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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan sudah lama dikenal di muka bumi ini, baik perdagangan satu 

pulau, antar pulau atau antar Negara. Kita mengetahui bahwa setiap perdagangan 

akan berujung pada pengiriman barang ke tempat tujuan pembeli dan pada 

akhirnya akan melibatkan pembayaran pada pihak penjual. Pengiriman barang 

dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara, tergantung jarak, waktu 

maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bagi perdagangan dalam skala kecil baik 

nominal rupiah atau kuantitas antara pembayaran dan pengiriman barang tidak 

terlalu jadi masalah. Akan tetapi jika sudah dalam jumlah besar barulah masalah 

pengiriman dan pembayaran dipermasalahkan.  

Permasalahan yang muncul biasanya disamping masalah pengiriman 

barang adalah dalam hal pembayaran. Bagi pengirim atau penjual barang harus 

terlebih dahulu ada jaminan pembayaran terhadap barang yang dijualnya. Tanpa 

jaminan dari pihak pembeli tidak mungkin penjual berani melepas barang 

dagangannya. Begitu pula bagi pihak pembeli perlu ada jaminan untuk 

memperoleh barang dengan disertai jumlah dan kualitas yang diinginkannya. Bagi 

mereka yang berdagang masih dalam satu pulau atau masih dalam satu negara hal 

ini mungkin tidak menjadi masalah serius. Tetapi bagi mereka yang dibatasi oleh 

jarak yang jauh dan waktu yang lama, apalagi antar negara jelas masalah 

pengiriman barang dan pembayaran akan menjadi masalah besar. 
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Pada masa sekarang hampir semua negara saling mengadakan hubungan 

dagang untuk menunjang pembangunan ekonominya. Globalisasi dan liberalisasi 

ekonomi jelas akan sangat meningkatkan bisnis internasional. Peningkatan bisnis 

internasional, pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran 

ekspor impor antar negara di dunia di abad ke-21 mendatang. 

Kegiatan perdagangan tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu: a) 

kegiatan menjual barang (ekspor); dan b) kegiatan membeli hasil produksi negara 

lain (impor). Dari setiap kegiatan tersebut pada dasarnya ada 2 pihak yang 

berperan, yaitu pihak eksportir dan pihak importir. Perlu diingat dalam kegiatan 

ini, kedua belah pihak terpisah satu sama lain baik secara geografis maupun oleh 

batas kenegaraan yang dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam 

pembayaran bila pihak pembeli tidak memiliki devisa (alat pembayaran yang 

diterima dalam lalu lintas pembayaran internasional atau suatu mata uang 

internasional) (Faisal Afif, 1996:196).  

Untuk menjembatani keinginan, baik pihak pembeli (importir) maupun 

pihak penjual (eksportir) maka perlu digunakan sarana pembayaran yang saling 

menguntungkan. Sarana pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang 

diinginkan penjual dengan mengirim barangnya. Jaminan diberikan pula kepada 

pihak pembeli bahwa akan menerima jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. 

Sarana pembayaran semacam ini dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga 

pembayar yang dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C. 

Pengertian Letter of Credit (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada 

masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam 

negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Kegunaan 

Letter of Credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (atau eksportir) dalam transaksi 

perdagangannya (Kasmir, 2004:186). Penggunaan L/C ini sejak Perang Dunia I 

sampai sekarang masih terus dipertahankan dan digunakan sebagai instrumen 

yang tradisional dalam transaksi-transaksi perdagangan luar negeri. Faktor-faktor 

yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan L/C tersebut antara lain 

adalah adanya pengekangan/pengawasan devisa di beberapa negara, 
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ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukannya suatu cara bagi eksportir 

untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Walaupun ada 

perbedaan-perbedaan bahasa, adat kebiasaan dan prosedur, tetapi L/C tidak 

mengenal perbedaan-perbedaan itu (Roselyne Hutabarat, 1989:23). Dengan kata 

lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik 

kedua belah pihak.  

Bisnis ekspor-impor sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau 

bisnis surat-surat berharga, sebab realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili 

oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti bill of lading, faktur perdagangan, 

draft, polis asuransi, dan lain-lain. Dalam hal ini fungsi Letter of Credit adalah 

sebagai salah satu dokumen yang menempati kedudukan yang strategis, sebagai 

“sarana penghimpun” bagi dokumen-dokumen pengapalan lainnya. Dengan 

demikian Letter of Credit berfungsi pula sebagai suatu sarana untuk melakukan 

penelitian, pemeriksaaan serta kelengkapan dari dokumen pengapalan (Roselyne 

Hutabarat, 1989:25). Selain sebagai sistem pembayaran yang paling aman 

dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir, Letter of Credit yang 

secara prinsip menganut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 

(UCP 500) adalah suatu sarana yang paling efektif, yang ditawarkan oleh bank-

bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional (Amir 

M.S., 2003:7).  

Walaupun demikian risiko dalam transaksi L/C dapat saja timbul bilamana 

negosiasi tidak mematuhi norma dan ketentuan internasional tersebut. Umumnya 

risiko disebabkan adanya penyimpangan, sehingga berdampak bagi opening bank 

maupun bagi advising bank dengan tidak dapat menerima pembayaran atau 

keterlambatan pembayaran dari mitra bisnisnya di luar negeri. Perbedaan 

manajemen, tata hubungan individu, dan kebijakan treasury memiliki pengaruh 

signifikan terhadap negosiasi L/C yang dapat dijadikan faktor utama mengukur 

besar kecilnya risiko (Bisnis Indonesia, 5 Nopember 2003).  

Mencuatnya kasus L/C fiktif di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

yang memiliki potential loss setara Rp1,7 triliun menarik perhatian publik, 
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mengingat reputasi bank BUMN ini cukup bonafid. Persoalannya bukan saja 

kerugian bank itu, tetapi pada level dalam negeri ada pengaruh psikologis 

masyarakat yang sedikit banyak dapat mengganggu kepercayaan publik pada 

lembaga perbankan. Pada level dunia internasional, pelaku bisnis luar negeri akan 

berpikir dua kali bila akan berhubungan bisnis melalui L/C dengan mitra 

bisnisnya di Indonesia (FR. Sumarwan, 2005:27). Menurut data Kepolisian, kasus 

itu diduga melibatkan sedikitnya tujuh perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

ekspor pasir ke negara di Afrika. Peristiwanya berlangsung mulus selama kurun 

waktu lebih dari setahun (Juli 2002 hingga Agustus 2003). Pengawasan internal 

Bank Negara Indonesia (Bank BNI) tak berjalan. Sistem pengawasan Bank 

Indonesia (BI) juga ternyata tumpul. Lembaga yang berkewajiban mengawasi 

perbankan ini baru bisa mengendus tatkala api telah berkobar ke berbagai penjuru.  

Akal sehat kian tak punya tempat di negeri ini. Para analis perbankan saja 

tak habis mengerti bagaimana mungkin Bank Negara Indonesia bisa kebobolan 

Rp 1,7 triliun lewat ratusan transaksi sejenis, dengan modus surat kredit (Letter of 

Credit atau L/C) fiktif. Sungguh skandal L/C fiktif Bank BNI sangat mengusik 

rasa keadilan masyarakat. Betapa mudahnya segelintir pengusaha jahat meraup 

dana triliunan rupiah dari perbankan tanpa usaha yang jelas. Dana itu tak 

ditanamkan untuk membangun pabrik sehingga bisa menyerap tenaga kerja. 

Mereka cuma mengakal-akali sejumlah dokumen, memalsukan dan 

memanipulasinya. Seolah-olah mereka telah mengekspor barang hingga ke 

Afrika, padahal ekspor bodong semata. Kenyataan ini sangat kontras dengan 

seorang murid sekolah dasar bernama Heryanto yang mencoba bunuh diri karena 

orangtuanya tak sanggup membayar uang prakarya sebesar Rp 2.500. Kontras 

dengan ratusan ribu pengusaha kecil dan menengah yang tidak bisa memperoleh 

fasilitas kredit karena tak punya agunan. 

Terjadinya kasus L/C fiktif BNI telah membuka mata kita bahwa Letter of 

Credit sebagai satu sarana yang banyak dipakai dalam memperlancar transaksi 

perdagangan internasional sangat perlu dipelajari secara mendalam oleh semua 

yang terlibat dalam perdagangan internasional. 
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Dalam era globalisasi kelak, dapat diyakini bahwa peranan Letter of Credit 

sebagai sarana pembayaran internasional, bukannya akan berkurang, malah akan 

memegang peranan yang lebih penting. L/C memegang peranan penting dalam 

perdagangan internasional dan akan terus merupakan instrumen yang paling 

ampuh dalam jasa-jasa perbankan. 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin 

mengadakan suatu penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP BANK ATAS PENERBITAN LETTER OF CREDIT (L/C) 

FIKTIF”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah hukum positif di Indonesia mengatur tentang perlindungan 

hukum terhadap Bank atas penerbitan Letter of Credit (L/C) fiktif? 

2. Upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menghindari kerugian 

karena Letter of Credit (L/C) fiktif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur 

perlindungan hukum terhadap Bank atas penerbitan L/C fiktif. 

b) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk 

menghindari kerugian karena L/C fiktif. 

2. Tujuan Subyektif 
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a) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum 

khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan 

permasalahan L/C fiktif. 

b) Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan 

hukum terhadap Bank atas penerbitan L/C fiktif. 

c) Tersusunnya penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang 

bisa diperoleh, antara lain : 

1. Manfaat Praktis 

a) Merupakan penulisan karya ilmiah yang berguna untuk memberikan 

informasi pelengkap berkaitan dengan permasalahan L/C fiktif. 

b) Memberikan masukan dan sumbangan pengetahuan bagi hakim dan 

penegak hukum dalam permasalahan yang berkaitan dengan L/C fiktif 

guna perkembangan hukum Indonesia.  

2. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan bagi pengetahuan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan L/C fiktif serta suatu pemantapan gagasan dalam wacana 

hukum guna penyusunan rancangan peraturan Bank Indonesia tentang 

Letter of Credit. 

b) Memberikan masukan bagi perkembangan khasanah ilmu hukum, 

khususnya ilmu hukum perdata. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian 

ilmiah, karena di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran 

penyusunan penulisan hukum ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan 
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data sampai dengan menganalisa data yang penulis lakukan diperinci sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier mencakup studi 

lapangan mengenai aturan-aturan praktik perbankan. Bahan-bahan tersebut 

disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Penulisan hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup : 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum; 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun 

horisontal; 

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum; 

e. Penelitian terhadap sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

2003:14). 

Berdasarkan kategorisasi penelitian hukum normatif atau penelititan 

hukum kepustakaan di atas, maka penelitian hukum yang penulis susun ini 

merupakan penelitian terhadap taraf sistematika hukum. 

2. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis 

normatif, sebab permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan hukum 

yang berlaku dengan tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi 

terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni 

masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 

hubungan hukum dan obyek hukum. Di dalam penggunaan metode yuridis 

normatif ini penulis akan mengadakan pendekatan melalui ketentuan-

ketentuan yang telah digariskan oleh hukum perbankan tentang Letter of 

Credit. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya dinamakan data sekunder 

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003:12). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil 

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Hal mana 

dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan dalam : 

a. Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan Letter of 

Credit. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya 

dari kalangan hukum, buku-buku, hasil seminar, jurnal-jurnal ilmiah, dan 

sebagainya. 

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup : 

1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama 

bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, 

contohnya : abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori 

pengadilan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah 

hukum, dan seterusnya. 

2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang 

hukum, misalnya yang berasal dari bidang : Sosiologi, Ekonomi, Ilmu 

Politik, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan bidang lain sebagainya, yang 

oleh para peneliti  hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun 
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menunjang data penelitian (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 

2003:13 dan 33) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam 

hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai 

validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Sebagaimana telah diketahui, 

maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik 

pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 

atau observasi, dan wawancara atau interview. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau 

bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara 

mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan 

mempelajari buku-buku literatur, artikel majalah dan koran, karangan ilmiah, 

makalah dan sebagainya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian. 

Data yang telah diperoleh kemudian dipelajari, diedit, diklasifikasikan, 

disajikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Penganalisaan data merupakan tahap penting dan menentukan, karena 

pada tahap inilah penulis harus mengolah data. Analisis adalah merupakan 

proses pencarian dan perencanaan secara sistematik semua data dan bahan lain 

yang telah terkumpul agar peneliti mengerti benar makna yang telah 

ditemukannya, dan agar dapat menyajikannya kepada orang lain secara jelas 

(Heribertus Sutopo, 1980:38). 

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data dan 

hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis 

dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 1994 : 251-252). 
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Dari sinilah data akan diolah menjadi penelitian yang akan dilaporkan. 

Adapun instrumen analisisnya adalah interpretasi data yaitu dengan 

menafsirkan isi bahan dari peraturan perundang-undangan tentang Letter of 

Credit di Indonesia, sehingga kegiatan-kegiatan di dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Memilih suatu bidang tertentu sebagai obyek penelitian, dalam hal ini 

bidang perbankan tentang Letter of Credit; 

b. Mengumpulkan ketentuan perundang-undangan tentang Letter of Credit; 

c. Menyeleksi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan penelitian; 

d. Menganalisis terhadap isi dari ketentuan tentang Letter of Credit tersebut 

tentang perlindungan hukum terhadap bank atas penerbitan L/C fiktif 

dengan berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang ada. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ada suatu sistematika tertentu yang harus 

dipenuhi oleh penulis. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam empat bab, 

dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan. Setiap bab 

terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang membahas satu pokok bahasan 

tertentu. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, sistematika skripsi. 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Kerangka Teori terdiri dari tinjauan tentang bank dan 

tinjauan tentang Letter of Credit. Tinjauan tentang bank 

meliputi pengertian bank dan jenis-jenis bank. Sedangkan 
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tinjauan tentang Letter of Credit terdiri dari pengertian 

istilah dan definisi Letter of Credit, jenis-jenis Letter of 

Credit, pihak-pihak yang terlibat dalam Letter of Credit, 

prosedur pembukaan Letter of Credit dan format 

permintaan penerbitan Letter of Credit. 

  

BAB III          :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Penulis menyajikan hasil penelitian yang menguraikan 

tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur 

perlindungan hukum terhadap Bank atas penerbitan Letter 

of Credit (L/C) fiktif serta upaya-upaya yang perlu 

dilakukan untuk menghindari kerugian karena Letter of 

Credit (L/C) fiktif.  

 

BAB IV          :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini sebagai penutup dari penulisan ini, memuat 

tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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