif, 

namun hal ini masih terdapat banyak kekurangan dan prediktabilitasnya masih 

kurang.  

Transaksi derivatif perbankan di Indonesia dilakukan oleh bank-bank devisa 

yang memiliki izin melakukan transaksi derivatif dari Bank Indonesia. Saat ini di 

Indonesia pemilikan bank-bank devisa yang terdapat di Indonesia dibedakan 

menjadi tiga yaitu bank devisa milik pemerintah, bank devisa swasta nasional 

lokal, dan bank devisa swasta nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki asing. 

Mengingat peran bank devisa dalam melaksanakan transaksi derivatif perbankan 

serta menjaga aktivitas operasional berasaskan tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance) supaya tidak mengganggu pelaksanaan kebijakan 

moneter nasional, maka bank devisa harus berhati-hati dalam pengelolaan 

transaksi derivatif, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabahnya, hal-hal yang penting yang harus tetap diperhatikan oleh bank devisa 

tersebut untuk menghindari kerugian maupun risiko dari transaksi derivatif 

perbankan, serta menjaga kepercayaan nasabah maupun masyarakat kepada bank, 

serta perlindungan hukum bagi nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif 

perbankan, antara lain : 

a. Kewajiban melakukan mark to market; 

b. Transaksi derivatif yang dilakukan hanya turunan dari nilai tukar, suku 

bunga, dan/atau gabungan  dari nilai tukar dan suku bunga sepanjang bukan 

merupakan structured product yang terkait dengan transaksi valas terhadap 

rupiah, kecuali ada underlying transactionnya, seperti ekspor, impor, ataupun 

pinjama luar negeri; 
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c. Tidak memberikan fasilitas kredit untuk transaksi derivatif kepada nasabah 

maupun pihak terkait dengan bank, walaupun transaksi margin trading valas 

terhadap rupiah; 

d. Perlu juga diperhatikan dokumentasi legal formal dan keterbukaan informasi 

diantara para pihak sebelum realisasi transaksi derivatif, ini dilaksanakan 

untuk menghindari dispute (permasalahan) dikemudian hari; 

e. Disamping juga mematuhi ketentuan tentang Posisi Devisa Netto (PDN) 

maksimal dua puluh persen dari modal; 

f. Pemeliharaan giro wajib minimum valuta asing sebesar satu persen dari dana 

pihak ketiga dalam valuta asing pada setiap saat; 

g. Penerapan manajemen risiko (risk management) dalam transaksi devisa 

(http://cetak.infobanknews.com/artikel/rubrik/artikel_cetak.php?aid=15772) 

(23 November 2009). 
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BAB IV.  PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah, dapat dihasilkan 

simpulan yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dibahas oleh penulis 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Penyebab terjadinya sengketa antara pihak bank dan nasabah terkait transaksi 

derivatif perbankan adalah belum diaturnya secara khusus transaksi derivatif 

dalam undang-undang, adanya kerugian yang dialami oleh pihak nasabah, 

adanya penawaran transaksi derivatif spekulatif tanpa underlying asset, 

minimnya pengetahuan nasabah, nasabah mengaku bahwa tidak mendapat 

penjelasan yang cukup mengenai risiko dari transaksi derivatif,  dan 

sebagainya. 

2. Mengenai perlindungan  hukum terkait transaksi derivatif perbankan 

mencakup aspek hukum publik melalui peraturan perundang-undangan 

terhadap pihak nasabah yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai 

transaksi derivatif perbankan, dimana masih mengandung kelemahan 

berkaitan dengan penyelesaian kontrak derivatif yang bermasalah belum 

seimbang serta masih memberatkan pihak nasabah, serta belum diaturnya 

secara tegas mengenai bahasa kontrak derivatif dalam Peraturan Bank 

Indonesia. Disamping, perlindungan hukum melalui hukum publik karena sifat 

transaksi derivatif yang rumit, canggih serta kompleks, maka perlindungan 

hukum juga mencakup aspek hukum keperdataan, terutama kontrak derivatif 

dimana kontrak derivatif merupakan kontrak sui generis. Perlindungan hukum 

juga perlu diberikan melalui putusan pengadilan sebab masih adanya putusan 

hakim yang belum mengakomodir perlindungan hukum terhadap nasabah 

bank dengan memutus tanpa memperhatikan aspek kualitas nasabah maupun 

frekuensi nasabah dalam melaksanakan transaksi derivatif, serta latar belakang 

nasabah dalam bertransaksi dengan pihak bank.  
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B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan 

beberapa saran, antara lain : 

1. Dibutuhkannya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai 

transaksi derivatif perbankan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin 

kepastian hukum, keseimbangan, maupun keadilan  bagi para pihak, 

mengingat kompleksitas masalah terkait transaksi derivatif perbankan yang 

rumit dan canggih serta adanya kebutuhan perangkat hukum yang lebih kuat 

daripada hanya sekedar regulasi berupa Peraturan Bank Indonesia, ini terkait 

sanksi hukum kedepan (ius constituendum) yang dapat diterapkan yaitu selain 

sanksi adminstrasi maupun sanksi perdata, juga diperlukan adanya sanksi 

pidana terkait pelanggaran hukum transaksi derivatif perbankan sebagai 

ultimum remidium. Selain itu, adanya kebutuhan mendesak akan perangkat 

hukum berupa undang-undang karena terkait era globalisasi  serta 

perdagangan bebas dengan adanya transaksi perdagangan luar negeri (ekspor-

impor), sehingga banyak pihak baik domestik maupun asing, baik itu pihak 

nasabah maupun bank yang melakukan transaksi derivatif sebagai alat lindung 

nilai (hedging) untuk keperluan ekspor-impor.  

2. Sebaiknya Bank Indonesia meningkatkan pengawasan kepada bank devisa 

yang melakukan transaksi derivatif, baik pengawasan langsung maupun tidak 

langsung yang dilakukan secara intensif dan khusus. Serta memperketat 

ketentuan pemberian izin bagi pihak bank devisa yang akan melakukan 

kegiatan usaha transaksi derivatif demi pelaksanaan prinsip kehati-hatian, 

menjaga kesehatan bank, maupun menjaga kepercayaan masyarakat kepada 

industri perbankan. 

3. Sebaiknya sengketa transaksi derivatif perbankan yang terjadi antara pihak 

bank dan nasabah diselesaikan dengan lebih mengedepankan prinsip 

musyawarah, maupun lebih mengedepankan penyelesaian secara non litigasi 

terlebih dahulu, baik melalui mediasi, negosiasi, maupun arbitrase, daripada 

penyelesaian secara litigasi melalui gugatan perdata ke pengadilan. Sebaiknya 
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mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak bank dengan 

nasabah diatur lebih lanjut dalam  undang-undang perbankan untuk 

memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum, maka seharusnya undang-

undang perbankan saat ini direvisi lagi karena dalam undang-undang 

perbankan yang ada belum mengakomodir masalah penyelesaian sengketa 

yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, seperti dilakukannya mediasi, 

negosiasi, ataupun arbitrase. 

4. Sebaiknya dalam persidangan terkait perkara transaksi derivatif perbankan, 

baik itu pihak nasabah, bank, maupun hakim proaktif  dengan menghadirkan 

saksi ahli transaksi derivatif dipersidangan, ini mengingat bahwa transaksi 

derivatif merupakan transaksi yang sangat kompleks, rumit, dan banyak sekali 

jenisnya. 

5. Sebaiknya perbankan dalam menawarkan produk derivatif kepada nasabah 

tetap menerapkan prinsip know your customer dengan memilih nasabah yang 

benar-benar mengerti dan memahami seluk beluk dan risiko dari transaksi 

derivatif. 

6. Belajar dari kasus yang sudah terjadi, nasabah baik individu maupun 

perusahaan seharusnya lebih berhati-hati dan lebih kritis untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan penawaran produk perbankan dengan iming-iming 

bunga yang tinggi.  

7. Sebaiknya bagi pihak nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif 

meminta bantuan atau konsultasi terlebih dahulu dengan konsultan hukum 

atau lawyer yang ahli di bidang perdagangan derivatif maupun konsultan 

keuangan sebelum menandatangani kontrak dengan pihak bank. 
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