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Analisa Kasus Putusan Perkara Bank Bali
Tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Tingkat Kasasi (MA)

di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Institusi keuangan yang merupakan topik dari anotasi ini adalah bank yang
merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Dengan memperhatikan maksud dan tujuan umum dari kegiatan usaha
lembaga perbankan tersebut, maka sudah barang tentu lembaga perbankan
merupakan salah satu wadah dari konsentrasi uang dan juga lalu lintas moneter
yang melibatkan dana yang sangat besar. Komitmen dalam menjalankan
usahanya dengan berpedoman pada pola-pola konvensional merupakan pilar
dan mekanisme yang secara umum diketahui oleh masyarakat luas, tetapi para
bankir juga memiliki kiat-kiat tersendiri dalam hal bagaimana mengelola dana
tersebut baik secara legal maupun ilegal.

Betapapun kegiatan usaha bank yang dikatakan tetap akan melakukan kegiatan
usahanya secara konvensional tetapi secara umum tidak luput dari imbas
tuntutan dari para pelaku bisnis maupun pihak-pihak lainnya untuk melahirkan
bentuk-bentuk transaksi keuangan yang selalu segar dan baru serta untuk tujuan
maupun maksud tertentu. Bank memang harus memiliki inovasi dan terobosan
baru dalam rangka menggalang dana dan mengembalikan investasi dari para
nasabahnya. Sehingga kreatifitas dan inovasi untuk ditemukannya cara-cara
baru untuk menyerap nasabah dan mengelola dana masyarakat tersebut akan
selalu menjadi tuntutan dan keharusan agar bank tersebut termasuk dalam
kategori bonafide dan memiliki daya kompetitif yang lebih unggul dibanding
dengan para pesaing lainnya, dimana dengan demikian bank-bank tersebut
berdaya upaya untuk menarik dan memperoleh rasa kepercayaan masyarakat
untuk menginvestasikan uangnya.

Variasi dari transaksi yang termasuk dalam kategori inovasi maupun terobosan
baru mengakibatkan lembaga ini juga dipergunakan sebagai kendaraan bagi
para oknum bankir maupun pihak-pihak lainnya untuk kepentingan tertentu.
Kendala yang timbul adalah terdapat suatu ketentuan yang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas undang-
Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (“UU No.10/1998”), secara tegas
dalam didalam Bab VII diatur tentang Rahasia Bank. Perlu kiranya untuk
disampaikan bahwa kasus ini berada dalam kurun waktu awal tahun 1998 hingga
tahun 2000, dan dengan demikian rujukan dari ketentuan hukum akan
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dipergunakan sebagai acuan adalah sesuai pada kurun waktu yang
bersangkutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kerahasiaan merupakan salah satu kunci
yang memiliki peranan penting karena akan menjadi pedang bermata ganda.
Secara prinsip memang alasan dari kerahasiaan ini adalah bersandar pada
faktor kelaziman terhadap hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, baik
berupa data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan
keuangan dan hal-hal lainnya dari orang maupun badan hukum yang diketahui
oleh bank melalui mekanisme yang dimilikinya. Alasan lainnya adalah faktor
kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di bank
yang bersangkutan dan bank berkomitmen untuk tidak menyalahgunakannya,
termasuk dan tidak terbatas terhadap seluruh data maupun informasi yang
berkaitan dengan para nasabahnya. Uraian tersebut secara umum mengadopsi
dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No.10/1998.

Unsur kerahasiaan memang penting bagi kepentingan nasabah terhadap pihak
ketiga lainnya, sepanjang tidak terdapat penyalahgunaan dari hal-hal yang sudah
diatur didalamnya. Dengan kata lain siapapun dari kalangan perbankan dapat
melakukan transaksi perbankan yang dirumuskan dalam mekanisme perjanjian
atau dalam bentuk kendaraan apapun juga yang sedemikian rupa mengikat para
pihak tetapi tidak dapat diketahui oleh pihak lain ataupun khalayak umum,
dimana terhadap dana yang dijadikan alat pembayaran dan/atau objek transaksi
tersebut terkadang bersumber dari dana nasabah yang notabene adalah
masyarakat.

Tidak semua orang ataupun badan dapat memiliki akses untuk menerobos
informasi maupun data yang dimiliki oleh bank. Meskipun telah dilakukan
penyusunan laporan pemeriksaan hukum (legal due diligence), pemeriksaan
keuangan maupun pemeriksaan lainnya, untuk kepentingan bank misalnya untuk
melakukan Initial Public Offering, penerbitan obligasi, pemeriksaan oleh Badan
Penyehatan Perbankan maupun tujuan-tujuan lainnya, tetapi disinyalir tetap tidak
dilakukan pengungkapan secara menyeluruh, dan kasus semacam ini seringkali
terjadi. Para bankir terkait maupun pihak-pihak didalamnya telah menyadari
konsekuensi maupun resiko yang akan ditanggung tetapi hal tersebut sudah
merupakan bagian dari permainan dan tidak jarang dijumpai dalam praktek.

Terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam praktek perbankan
dapat menjerat para pihak yang menjadi oknum dalam lingkup hukum perdata,
pidana, tindak pidana korupsi, dan perangkat peraturan hukum lainnya. Kasus
Bank Bali (“BB”) merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang
berhasil diungkapkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Meskipun perlu
kita mufakati bersama bahwa sampai dengan saat ini kondisi kinerja lembaga-
lembaga perbankan memang ternyata masih seringkali banyak dijumpai kasus-
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kasus yang kurang lebih serupa atau bentuk-bentuk penyimpangan dalam variasi
yang berbeda.

Secara umum awal diketahuinya kasus ini berawal dari temuan Standard
Chartered Bank (“SCB”) melalui proses legal due diligence yang mendapati
adanya kemerosotan Capital Adequacy Ratio (“CAR”) BB yang cukup signifikan.
Penelusuran CAR tersebut diketahui dikarenakan SCB pada saat itu berminat
untuk membeli 20% (dua puluh) persen saham BB dan dengan diketahuinya
penyelewengan tersebut, maka mengakibatkan partisipasi yang dilakukan oleh
SCB otomatis menjadi membengkak. Setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut
ternyata diketahui bahwa telah terjadi penjualan aset BB oleh pemilik lamanya
Rudy Ramli, yang mencakup piutang BB pada bank beku operasi BDNI, BUN
dan Tiara. Berbagai cara yang telah ditempuh oleh BB untuk memperoleh
kembali piutangnya tersebut melalui Bank Indonesia (“BI”) dan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) sebagaimana turut didukung dengan
dokumen-dokumen korespondensi yang ternyata tidak memberikan hasil.

Setelah menempuh jalan secara prosedural tersebut di atas, maka cara
selanjutnya yang ditempuh adalah dengan melakukan penjualan piutang (cessie)
Kepada Joko Soegiarto Tjandra dan rekan yang tergabung dalam PT Era Giat
Prima (“EGP”), dimana transaksi tersebut telah sebelumnya dibahas sedemikian
rupa. EGP melalui perjanjian penjualan piutang ini membeli seluruh piutang yang
dijual oleh BB dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan
menggunakan surat berharga senilai harga pokok dari masing-masing piutang di
BDNI, BUN dan Bank Tiara. Kemudian dengan cairnya pengembalian sejumlah
piutang pokok berikut seluruh bunga dari BDNI, maka Terdakwa disinyalir oleh
beberapa pihak bahwa terhadap transaksi pengembalian tersebut terdapat
komitmen BB untuk memberikan succes fee dengan jumlah sebesar
Rp.546.000.000.000,-.

Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan terdakwa dalam kasus ini, merupakan
orang yang berada dibelakang EGP dan PT Persada Harum Sari (“PHS”),
dimana berdasarkan data dan informasi yang telah kami analisa telah melakukan
daya upaya agar dapat terlaksana seluruh kewajiban pembayaran piutang BB
dari BDNI, baik dengan cara diskusi melalui rapat-rapat koordinasi, lobbying,
korespondensi, dan dengan cara mana telah berhasil diperoleh dana milik BB
tersebut. Dari seluruh bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh tim investigasi
menemukan bahwa kasus ini sarat dengan money politics yang secara jelas-
jelas merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dengan turut mengadopsi hasil investigasi yang
telah disusun secara komprehensif oleh Indonesian Corruption Watch pada
tahun 1999 tentang review terhadap Kasus Skandal Bank Bali serta melalui
pernyataan pers-nya No.170/SK/ICW/VIII/1999 tentang Dugaan Praktek Money



C:\Users\Musthofa Faruq\AppData\Local\Temp\Analisa Kasus Putusan Perkara Bank Bali Tingkat Pengadilan Negeri sampai
dengan Tingkat Kasasi (MA) ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana_43452874.doc

4

Politics dalam Kasus Bank Bali, maka dapat dijabarkan bahwa bentuk-bentuk
pelanggaran hukum yang secara umum telah dilakukan dalam transaksi
perjanjian cessie tersebut, antara lain adalah:

1. Berdasarkan hasil investigasi ICW disebutkan bahwa EGP tidak memiliki
lisensi untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan yang
bergerak dibidang anjak piutang;

2. Berdasarkan hasil investigasi ICW disebutkan bahwa EGP tidak pernah
melakukan pembayaran atas cessie BB;

3. Berdasarkan hasil investigasi ICW disebutkan bahwa EGP menerima
success fee yang melampaui batas kewajaran;

4. Transaksi cessie yang telah dibuat oleh dan antara BB dengan EGP tidak
dilaporkan oleh para pihak kepada BI dan BPPN;

5. Pemberian kuasa EGP kepada BB oleh beberapa kalangan dari perspektif
tertentu dipandang melanggar hukum;

6. Merugikan keuangan negara dengan melakukan penyalahgunaan
pengalokasian dana;

7. Transaksi tersebut sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dikatakan sarat dengan perbuatan Terdakwa yang
melawan hukum

8. Transaksi cessie berdasarkan hasil temuan ICW ternyata tidak
diumumkan kepada publik mengingat BB merupakan perusahaan terbuka
dan berada dalam pengawasan Bapepam serta dengan turut
memperhatikan nilai transaksi yang sangat signifikan; dan

9. Transaksi cessie pada saat terjadinya peristiwa maupun jalannya
persidangan perkara belum dimasukan dalam pembukuan BB;

Berdasarkan inventarisasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka
anotasi ini dipandang sebagai suatu hal yang perlu untuk memberikan gambaran
tentang putusan Majelis Hakim dalam kasus skandal BB. Persidangan yang telah
ditempuh secara hukum pidana, ternyata pada prakteknya justru terlalu sarat
dengan muatan hukum keperdataan yang justru diangkat dan dijadikan
perdebatan. Bias terhadap bagaimana cara memfokuskan permasalahan ini,
menjadikan Majelis Hakim dapat dikatakan tidak melakukan reposisi
permasalahan agar tidak menjadi melebar. Padahal apabila Majelis Hakim
konsisten bahwa lingkup hukum tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana
korupsi, maka sudah barang tentu seharusnya dari titik tolak tersebut analisanya
akan lebih dipertajam, dimana dengan demikian tidak hanya terdakwa saja yang
dapat dijerat, bahkan mungkin para pejabat atau bahkan oknum profesi lainnya
yang bertanggung jawab maupun terlibat didalamnya dapat pula dihadapkan ke
depan meja hijau.
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Pernyataan tersebut dapat dapat dikategorikan vulgar, karena sudah barang
tentu dengan saratnya permainan politik dan hak publik atas keterbukaan
informasi jelas untuk kasus ini dengan secara sengaja dikebiri.

B. Anotasi Kasus

Perlu untuk terlebih dahulu untuk disepakati bersama, bahwa anotasi ini disusun
secara ekslusif untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum
formil dan hukum materil, dan oleh karenanya anotasi ini memang sedemikian
rupa sengaja melakukan eliminasi terhadap berbagai hal yang terkait langsung
ataupun tidak langsung dengan isu-isu lain dan isu politik yang sarat didalam
kasus ini, termasuk terhadap mekanisme transaksi yang terjadi. Kalaupun
disinggung maka tujuannya tidak lain adalah untuk lebih memperjelas kasus
posisi agar dapat menjadi lebih mudah untuk dipahami.

Anotasi yang kami sampaikan disusun dalam suatu bentuk analisa putusan dan
mencoba untuk mencari dan menemukan permasalahan dalam pertimbangan
maupun putusan hakim terutama menyangkut penerapan hukum materiilnya
maupun formilnya dalam tatanan obyektifitas profesi kami sebagai praktisi
hukum.

Analisis terhadap kasus ini disusun dengan berdasarkan pada Putusan
Pengadilan Negeri No.156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tertanggal 28 Agustus 2000
dan Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/Pid/2000 terhadap terdakwa Joko
Soegiarto Tjandra. Sementara itu kami tidak melakukan hal-hal yang bersifat
investigasi terhadap dokumen-dokumen bank, perusahaan maupun dokumen-
dokumen lainnya yang tidak turut terlampir atau yang turut dilampirkan dalam
berkas putusan dan dokumen ikutannya yang sangat terbatas, bahkan terhadap
inventarisasi permasalahan yang naik ke permukaan sehubungan dengan
skandal BB. Dengan demikian uraian kami bagi dalam beberapa bagian yang
menurut kami merupakan hal yang signifikan namun sederhana, tetapi tetap
menarik untuk dibahas bersama berkenaan dengan hal-hal yang sebelumnya
turut dimuat dalam gugatan maupun putusan-putusan perkara tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Pengadilan Negeri

Dalam uraian pertimbangan awal Majelis Hakim sebelum membahas
substansi dari perkara lebih jauh lagi sebenarnya telah dinyatakan bahwa
dalam menelaah sampai seberapa jauh peranan terdakwa dalam kasus ini
dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain yaitu:

a. Dengan turut memperhatikan dan berdasar pada tuntutan yang
disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa
terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
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telah melakukan tindak pidana korupsi dan berturut-turut sebagai
perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal
1 ayat (1) sub.a jo. Pasal 28 jo pasal 34 C Undang-Undang No.3
tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat
(1) jo pasal 64 ayat (1 jo pasal 1 ayat (2) KUHP, dimana sudah
jelas pola yang dijadikan sebagai acuan adalah dengan
memposisikan kasus ini sebagai kasus tindak pidana korupsi;

b. Tidak cukup sampai uraian tentang relevansi peranan terdakwa
dengan kasus tindak pidana korupsi, maka dilakukan pendekatan
lagi yang lebih menekankan pada faktor kepentingan pubilk. Hal
mana ditunjukan dengan mempergunakan Undang-Undang No.28
tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
No.75 tanggal 19 Mei 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pada
penjelasan umum undang-undang tersebut, antara lain disebutkan
bahwa tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak
hanya dilakukan oleh penyelenggara negara antar penyelenggara
negara, melainkan juga penyelenggara negara dengn pihak lain
seperti keluarga, kroni dan para pengusaha sehingga merusak
sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
membahayakan eksistensi negara;

c. dan lain sebagainya.

Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah skandal kasus BB ini
sebenarnya tengah digiring ke arah tindak pidana korupsi, tetapi oleh
karena ketidak tegasan tindakan hukum maupun upaya hukum yang
ditegakkan, maka terhadap uraian tersebut di atas telah diajukan pula
sanggahan yang mengangkat ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang
menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali atas
kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,
sebelum perbuatan itu dilakukan. Untuk selanjutnya diangkat pula
ketentuan pasal 183 KUHAP tentang penjatuhan pidana dan pasal 185
ayat (1) KUHAP tentang alat bukti dan seterusnya.

Pada bagian ini sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim seharusnya
sudah mulai dapat berkonsentrasi pada alur akan dibawa kearah mana
kasus ini, sebelum membuka analisa tentang perjanjian pengalihan
piutang. Namun, dengan dipergunakannya ketentuan pasal 1 ayat (1)
KUHP atau setidak-tidaknya dicantumkan dalam pertimbangan Majelis
Hakim terhadap kasus semacam ini, maka sudah menunjukan telah
terjadinya suatu kontradiksi. Asas nullum delictum nulla poena sine
praevie lege poenali atau asas legalitas sebagaimana termaktub dalam
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pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut di atas, memang dapat didalilkan tetapi
seharusnya dijadikan pertimbangan oleh yang terhormat Majelis Hakim
dalam bagian akhir atau setidaknya peran dari terdakwa terhadap kasus
ini telah memberikan suatu titik terang, sekalipun pernyataan tersebut
mengutip dari pembela hukum terdakwa dikarenakan menurut kami
pertimbangan itu masih terlalu prematur untuk dikemukakan.

Majelis Hakim dalam mencoba untuk melakukan penelusuran dengan
menggunakan pisau analisa hukumnya dengan menggunakan pasal 1
ayat (1) sub a UU No.3 tahun 1971 yang menyatakan:

Dihukum karena tindakan pidana korupsi : barangsiapa dengan
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung maupun tidak
langsung merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut
disangka olehnya, bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan
negara atau perekonomian.

Selanjutnya pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana : mereka
yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan.

Lebih jauh lagi pasal 65 ayat (1) berbunyi:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau
pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgesette handeling),
maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang
dikarenakan yang menurut ancaman pidana yang paling berat.

Pasal 1 ayat (1) sub a UU No.3 tahun 1971 tersebut di atas kemudian
dijabarkan dengan menelaah unsur-unsurnya, yakni:

a. Barangsiapa; yang dalam kasus ini adalah Joko Soegiarto Tjandra
yang dicari apakah yang bersangkutan memiliki hubungan dengan
segala yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum satu dan lain
hal karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana
Terdakwa atas perbuatannya (toerekening feitbaarheit).

b. Melawan hukum; Majelis Hakim mengangkat dalil-dalil yang baik
dari hukum yang bersifat formil maupun materil, yurisprudensi dan
bahkan mengutip suatu dalil-dalil yang sebenarnya termasuk dalam
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lingkup sosiologi hukum dikarenakan didalam pertimbangannya
mempergunakan kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat,
yang pada intinya mengarahkan bahwa tidak terdapat perbuatan
melawan hukum atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan
Terdakwa. Apabila Majelis Hakim melakukan adopsi terhadap dalil-
dalil yang tergolong dalam lingkup sosiologi hukum, sebagaimana
dikutip dlam pertimbangan Majelis Hakim dari Putusan Mahkamah
Agung No.42K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966 yang antara lain
mengatakan:

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan
hukumnya bukan hanya berdasarkan ketentuan dalam
perundang-undangan melainkan berdasarkan keadilan atau
asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dimana
faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan
Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Seharusnya Majelis Hakim bersikap lebih hati-hati dikarenakan
muatan filosofisnya sangat mendalam dan juga sudah terdapat
yurisprudensi yang terlebih dahulu mendalilkannya, maka hal yang
sangat harus diperhatikan adalah tentang penafsiran maupun
pemahaman atas dalil tersebut harus mendalam dan komprehensif.

Pengertian yang ingin disampaikan adalah penafsiran tersebut
seyogyanya dipergunakan secara bijaksana dan tidak sembarang
dimanfaatkan untuk melindungi seseorang, sekelompok orang
ataupun institusi yang jelas-jelas jiwa permasalahannya
bertentangan dengan semangat dari arti filosofis yang dikandung
oleh suatu konsep tertentu, atau memang sebaliknya secara
sengaja konsep tersebut memang sudah menjadi suatu komoditi
yang dapat diperdagangkan.

Untuk mendukung analisanya tersebut Majelis Hakim dalam kerangka
putusannya memberikan pengelompokan sebagai berikut:

a. Transaksi PT Bank Bali Tbk. dengan PT BDNI (sebelum BBO)

Prinsip kehati-hatian hakim dalam hal pertimbangan ditingkat
Pengadilan Negeri ini cukup kritis, yaitu dengan diberikannya suatu
pernyataan tegas dari dokumen-dokumen perjanjian, beberapa
bukti korespondensi dan keterangan para saksi, dimana Majelis
Hakim secara lugas menyatakan kesimpulannya bahwa dengan
mempergunakan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang No.8 tahun 1998, dimana didalamnya disebutkan,
bahwa:

Bank wajib untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia
segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya
menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Selanjutnya merujuk pada ketentuan pasal 31 yang secara umum
mengatur tentang pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh pihak BI
sewaktu-waktu dan beberapa pasal dan ayat lainnya sehubungan
dengan ketentuan perbankan tersebut. Kesimpulan yang
disampaikan oleh Majelis Hakim adalah bahwa transaksi SWAP
dan Money Market yang dilakukan oleh BB dengan BDNI (sebelum
BBO) telah dicatat dalam pembukuan dan telah didokumentasikan
BB disatu pihak, dan dilain pihak pihak tidak pernah adanya
teguran dari Bank Indonesia baik secara lisan maupun secara
tertulis. Dan oleh karenanya apabila turut dicantumkan tentang
tidak adanya unsur dwang (kekhilafan), dwaling (paksaan) atau
bedrog (penipuan) sampai pada tahap ini dinilai masih relevan.

Majelis Hakim dalam hal ini menggunakan dokumen-dokumen
hukum dan/atau dokumen-dokumen penunjang lainnya yang
dipergunakan sebagai barang bukti. Sementara itu mengenai
tingkat kesehatan dari BDNI pada saat dilakukannya transaksi,
faktor kehati-hatian yang tidak dilaksanakan, yaitu dengan adanya
kenyataan bahwa saldo giro rupiah BDNI yang ada di BI pada
tanggal 20 Nopember 1997 telah overdraft sebesar
Rp.1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan BDNI di BI
padatanggal 30 Desember 1997 telah overdraft sebesar
Rp.8.463.711.000.000,- yang seharusnya BDNI tidak melakukan
transaksi apapun. Begitu pula halnya dengan BB yang seharusnya
berkewajiban untuk melakukan analisis terlebih dahulu terhadap
keadaan keuangan BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan
Money Market. Oleh karenanya beberapa kalangan telah terlebih
dahulu memperhitungkan bahwa tidak lama kemudian BDNI akan
menjadi BBO dan menyerahkan segala permasalahannya kepada
PPN. Memang terhadap isu tersebut sebenarnya berada diluar dari
kompetensinya untuk menilai karena hal itu memang merupakan
internal affairs antara BB dan BDNI, hal ini memang sebaiknya
masuk sebagai catatan tetapi bukan merupakan permasalahan
pokok yang harus dituntaskan di hadapan peradilan.

Namun, perlu untuk ditegaskan kembali relevansi uraian ini hanya
berhubungan langsung dengan BB dan tidak dengan Joko
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Soegiarto Tjandra maupun EGP. Sehingga dengan demikian
memang sudah barang tentu Terdakwa bukan merupakan pihak
maupun melawan hukum dalam fase ini. Tahap ini lebih merupakan
penjabaran kronologis tentang bagaimana terjadinya transaksi
SWAP dan Money Market dengan menilai keabsahan maupun
akibat hukum yang timbul dari dokumen-dokumen yang ada
menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian
pertimbangan ini tidak relevan untuk dijadikan dasar pema’af bagi
Terdakwa.

b. Program Penjaminan Pemerintah RI Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Umum

Majelis Hakim pada bagian ini hanya memberikan afirmasi
terhadap dokumen-dokumen yang telah diterima termasuk dan
tidak terbatas pada informasi yang telah ditampungnya.
Selanjutnya Majelis Hakim memaparkan tentang perlakuan yang
diberikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini melalui BI dalam
menyiasati kinerja perbankan di Indonesia yang kurang baik, yaitu
diantaranya dengan melakukan likuidasi terhadap bank-bank yang
bermasalah dan dan membantu membantu memberikan bantuan
dana untuk melakukan rekapitalisasi terhadap bank-bank yang
kurang sehat dan/atau yang berada dalam status BBO.

Dalam bagian ini dijabarkan secara sedemikian rupa tentang
alasan pembayaran klaim pemerintah yang terhambat yang salah
satunya kepada BB, dengan turut menyambaikan bahwa
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.26/KMK.017/1998
tentang Syarat-Sayarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan
Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Umum dan terkait
dengan beberapa surat yang telah dibuat bersama antara BI dan
BPPN, yang pada umumnya memberikan rekomendasi agar klaim
BB terhadap BDNI (BBO) dapat dibayarkan dalam rangka program
penjaminan pemerintah.

Bahwa kemudian dijadikan sebagai pertimbangan adalah
dikarenakan pendanaan program penjaminan pemerintah terhadap
pembayaran kewajiban bank umum dan BPR yang telah dibekukan
atau BBO sesuai Surat Kuasa Umum No.SR-176/MK.01/1999
tanggal 31 Mei 1999 Menteri Keuangan RI yang ditujukan kepada
Gubernur Bank Indonesia yang berisikan:

Pemerintah in casu Menteri Keuangan dalam rangka program
pembayaran jaminan pemerintah terhadap kewajiban Bank
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Umum dan BPR yang di BBO menerima pinjaman uang dari BI
sebesar Rp.53,779 trilyun… dan seterusnya.

BDNI dalam kenyataannya merupakan salah satu bank yang ikut
dalam program pemerintah dan melalui Master Settlement and
Acquisition Agreement (MSAA) yang telah ditandantangani oleh
BDNI dan berdasarkan perjanjian mana BDNI menyerahkan asset-
asset BDNI (BBO) kepada BPPN senilai Rp.28,5 trilyun, dengan
penekanan bahwa sifat, maksud dan tujuan dari diambilnya asset-
asset tersebut adalah untuk melunasi kewajiban BDNI kepada
pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
bahwa kewajiban BDNI (BBO) yang berupa pinjaman pokok dan
bunga terhadap BB sebesar Rp.904.642.428.369,- yang diperoleh
melalui transaksi SWAP dan Money Market, yaitu nilai nominal
diatas Rp.10.000.000.000,- yang berupa salah satu syarat yang
dibolehkan dalam program penjaminan.

Yang signifikan untuk dibahas adalah kembali bahwa tidak terdapat
relevansi langsung dengan Terdakwa, dikarenakan hal ini memang
merupakan menjabarkan prosedur pemerintah dalam
melaksanakan program penjaminan dimana BB memang
merupakan salah satu bank yang termasuk dalam kategori bank
yang termasuk dalam program tersebut. Seharusnya uraian
tentang permasalahan ini hanya menjelaskan tentang penyelesaian
hutang BDNI (BBO) dengan BB, dimana untuk itu dan oleh
karenanya Majelis Hakim dapat mengatakan bahwa terhadap
unsur-unsur pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa menjadi
tidak relevan.

Hal yang tabu untuk disinggung adalah pada bagian ini tidak dapat
diungkapkan apakah mekanisme tersebut memang murni
prosedural pemerintah atau memang terdapat permainan politik,
dan kondisi tersebut yang menjadikan kasus ini sebagai komoditi
publik.

c. Perjanjian Pengalihan/Cessie Taguhan No.002/P.EGP/I-99
tanggal 1 Januari – 1999 antara EGP dengan BB

Menurut hemat penulis Terdakwa baru sepenuhnya terkait dengan
kasus ini dikarenakan adanya perjanjian cessie tersebut di atas.
Fakta yang menarik untuk dibahas adalah dalam pertimbangan
Majelis Hakim dinyatakan bahwa cessie tersebut yang notabene
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termasuk dalam substansi lingkup keperdataan, namun karena
Penuntut Umum berasumsi bahwa perjanjian pengalihan/cessie
tagihan EGP dengan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dengan BB
merupakan salah satu kendaraan terjadinya tindak pidana korupsi.
Justru pada posisi Majelis Hakim memberikan kesimpulan tau tidak
menunjukan posisi kasus Terdakwa dan ini adalah suatu hal yang
sebaliknya, dimana Majelis Hakim secara tegas menyatakan
bahwa transaksi SWAP dan Money Market tersebut di atas.

Mengenai cessie tersebut memang diatur dalam pasal 613
KUHPerdata dan oleh karenanya prinsip-prinsip yang berlaku
dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata harus diperhatikan
secara seksama. Sementara dilain pihak dan dengan turut
menghormati pendapat dari para saksi ahli timbul beberapa hal
yang perlu dipertajam eksistensinya, antara lain seperti adanya
anggapan bahwa cessie tersebut sebenarnya merupakan
perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian obligatoir. Ada
kalangan yang berpendapat bahwa tidak pernah terdapat perjanjian
obligatoir atau setidaknya perubahan terhadap perjanjian obligatoir
yang menunjuk bahwa perjanjian cessie tersebut merupakan
accesoir-nya atau ada kalangan yang berpendapat sebaliknya.

Pendapat para saksi ahli pada umumnya menyatakan bahwa
terhadap perjanjian cessie tersebut sah menurut hukum dan
berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dengan turut
memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta merujuk kembali pada perjanjian cessie beserta
seluruh instrumennya tersebut. Pendapat tersebut pada akhirnya
mengesampingkan isu tentang telah terjadinya kerugian pada uang
negara dengan disalahgunakannya dana yang diperuntukan untuk
rekapitalisasi bank yang diambil dari dana APBN. Seharusnya dari
titik tolak ini Majelis Hakim mencoba untuk meneliti lebih tajam lagi
apakah memang dana yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
melibatkan dana negara atau dana masyarakat, dimana dengan
demikian fokus perkara akan dapat ditarik dan digiring kedalam
lingkup pidana.

Kondisi bahwa cessie tersebut tidak bertentang dengan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku adalah dengan memperhatikan
pertimbangan hakim terdapat pengulangan pernyataan dengan
mengutip dari pendapat para saksi ahli tersebut, bahwa sepanjang
para pihak in casu BB sebagai cedent, dan EGP sebagai
cessionaries merasa tidak adanya dwang, dwaling atau bedrog
dalam melakukan perjanjian cessie disatu pihak dan dipihak lain
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sepanjang cessionaries dan cedent merasa adanya unsur
kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan perjanjian
cessie serta sepanjang pula cessionaries atau cedent tidak merasa
dirugikan dan tidak mengajukan pembatalan perjanjian cessie ke
Pengadilan Negeri dengan alasan wanprestasi atau
onrechtmatigedaad, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan
pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pengalihan tersebut beserta
seluruh instrumennya mengikat dan berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak didalamnya.

Salah satu kendala pemicu dari permasalahan ini selain dengan
diketahuinya transaksi tersebut oleh SCB, sebenarnya yang
menjadi pertanyaan adalah dengan turut memperhatikan isi pasal 2
Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No.002/P-EGP/1999
tertanggal 11 Januari 1999 tersebut yang menyatakan bahwa:

Sebagai kompensasi atas pengalihan/cessie tagihan
sebagaimana diuraikan dalam pasal 1, Pihak Kedua (EGP)
dengan ini berjanji akan mengikatkan diri untuk menyerahkan
kepada Pihak Pertama (BB) surat-surat berharga yang
diterbitkan untuk Pihak Pertama atau bank-bank pemerintah
atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seluruhnya senilai
Rp.798.01.770.000,-.

Padahal berdasarkan pasal 1 perjanjian pengalihan/cessie dari
transaksi tersebut jelas bahwa BB tidak memperhitungkan bahwa
EGP akan berhasil memperoleh pengembalian dana berikut
seluruh bunganya, sementara BB menjual piutang tersebut dengan
menggunakan patokan harga penjualan piutang berdasarkan nilai
pokok piutang tanpa memperhitungkan bunga, sedangkan EGP
pada kenyataannya menerima pengembalian dana pinjaman
tersebut berupa pokok yang berikut dengan seluruh bunganya.
Apabila dari sudut pandang murni keperdataan, maka kasus ini
sudah seharusnya diajukan melalui mekanisme keperdataan.

Pada bagian ini seharusnya Majelis Hakim mencoba untuk mencari
benang merah apakah memang benar dana yang diterima EGP
bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana korupsi atau
sebaliknya dan tidak terlarut dengan mekanisme cessie itu sendiri.
Seharusnya dengan adanya penjelasan pada huruf b tersebut di
atas dan huruf c ini, sudah dapat disimpulkan atau setidaknya
dinyatakan ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi, yang
merugikan negara.
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Dalil yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tentang syarat sahnya
perjanjian berikut penjelasannya tersebut, memandang transaksi
pengalihan piutang ini murni dari hukum keperdataan, dan secara
umum memang tidak ada yang dapat dipertentangkan karena
memang tidak ada perkara atau sengketa atas perjanjian tersebut
yang secara gamblang diajukan atau dilaporkan kepada pengadilan
negeri setempat.

Sedikit membahas mengenai kuasa yang diberikan oleh EGP
kepada BB, yaitu memang pada praktek perbankan memang
secara umum terdapat suatu klausul yang turut menyebutkan
tentang kuasa yang diberikan kepada kreditur untuk mengantisipasi
segala kejadian yang mungkin terjadi. Semangat dari kuasa yang
diberikan oleh EGP kepada BB disatu sisi memang secara standar
perbankan dipandang sebagai suatu hal yang bersifat proforma,
yang bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
oleh bank, misalnya untuk meminta tambahan jaminan, sita dan
dan lain sebagainya, dan untuk prosedur pengurusan tambahan
jaminan dan sita tersebut bank memiliki kuasa penuh untuk
melakukan pengurusan seluruh prosedurnya dengan maksud untuk
mempermudah proses yang termasuk dalam kuasa tesebut.
Apabila ternyata ada kalangan yang menyatakan bahwa ketidak
absahan surat kuasa tersebut, maka terlebih dahulu harus dapat
memberikan alasan-alasan yang cukup kuat untuk dijadikan
sebagai landasan analisanya.

d. Peranan Terdakwa dalam proses pencairan tagihan BB
terhadap BDNI (BBO)

Secara umum pertimbangan Majelis Hakim memperhatikan

C. Kesimpulan

1. Majelis Hakim tidak mempertajam analisa kasus ini didalam lingkup tindak
pidana, khususnya korupsi, melainkan lebih terfokus pada aspek-aspek
keperdataannya saja yang disatu sisi esensi perkaranya menjadi tidak
relevan;

2. Konsentrasi Majelis Hakim sepertinya terfokus pada kronologis transaksi,
terlebih lagi terhadap analisis keabsahan cessie yang telah dijabarkan
secara berkesinambungan, bahkan seorang guru besar pidana sekalipun
turut memberikan komentarnya tentang transaksi cessie tersebut. Sekali
lagi dapat bersama-sama ditelaah tentang betapa besar peran Majelis
Hakim dan bagaimana seharusnya memberikan pertimbangan terhadap
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segala keterangan maupun informasi yang disampaikan sekalipun hal
tersebut disampaikan langsung oleh seorang saksi ahli, menurut hemat
kami dari sekelumit fakta tersebut menimbulkan gambaran yang sangat
memprihatinkan.

3. Apabila kasus ini murni hanya dilihat dari sisi perdatanya saja, maka
dapat dikatakan bahwa terhadap perjanjian pengalihan piutang/cessie
tersebut sebenarnya tidak memiliki masalah sepanjang telah memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan kualifikasi bahwa atas
lahirnya perjanjian cessie tersebut tidak terdapat perbuatan melawan
hukum, cacat hukum suatu perjanjian, tindakan wanprestasi, dan secara
lebih spesifik lagi apbila ternyata terdapat penyertaan atau
penyalahgunaan yang senyata-nyata dilakukan terhadap pengalokasian
dana negara.

4. Apabila Majelis Hakim lebih terfokus pada tindak pidana korupsi dan
analisanya lebih diperkuat lagi dengan turut mendengarkan secara lebih
mendalam tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi,
maka apabila memang terbukti bahwa telah terpenuhi unsur-unsur tindak
pidana korupsi, sudah barang tentu perihal perjanjian pengalihan
piutang/cessie bukan lagi menjadi isu utama dan dengan pasal-pasal
tindak pidana korupsi tersebut Majelis Hakim akan dapat menjerat lebih
banyak terdakwa. Sebaliknya, apabila memang tidak terbukti Majelis
Hakim tidak terlalu banyak terbuang analisanya terhadap cessie tersebut
yang jelas bukan termasuk dalam lingkup hukum pidana, melainkan cukup
hanya menjadi perhatian.

5. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian untuk mendukung analisanya
tersebut Majelis Hakim dalam kerangka putusannya memberikan
pengelompokan dalam 4 bagian tersebut di atas, maka dapat diperhatikan
bahwa sejak semula, terutama untuk bagian a, b dan c sangat kental
dengan upaya pengalihan perhatian dari para pihak yang bersidang dan
dengan demikian tidak dapat dilakukan identifikasi secara konkrit tentang
peran dari Terdakwa dalam kronologis uraian pertimbangan Majelis Hakim
tersebut yang dapat dikatakan berhasil dalam membentuk atau setidaknya
telah berupaya untuk menciptakan suatu opini bahwa tidak ada perkara
pidana yang telah terjadi dalam kasus skandal BB.

6. Melalui kasus skandal BB ini dapat dilihat bahwa hukum tidak dapat
menjangkau aspek-aspek sosial kemasyarakatan tertentu dikarenakan
faktor-faktor tertentu pula. Segelintir oknum atau mungkin dalam era
sekarang ini dapat dikatakan sekelompok oknum telah mengetahui
keadaan ini dan menjadikannya tetap menggantung dan tidak
ditindaklanjuti dengan dibuatnya suatu mekanisme konkrit untuk
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menerobosnya. Sudah barang tentu dan seperti biasa dalih utamanya
karena masih adanya faktor kepentingan, dan orang awam dibiarkan tetap
awam atau ekstrimnya harus tetap dikondisikan berada di bawah garis
awam.


