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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perdagangan internasional tidak dapat dihindari oleh rnanusia 

dalarn kehidupan sehari-hari, dirnulai dari kebutuhan primer hingga 

sekunder. Tercatat dalarn abad terakhir, tepatnya sejak periode 1970, 

rnerupakan rnasa yang paling mengesankan dalarn sejarah perdagangan 

internasional. Salah satu contohnya adalah di Arnerika Serikat. Menurut 

surnber dari National Asccount Statistic: PBB New-York, 1993, proporsi 

konsurnsi yang terdiri dari barang dan jasa irnpor telah rneningkat dari 

hanya 6.8% pada 1962 rnenjadi 16.28% pada tahun 1992. Adanya 

kebutuhan seperti wntoh tersebut, rnernperlihatkan bahwa perdagangan 

internasional rnenjadi sernakin penting bagi negara dan rnernberi rnanfaat 

bagi negara lain. Perdagangan internasional tersebut rnerniliki 

kepentingan ke dalarn standar kehidupan sehari-hari. Orang dan bangsa 

telah berdagang sejak jarnan dahulu. Selama kurun waktu yang telah 

dicatat oleh sejarah, jurnlah perdagangan antar bangsa secara tipikal telah 

turnbuh pada tingkat yang lebih cepat karena kebutuhan konsurnsi 

tersebut. Manfaat utama perdagangan internasional tersebut, antara lain. 

rneningkatkan kernakrnuran, yaitu dengan rnernberi kesernpatan kepada 

setiap negara untuk rnengkhususkan diri dalarn rnernproduksi barang dan 

jasa. Ada beberapa alasan pokok rnengapa perdagangan internasional 



tumbuh dengan cepat dalam hubungannya dengan aktivitas ekonomi 

secara keseluruhan, yaitu: 

1. Liberalisasi perdagangan dan investasi telah terjadi rnelalui penurunan 

tarif, kuota, pengendalian mata uang, dan hambatan terhadap arus 

barang dan modal internasional lainnya. 

2. Penyempitan "ruang ekonorni" yang belum pernah terbayangkan 

sebelumnya telah terjadi rnelalui perbaikan pada teknologi, komunikasi 

dan trailsportasi yang sangat pesat dan berakibat pada efisiensi biaya. 

Banyak liberalisasi perdagangan bersurnber dari pengembangan daerah 

perdagangan bebas (free trade area), seperti Uni Eropa (European Union) 

yang sebelumnya disebut Masyarakat Ekonomi Eropa (European 

Economic Community), yang terdiri dari 17 negara dari lslandia sampai 

Yunani, dan juga Arnerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang 

menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Arnerika Utara (Norfh 

America Free Trade Agreement, disingkat NAFTA) pada tahun 1993. 

Pertumbuhan perdagangan rnenjadi pesat yang juga terjadi di negara- 

negara anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (Association 

of South East Asian Nations, disingkat ASEAN). Kecenderungan ke arah 

regionalisasi perdagangan ini rnerniliki implikasi penting terhadap mata 

uang, suku bunga yang rnenjadikannya sangat penting bagi keuangan 

internasional, misalnya dalam mata uang US Dollar atau Yen Jepang. 

Secara garis besar perdagangan internasional rnemberikan kesernpatan 

kepada setiap negara untuk rnengkhususkan diri dalam memproduksi 



barang dan jasa yang relatif efisien, standar internasional, dan rnernenuhi 

demand pasar. 

Di lndonesia sendiri rnenurut Badan Pusat Statistik (BPS - lndonesia edisi 

Mei 2002), perdagangan internasional yang terwujud dari kegiatan ekspor 

- irnpor rnerniliki angka yang cukup signifikan rneskipun mengalami 

perturnbuhan yang negatif untuk awal tahun 2002 dibandingkan periode 

yang sarna tahun 2001. Total ekspor lndonesia Januari - Februari 2002 

(nonrnigas dan rnigas) ke beberapa negara tujuan, termasuk Asia, 

Arnerika, dan Uni Eropa, sebesar USD 8.28 rniliar (turun 13.96% 

dibanding tahun 2001), sedangkan total irnpor lndonesia pada periode 

yang sarna sebesar USD 4.27 rniliar (turun 30.21%) dibandingkan tahun 

2001. 

Namun perdagangan internasional tersebut tidak lepas pula dari 

kernungkinan rnenghadapi resiko kerugian. Satu kernungkinan kerugian 

dari perdagangan internasional terjadi saat suatu negara atau pelaku 

bisnis rnengalarni perusahaannya bangkrut akibat anjloknya nilai rnata 

uang negara, country risk negara atau negara tujuan sehingga 

rnengakibatkan event of default, dan sebagainya. Resiko tarnbahan yang 

paling nyata dari perdagangan internasional dibandingkan dengan 

perdagangan domestik ditirnbulkan adanya ketidakpastian kurs. 

Perubahan kurs yang bergerak cepat dan tidak terduga rnerniliki darnpak 

penting pada penjualan, harga, dan laba bagi eksportir dan irnportir. 

Untuk rnengatasi kernungkinan kerugian dan rnernanfaatkan perdagangan 

internasional tersebut tidak lepas dari peranan perbankan dengan produk 



perbankan yang ada. Praktek berbisnis dalam perdagangan intemasional 

memerlukan bantuan untuk memperlancar kontrak khusus valuta asing, 

kredit yang dibutuhkan untuk memperlancar usaha, bahkan untuk 

membantu mengatasi resiko yang memungkinkan pelaku bisnis 

memagari / melindungi diri, atau meminimalisasi resiko terhadap beberapa 

resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya 

fluktuasi harga di pasar dengan transaksi lindung nilai (hedging). Seiring 

dengan semakin pentingnya perdagangan intemasional di hampir semua 

negara, maka penting pula untuk mempelajari praktek pengurangan resiko 

ini. Salah satu lembaga yang dapat membantu eksportir dan importir untuk 

tujuan hedging tersebut adalah dengan pemanfaatan produk dan layanan 

perbankan melalui transaksi derivatif. 

Mengapa produk perbankan? Jawabannya karena perbankan 

merupakan salah satu institusi yang dapat memfasilitasi perdagangan 

lintas negara melalui instrumen uang atau surat berharga. Dari segi 

perbankan, menghadapi pasar bebas di era globalisasi yang telah 

menembus batas-batas regional secara langsung akan memaksa dunia 

usaha dan perbankan termasuk di Indonesia untuk menerima kehadiran 

pesaing dari luar negeri. Segala kegiatan ekonomi dan transaksi 

perbankan akan bebas melewati batas negara yang berakibat timbulnya 

persaingan yang tajam di antara pelaku usaha. Di dalam kegiatan yang 

bergerak di perdagangan internasional tidak mungkin lagi hanya 

mengharapkan produk konvensional seperti iabungan, deposito, giro, 

untuk bersaing di pasar internasional. Bank harus mampu menanggapi 



rninat dan kebutuhan nasabah terutarna yang berhubungan dengan usaha 

atau bisnis rnaupun investasi. Oleh karena itu perbankan harus rnarnpu 

pula rnenangani transaksi internasional untuk rnengantisipasi adanya 

perdagangan internasional tersebut dengan produk seperti foreign 

exchange, money market, securities, transaksi derivatif seperti currency 

forward, currency swap, dan sebagainya. 

Bank dan jenis pelayanan di lndonesia juga rnengalarni persaingan, 

di mana rnenurut surnber data Statistik Ekonorni Keuangan lndonesia 

(diterbitkan oleh Bank lndonesia edisi Februari 2002), jurnlah bank di 

lndonesia (tidak terrnasuk BPR) per akhir Desernber 2001 sebanyak 162 

dengan 5,458 kantor cabang, ditarnbah dengan 11 bank di luar negeri 

dengan 39 kantor cabangnya di luar negeri. 

Salah satu produk yang ditangani perbankan untuk pengelolaan 

dana dan rnernberikan layanan atas transaksi derivatif nasabah tersebut 

adalah rnelalui kegiatan treasury di Dealing Room. Kegiatan treasury 

dirnaksud adalah penanganan produk turunan atau dengan istilah 

transaksi derivatif. lnstrurnen derivatif ini dapat didefinisikan sebagai suatu 

kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari 

nilai instrurnen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, kornoditi, 

ekuiti, dan kornbinasinya, baik yang diikuti pergerakan dana ataupun 

tanpa pergerakan danalinstrurnen. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi 

Bank lndonesia no.28I119IKEPIDIR pasal 7 ayat I tanggal 29 Desernber 

1995, Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan 

dengan valuta asing dan suku bunga, sedangkan transaksi denvatif yang 



berkaitan dengan saham, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Surat Keputusan 

di atas, transaksi tersebut hanya dapat dilakukan atas ijin Bank lndonesia 

secara kasus per kasus. 

Transaksi derivatif tanpa diikuti pergerakan dana adalah transaksi yang 

tidak disertai dengan penyerahan dana pokok (nationalamount), dan yang 

bergerak hanya margin yang rnerupakan hasil perhitungan antara national 

amount dengan selisih kurs jual dan kurs beli atau selisih suku bunga. 

Transaksi derivatif yang diikuti pergerakan dana adalah rnerupakan 

kebalikan dari transaksi derivatif tanpa diikuti pergerakan dana, di mana 

pada saat tanggal kontrak (contract date) transaksi disertai dengan 

pergerakan dana. 

Penanganan transaksi derivatif perlu rnendapat perhatian secara 

seksama, karena sifat dari transaksi ini adalah turunan dari transaksi 

foreign exchange, money market, future, dan commodities yang dibukukan 

sebagai off balance sheet. Oleh sebab itu pencatatan dan laporan 

dilakukan secara periodik ke Bank lndonesia dengan disertai penjelasan 

mengenai keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Hal ini perlu 

dilakukan karena apabila terjadi kerugian karena outstanding transaksi di 

bawah harga pasar tidak terlihat dengan segera dalam laporan keuangan. 

Karena sifat transaksi derivatif yang ada di off balance sheet, maka 

transaksi ini beresiko tinggi dan banyak unsur spekulasi, sehingga 

rnemerlukan pengetahuan yang cukup untuk rnenangani dengan baik. 

Setidaknya ada dua tejuan dari transaksi derivatif ini, yaitu: 



pertarna untuk hedging, artinya rnenghindarkan atau rnengurangi 

kernungkinan kerugian di rnasa yang akan datang yang disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain karena adanya perubahan kurs rnata uang 

atau perubahan suku bunga. Kedua, untuk keperluan profit taking (bisa 

dikatakan spekulasi) atau untuk rnengubah resiko rnenjadi keuntungan. 

Salah satu karakteristik penting lainnya dari transaksi derivatif 

adalah yang disebut unpredictable price, rnaksudnya antara demand dan 

supply yang rnernpenyaruhi harga rnata uang atau saharn sarna sekali 

sulit untuk diprediksi, karena sensitifnya pasar akan hal-ha1 yang 

fundamental yang terjadi di luar (seperti faktor ekonorni, politik, sosial dan 

sebagainya), sehingga sedikit saja inforrnasi yang rnasuk akan rnernberi 

gejolak terhadap harga pasar. 

1.2. ldentifikasi masalah 

Perdagangan internasional tidak lepas dari adanya resiko, antara 

lain resiko kegagalan pernbayaran kewajiban (settlement risk), dan resiko 

perubahan harga rnata uang dan suku bunga (market risk). Oleh sebab 

itu diperlukan alatlinstrurnen untuk rnerninirnalisasi resiko dengan cara 

hedging. Perusahaan eksportir - irnportir selaku pelaku bisnis tidak selalu 

rnelakukan upaya hedging atas eksposurnya. Dapat saja perusahaan 

lebih baik tidak rnenernpuh hedging apabila diprediksikan biaya hedging 

ternyata lebih besar dari pada kerugian yang akan tirnbul. Oleh karena itu, 

sebuah alat hedging yang bagus rnernbutuhkan perencanaan yang 

rnatang. Resiko yang potensial harus diidentifikasi dan diukur secara 



cermat. Setelah rencana hedging diimplementasikan, diperlukan suatu 

mekanisme, dan kontrol untuk terus memonitor perubahan-perubahan 

pada posisi tertentu, dan mengukur kinerjanya. Dalam memilih sarana 

hedging, beberapa ha1 yang perlu dipertimbangkan antara lain 

kesepadanan antara instrumen yang akan digunakan, kebutuhan 

likuiditas, potensi keuntungan dan kerugian, serta biaya yang diperlukan. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut dunia usaha termasuk bisnis perbankan 

dituntut untuk mengembangkan produk yang mampu untuk 

mengantisipasi kecenderungan timbulnya resiko. Produk derivatif yang 

ditawarkan sebagai alat hedging tersebut memerlukan strategi bisnis yang 

diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha sehingga mampu 

sejajar dengan produk perbankan lainnya. Produk derivatif itu perlu 

diidentifikasi: 

1. Bagaimana bank mengantisipasi kebutuhan nasabah melalui produk 

perbankan, khususnya melalui produk derivatif pada era globalisasi 

saat ini? 

2. Bagaimana produk dimaksud dikembangkan sehingga dapat 

dimanfaatkan sesuai kebutuhan nasabah terutama sebagai sarana 

hedging, 

3. Bagaimana proyeksi mendatang produk derivatif tersebut di tengah 

persaingan usaha? 



1.3. Perurnusan Masalah 

Bertitik tolak pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut 

di atas, maka perlu disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana posisi kekuatan bisnis masing-masing produk derivatif 

pada saat ini dan masa yang akan datang dengan model matriks 

portfolio yang diperlukan untuk mengevaluasi strategi bisnis? 

2. Bagaimana pengaruh kondisi lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal bank dalam pengembangan produk derivatif sebagai alat 

hedging? 

3. Bagaimana strategi rnengatasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman, bank agar mampu mengernbangkan produk derivatif ? 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tinjauan latar belakang permasalahan dan rumusan 

masalah seperti tersebut di atas, dapat disampaikan tujuan penulisan ini, 

yaitu: 

1. Memberikan alternatif strategi pengembangan produk derivatif 

dikaitkan dengan kondisi eksternal dan internalnya. 

2. Merumuskan alternatif strategi masing-masing produk derivatif Bank 

"XYZ" untuk waktu yang akan datang dikaitkan dengan hasil analisa 

portofolio bisnis 

Sedangkan manfaatlkegunaan dari penulisan ini, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Kegunaan bagi penulis 



Penelitian ini akan berrnanfaat bagi penulis, yaitu: 

a. Untuk lebih rnernaharni dan dapat rnengkaji lebih rnendalarn serta 

rnenarnbah wawasan dalarn penerapan dari teori yang telah 

diperoleh dari kuliah rnaupun ternpat bekerja. 

b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat rnernberikan pernaharnan 

mengenai produk derivatif sebagai alat hedging yang diaplikasikan 

melalui rnanajernen strategi di dunia bisnis. 

2. Kegunaan bagi pelaku bisnis 

Penelitian dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pelaku 

bisnis, antara lain: 

a. Mernberikan rnasukan yang dapat dipertirnbangkan sebagai 

alternatif rnanajernen dalarn rnernutuskan strategi hedging 

perusahaan. 

b. Melalui produk derivatif, marnpu rneningkatkan daya saing dengan 

pernanfaatan surnber dana yang ada. 

c. Mernberikan pengetahuan kepada pelaku bisnis atas produk 

perbankan selain produk konvensional perbankan yang ada. 

3. Kegunaan bagi perusahaan atau Bank "XYZ", yaitu: Mernberikan 

rnasukan dalarn upaya pengernbangan produk perbankan terutarna 

yang berkaitan dengan produk Treasury, yakni produk derivatif sebagai 

alat hedging Nasabah berdasarkan hasil penelitian. 



1.5. Ruang Lingkup 

Berdasarkan kepentingan penggunaan transaksi derivatif yang telah 

disarnpaikan tersebut di atas, rnaka penelitian ini dibatasi pada rnasalah- 

masalah yang terkait dengan transaksi tersebut, yaitu: 

a. Produk derivatif Bank "XYZ" yang rnenyangkut mata uang dan suku 

bunga di pasar uang. 

b. Jenis produk derivatif yang dapat digunakan pelaku bisnis sebagai 

sarana hedging. 

c. Analisa strategi yang digunakan, yaitu rnelalui rnatriks GE, rnatriks IE, 

dan rnatriks IFEIEFE. 




