
 

 

 

 

 

 

I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Lahirnya negara memberikan warna berbeda dalam sejarah perkembangan 

perekonomian dunia secara universal, artinya bahwa track record perkembangan 

perekonomian nasional suatu negara sangat berkesinambungan dengan gambaran 

kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pemaknaan perekonomian global dapat 

diartikan dalam esesnsi yang lebih sederhana dengan melihat etiomologis 

perekonomian tersebut.  

Istilah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mengandung banyak arti yang 

berimplikasi terhadap pembahasan mengenai ekonomi tersebut. Pertama ada yang 

memaknai eknomi sebagai “cara” melakukan sesuatu, kedua  ada yang memaknai 

ekonomi sebagai “aktivitas” yang biasanya ditujukan untuk memperoleh sesuatu 

yang diinginkan, ketiga ada yang melihat ekonomi sebagai “institusi” seperti 

dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando.
1
 Pemaknaan diatas dapat 

disimpulkan bahwa ekonomi adalah pengetahuan praktikal dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan usaha manusia untuk 

                                                           
1
Deliarnov, 2006, Ekonomi Politik, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 6. 



2 
 

mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sarana 

(sumber daya) yang terbatas.
2
 

Keberadaan perekonomian nasional yang memadanikan masyarakat dalam 

kesejahteraan sosial menjadi catatan penting dalam menjawab kedaulatan suatu 

negara. Integritas perekonomian nasional menjadi titik fokus utama dalam 

mengindikatorkan kemakmuraan bagi warga negara yang telah tercapai sepanjang 

hadirnya negara sebagai wadah dan alat pemenuhan bagi warga negara tersebut. 

Perekonomian menjadi sektor vital dalam keberlangsungan suatu negara, 

keberlangsungan tersebut dapat dianalisis dari indeks persentase pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejatrahan 

dan kemakmuran  bagi warga negara tanpa terikat sekat-sekat primodial sebagai 

pembatas pemerataan dalam pertumbuhan perekonmian.  

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan 

suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan 

perekonomian berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku 

di suatu negara
3
. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan di mana terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto dari suatu negara atau 

daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan 

Produk Domestik Bruto  pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya.   
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Berbeda halnya dengan Pembangunan ekonomi yang merupakan pertumbuhan 

ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan 

ekonomi.
4
 Tujuan hadirnya pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan 

Produk Domestik Bruto suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan 

penduduk.
5
 Kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam 

struktur sosial dan sikap masyarakat.
6
 

Pemerintah merupakan perwujudan nyata sebagai penguasa dan pelayan bagi 

masyarakat dalam pemenuhan hak-hak konstitusi, sehingga pemerintah sebagai 

komando perlu memiliki sikap dan tindak lanjut dalam menjawab perekonomian 

nasional dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah tersebut. 

Aplikasi kewenangan tersebut harus pula sesuai dengan perjanjian antara warga 

negara dan pemerintah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar atau norma-

norma dasar konstitusional negara, dapat berupa pembentukan alat negara dalam 

melaksanakan dan mengawasi perekonomian nasional, pembentukan peraturan 

perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan yang lain dalam menunjang 

perekonomian nasional. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

harus sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku sebagaimana diatur dalam 

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa 

pelaksanaan dan pembangunan perekonomian nasional harus sesuai dengan 
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kebijakan-kebijakan yang pro kepada kepentingan rakyat dalam mencapai 

kesejahteraan hidup hajat orang banyak.
7
  

Fenomena-fenomena perekonomian nasional dapat ditelusuri dalam bagian  

perekonomian nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan pangsa 

pasar yang luas bagi investor untuk mengembangkan usahanya yang dipengaruhi 

oleh faktor intern dan ekstern perekonomian nasional Indonesia tersebut. 

Berkembangnya investasi di Indonesia berdampak pada laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang berkembang pesat saat ini. Hal seperti ini tidak hanya 

dialami oleh  Negara Indonesia saja namun secara keseluruhan dialami oleh 

negara- negara lain yang mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.  

Meningkatnya perekonomian di banyak negara mengakibatkan interdepensi pada 

akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, 

yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa 

serta arus uang dan modal.
8
 Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin 

mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga peningkatan arus investasi 

itulah yang memacu arus perdagangan di dunia.
9
 

Track record perekonomian nasional Indonesia mengambarkan keterlibatan 

pemerintah dalam menunjang perekonomian nasional ikut campur dalam 

melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. 
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Bentuk pengejewantahan hadirnya pemerintah dilihat adanya lembaga negara 

yang mengatur kebjikan ekonomi Indonesia dan adanya dasar hukum peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Perlu 

ditekankan bahwa pemerintah dalam memasuki suasana pasar modal perlu disertai 

persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang 

investor asing.
10

 

Keberpihakan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan dalam 

menjaga stabilitas ekonomi nasional dan diskriminasi pasar bebas terhadap usaha-

usaha lokal yang notabene berbadan usaha kecil dan menengah. Perlu adanya 

lembaga-lembaga negara independen yang mengawasi hal tersebut. Titik-titik  

terpenting dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah pengaturan nilai mata uang 

nasional, kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan fiskal sehingga 

eksistensi perekonomian nasional tetap bersaing di dunia internasional. Bank 

Indonesia merupakan lembaga negara yang sebagai pengejewantahan dari 

kebutuhan atas uraian-uraian diatas.  

Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa negara dalam 

penyelenggaraannya perlu memiliki Bank Sentral yang sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  Pengaplikasian Pasal 23 D tersebut diatur  

undang undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetepkan bahwa 

Bank Indonesia adalah Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga negara 

yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari 

suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 
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menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, 

serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Pada tahun 2004, ada 

perubahan aturan terhadap Bank Indonesia dalam Undang-Undang 3 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indnesia dan mengalami perubahan kembali dengan UU No 6 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia.  

Undang-Undang No 13 Tahun 1969 menjelaskan bahwa Bank Indonesia bukan 

merupakan lembaga negara yang memiliki independensi  artinya pemerintah 

memiliki kewenangan terhadap Bank Indonesia untuk turut ikut campur dalam 

segala hal kegiatan Bank Indonesia dan memungkinkan Bank Indonesia 

digunakan untuk kepentingan sepihak dan berpeluang terjadinya korupsi. Pada 

tahun 1999 Bank Indonesia menjadi Lembaga Negara Independen sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No 3 Tahun 2004 jo 

UU No 6 Tahun 2009, Bank Indonesia bebas dari ikut campur tangan Pemerintah 

dan atau pihak-pihak lainnya. Indepedensi Bank Indonesia memberikan jaminan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dari 

efek domino pasar bebas.  

Kapasitas Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, 

yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 UU No 23 Tahun 1999 jo UU No 3 Tahun 2004 jo UU No 6 Tahun 2009 

tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek yaitu 
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kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan terhadap mata 

uang negara lain.
11

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 1999 jo 

UU No 3 Tahun 2004 jo UU No 6 Tahun 2009 bahwa dalam menjaga stabilitas 

nilai Rupiah Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur 

dan mengawasi perbankan di Indonesia.
12

  

Keberadaan hadirnya Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perdagangan 

valuta asing dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, Bank Indonesia dalam 

kelembagaan negara, dalam kehierarkian lembaga negara Bank Indonesia 

merupakan lembaga negara independen yang memiliki tujuan dan tugas 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia merupakan 

representatif dari pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, artinya Bank 

Indonesia diberikan kewenangan dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dalam 

segala aspek termasuk didalamnya dari pengaruh pasar bebas yang dapat 

melemahkan nilai Rupiah.  

Kedua, Bank Indonesia dalam tatanan perekonomian nasional dengan sasaran 

adalah masyarakat, perekonomian nasional yang condong mengarah pada 

perekonomian bebas mempengaruhi pola dan kondisi ekonomi masyarakat secara 

praktikal walaupun secara konstitusi bangsa ini menganut sistem ekonomi 

kerakyatan sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Artinya tanpa ada 

pengawasan dan pengaturan ketat oleh Bank Indonesia maka tingkat inflasi 
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hlm 112. 
12
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ataupun devaluasi bergerak bebas yang akhirnya melemahkan perekonomian 

Indonesia di kancah pasar internasional, dan dengan pengaturan Bank Indonesia 

maka nilai-nilai barang dan jasa dalam negeri dapat normal sehingga adanya 

kepastian harga dalam negeri. 

Pasar bebas secara definitif memiliki pegaruh vital terhadap nilai mata uang setiap 

negara di Dunia, pasar bebas bukan seperti pasar konkret pada umumnya, pasar 

bebas bersifat abstrak dan keakuratan nilai dan daya tawar pasar sulit untuk 

diprediksi, pasar bebas bergerak berdasarkan situasi perekonomian global. Bank 

Indonesia memiliki peran dalam menjaga stablitias nilai Rupiah dari efek negatif 

pasar bebas yang membuat nilai Rupiah jatuh yang mengakibatkan inflasi yang 

sulit dikendalikan. Perdagangan valuta asing mulai menjadi posisi strategis di 

Indonesia, dengan tujuan perdagangan valuta asing adalah menjaga eksistensi 

nilai Rupiah di dunia Internasional. 

Beberapa kasus yang mempengaruhi nilai Rupiah dalam pasar bebas, pada tahun 

2008 nilai Rupiah mengalami depresiasi yang tajam dari nilai Rp. 10.048,00 bulan 

Oktober  menjadi Rp.11.711,00 pada bulan november. Hal ini disbebabkan oleh 

adanya resesi ( penurunan domestik bruto lebih dari satu tahun ) ekonomi yang 

melanda Amerika Serikat sehingga daya beli masyarakat menurun, berakibat pada 

turunnya ekpor Indonesia ke Amerika Serikat sebagai area utama ekspor 

indonesia yang akhirnya berdampak pada nilai Rupiah.
13
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pukul : 21:14 WIB. 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/568839-rupiah-terperosok--terburuk-sejak-2008
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Dampak tersebut pun berlanjut hingga saat ini, Pada tanggal 05 Maret 2015, nilai 

tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) hingga menyentuh level 

Rp.13.050,00. Sentimen global memicu pelemahan kurs Rupiah, terutama imbas 

dari koreksi pertumbuhan ekonomi Cina. Deputi Gubernur Senior Indonesia ( BI 

), Mizra Adityaswara mengungkapkan
14

 : 

“BI selalu ada di pasar, dan untuk mengurangi volatilitas supaya menjaga suplai 

valas selalu tersedia di pasar. Jadi jangan khawatir, karena pelemahannya 

sejalan dengan pelemahan regional“ 

Kasus –kasus diatas merupakan hal-hal yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral yang terus dan terus 

menjaga stabilitas nilai rupiah, sehingga tidak mempengaruhi nilai barang dan 

jasa yang berakibat pada kesulitan masyarakat memenuhi kehidupan hidupnya, 

serta menjaga Rupiah memiliki nilai kompetitif dengan valuta asing lainnya dalam 

transaksi perdagangan valuta asing 

Kewenangan definitif Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga 

stabilitas nilai Rupiah diaplikasikan dalam bentuk regulasi-regulasi yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah terhadap 

mata uang asing. Adapun regulasi-regulasi ini merupakan bagian pengaturan 

valuta asing tersebut yang dilihat dari aspek transaksional valuta asing tersebut 

dan pelaku dalam transaksi valuta asing tersebut. Bank Indonesia mengeluarkan 

beberapa Peraturan Bank Indonesia  (PBI) yaitu : PBI No 16/16/PBI/2014 tentang 

Transaksi Valuta Asing Bank dengan Pihak Domestik, PBI No 16/17/PBI/2014 

                                                           
14

Fiki Ariyanti, BI : Mengenai Rupiah, Kami Selalu Ada di Pasar,  

http://bisnis.liputan6.com/read/2185861/bi-mengenai-rupiah-kami-selalu-ada-di-pasar , diakses 

pada Selasa, 10 Maret 2015 pukul 21.43 WIB 
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tentang Transaksi Valuta Asing Bank dengan Pihak Asing, PBI No 16 / 18 / PBI / 

2014 tentang Perubahan Atas PBI No 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung 

Nilai Kepada Bank, dan PBI No : 12 /22/PBI/2010 tentang Pelaku Usaha Valuta 

Asing. 

Keberadaan regulasi-regulasi tersebut memberikan jaminan preventif dan represif 

hukum bagi masyarakat bahwa efek domino dari pasar bebas dapat diantisipasi 

dengan hadirnya regulasi-regulasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai 

Rupiah. Bank Indonesia dalam melaksanakan regulasi tersebut membutuhkan 

cara-cara aplikatif dalam mewujudnyatakannya dalam pasar valuta asing di 

Indonesia, artinya dalam operasional regulasi tersebut Bank indonesia 

membutuhkan kewenangan dan hubungan absolut dengan pelaku pasar valuta 

asing tersbut. Kajian mengenai keberadaan regulasi tersebut dalam masyarakat 

perlu dilihat untuk mengetahui bagaimana hubungan dan ketaatan hukum 

masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi regulasi-regulasi yang telah dibuat 

oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kendala-kendala dalam operasional 

aturan dan ketataan hukum pelaku pasar valuta asing perlu dilhat secara kacamata 

hukum nasional. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi 

sebuah penelitian mengenai “Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral dalam Perdagangan Valuta Asing Berdasarkan Undang-Undang No 

23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2004 jo UU NO 6 Tahun 2009 

Tentang Bank Indonesia” 
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B.    Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan antara lain : 

a. Bagaimana wewenang Bank Indonesia dalam  transaksi valuta asing untuk 

menjaga stabilitas nilai Rupiah ? 

b. Bagaimana produk hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk 

mengatur perdagangan valuta asing ? 

c. Apa hambatan dalam pengawasan perdagangan valuta asing oleh Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral untuk  menjaga stabilitas nilai Rupiah 

dalam perdagangan valuta asing ? 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup keilmuan. 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah mengenai peranan 

dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam pelaksanaan dan 

pengawasan perdagangan valuta asing di Indonesia  sebagai bentuk 

Kebijakan Moneter. Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum 

perdata dengan kekhususan dalam Hukum Perbankan. 
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b. Ruang lingkup objek kajian. 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji Kebijakan Moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk peraturan bank sentral 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Bank No 23 

Tahun 1999 jo 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral dalam perdagangan valuta asing di Indonesia untuk stabilitas nilai 

Rupiah. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia 

dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dari pengaruh pasar bebas. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum perbankan yang 

permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan perbankan dan investasi di 

Indonesia. 
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2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam melihat 

Kewenangan Bank Indonesia dalam Perdagangan Valuta Asing yang 

ditinjau secara teortis. 

3) Diharapkan dapat menjadi referensi kajian mengenai keberadaan 

pelaku pasar valuta asing dalam analisis moderensisasi transaksi 

keuangan lintas negara. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Masyarakat luas, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

penulis dan pembaca hasil penelitian ini terhadap kekinian hukum 

terhadap pelaku pasar valuta asing . 

2) Bagi akademisi, dapat sebagai kajian dalam menelusuri peranan dan 

fungsi Bank Indonesia dalam perdagangan valuta asing di Indonesia. 

3) Bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 


