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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan faktor masih banyaknya 

penyebab terjadinya pelanggaran hilngnya dana nasabah bank oleh oknum 

pegawai bank. Hal itu tentu tidak hanyaakan merugikan nasabah yang menyimpan 

uangnya di bank tersebu namun juga berdampak kepada kepercayaan masyarakat 

untuk menyimpan uang di bank tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan supaya 

masyarakat mengetahui bentuk tanggung jawab dari bank yang dapat 

menyebabkan kerugian terhadap nasabahnya yang kehilangan dana simpanannya 

dan bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian normative, yakni dengan studi kepustakaan, kemudian 

dianalisis.Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan tentang 

perbankan guna mengukur tanggung jawab bank.Hasil yang didapatkan oleh 

peneliti adalah bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan Bank CIMB Niaga 

kepada Nasabahnya.Selain itu pihak Bank CIMB Niaga seolahh-olah angkat 

tangan atas kejadian ini, sehingga masih menyisakan beberapa persoalan antara 

Bank CIMB Niaga dan Nasabahnya. 

 

Kata Kunci: tanggung jawab,penyelesaian perselisihan, perbankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor perbankan berperan sangat vital dalam perekonomian suatu bangsa, 

antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Kelancaran aliran 

uang sangat diperlukan karena dapat mendukung kegiatan ekonomi. Dengan kata 

lain, kondisi sektor perbankan yang sehat penting menjadi tujuan akhir dari 

kebijakan disektor perbankan. Sektor perbankan berperan dalam pembangunan 

ekononomi nasional dan berfungsi sebagai alat kebijakan moneter. Disamping itu, 

perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam penyelenggarakan transaksi 

pembayaran, baik pembayaran nasional maupun internasional. Mengingat 

pentingnya fungsi perbankan, kepercayaan masyarakat menjadi bagian yang sangat 

penting untuk dilakukan oleh suatu bank. 

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh akan resiko, disamping 

keuntungan yang menjanjikan jika dikelola secara baik dan prudent.1 Dikatakan 

sebagai bisnis penuh resiko (full risk business) dikarenakan aktivitasnya sebagian 

besar mengandalkan dana yang dititipkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk 

tabungan, giro maupun deposito.2 

                                                           
1 Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1995, hlm. 56. 

2Ibid 
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Dunia perbankan di Indonesia akhir-akhir ini diramaikan dengan hadirnya 

layanan Mobile-Banking. Bank berlomba-lomba untuk menarik perhatian 

nasabahnya dengan mengiming-imingi kemudahan, keamanan dan kenyamanan 

bertransaksi melalui fasilitas yang ditawarkan layanan Mobile-Banking, yang 

hampir menyerupai fitur-fitur di mesin ATM namun dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja. Mobile Banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan M-

Banking merupakan sebuah pelayananan perbankan menggunakan alat komunikasi 

bergerak seperti hanphone, melalui aplikasi pada handphone. Adanya handphone 

dan layanan mobile banking, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara 

manual, artinya kegiatan yang sebelumnya nasabah harus mendatangi bank, kini 

dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank, hanya dengan menggunakan 

handphone nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Layanan mobile banking 

memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk bertransaksi perbankan seperti 

cek saldo, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, isi pulsa, dan lain–lain. 

M-Banking di waktu yang akan datang sangat prospektif di Indonesia, hal ini 

ditandai dengan adanya kerjasama antara operator-operator telekomunikasi dan 

perusahaan penyelenggara layanan ATM switching. Kerjasama ini ditandai dengan 

adanya kerjasama antara Telkomsel dengan penyelenggara ATM switching ATM 

Bersama (Artajasa) yang menghimpun 67 bank dan 11.200 terminal ATM dengan 

lebih dari 19 juta nasabah.3 

                                                           
3Eko K Budiarjo dan Dewi Aprillovi, Mobile Banking : A Customer Relations Management 

(CRM) Channel disampaikan dalam Seminar Nasional Informatika 2009 (Semnas IF 2009, UPN 

Veteran, Yogyakarta, 23 Mei 2009, hlm. 1 



 
 

3 
 

Terjalinannya hubungan baik suatu bank dengan nasabah, diawali dengan 

memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan nasabah dengan cara mempelajari 

perilaku nasabah tersebut dalam melakukan transaksi perbankan. Keberhasilan 

dalam memahami nasabah menjadi kunci sukses untuk mendapatkan nasabah baru 

maupun untuk mempertahankan nasabah lama. Dalam dunia perbankan seperti saat 

ini, M-Banking merupakan salah satu delivery channel untuk melakukan transaksi 

perbankan, seperti: transfer uang, mengetahui saldo, membayar tagihan, hingga 

membeli pulsa (top up voucher).4 Dengan adanya sarana bertransaksi tersebut, 

pihak bank memungkinkan dapat melayani 24 jam tanpa ada henti. Akses dapat 

dilakukan dari berbagai lokasi yang masuk dalam jangkauan layanan GSM. 

Penyelenggaraan M-Banking sangat dipengaruhi dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat 

jalannya transaksi perbankan semakin mudah, namun di sisi yang lain dapat 

membuat semakin berisiko.5 Dengan kenyataan seperti ini, faktor keamanan harus 

menjadi faktor yang paling utama untuk diperhatikan. Bahkan faktor keamanan ini 

dapat menjadi salah satu satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank 

untuk menarik para nasabah. 

Seiring berkembangnya dunia perbankan yang semakin meningkat, 

dibutuhkan pula pelayanan yang baik diperuntukan bagi pengguna layanan jasa 

yang ada di perbankan. Dengan adanya Internet Banking bagi para nasabah 

keuntungannya sangat besar, karena dengan adanya pelayanan tersebut nasabah 

                                                           
4Ibid 
5Zainal Asikin, op.cit., hlm. 67  
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dapat mengakses tanpa adanya batasan ruang dan waktu dalam melakukan 

transaksi. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini disatu sisi dapat 

memepermudah manusia dalam menjalankan aktifitasnya, tetapi disisi lain dapat 

menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius seperti 

Cyber Crime. Meskipun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

berdampak terhadap kemunculan berbagai kejahatan baru kita tidak dapat serta 

merta menghindari penggunaan teknologi ini dalam kehidupan. 

Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi 

hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual adalah 

hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis, 

sedangkan hubungan non kotraktual hubungan yang terjalin bank dengan nasabah  

tidak dalam bentuk tertulis,  tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada 

hubungan antara bank dan nasabah. Ada tiga yang melandasi hubungan non 

kontraktual, yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan 

kehati- hatian. 

Rahasia suatu bank merupakan hal yang penting karena bank merupakan 

lembaga kepercayaan, maka bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan data nasabahnya. Oleh karena itu, bank sebagai entity dan 

pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib 

mengetahui dan memperbarui mengenai peraturan rahasia bank, untuk menghindari 

adanya sanksi pidana dan atau sanksi administratif serta sanksi sosial dari 

masyarakat. Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia 
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terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang 

mengatur hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu 

yang dapat dikatan rahasia oleh bank mengenai informasi dan data-data seorang 

nasabah. 

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai data nasabah penyimpan serta 

simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian bank 

dan nasabah tidak dicantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut 

misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan 

deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian 

tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan azas itikad baik didalam 

melaksanakan perjanjian, maka di dalam perjanjian antara bank dan nasabahnya 

dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang data 

nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 

10 Tahun 1998 tentang Prinsip Kerahasiaan Bank. 

Perlindungan mengenai data nasabah sangatlah penting untuk menimbulkan 

rasa percaya dan rasa nyaman nasabah dalam melakukan transaksi melalui M-

banking. Karena technology risk dalam internet banking sangat tinggi, yang 

memungkinkan nasabah menderita kerugian karena datanya disadap atau memasuki 

website yang memiliki nama domain yang hampir sama. Privacy atas informasi 

personal nasabah merupakan elemen penting dari kepercayaan dan keyakinan 

masyarakat atas sistem perbankan Indonesia. Diberlakukannya prinsip kerahasiaan 

Bank di Indonesia diharapkan agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi terhadap 
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perbankan, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan tetap bersedia untuk 

menyimpan dananya di bank. 

Kepercayaan tersebut menjadi sangat penting, jika tidak membuat masyarakat 

menjadi tidak percaya dan ragu-ragu menyimpan dananya di bank.Kasus 

ketidakpercayaan ini terjadi pada Hengky Budiono. Awalnya Hengky Budiono 

mempercayai Bank CIMB Niaga untuk menyimpan dananya  dalam menjalankan 

usahanya sebagai vulaknisir ban. Dan untuk memperlancar usahanya Hengky 

Budiono menggunakan Telkomsel sebagai operator telepon selulernya. Namun 

kepercayaan itu berubah setelah diketahui bahwa dana yang disimpennya hilang 

secara bertahap. Hilangnya dananya diduga karena ada kaitannya dengan operator 

seluler yang digunakan yaitu Telkomsel.Karena Hengky Budiono tidak mengambil 

dana-dana tersebut melalui Phone Banking.Kemudian Hengky Budiono melakukan 

gugatan dimana Hengky Budiono sebagai Penggugat Konvensi melawan Bank 

CIMB Niaga (Tergugat I), PT. Telkomsel, Tbk (Tergugat II). 

Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt. G/2015/PN Mad, Hengky Budiono 

merasa dirugikan Rp. 754.991.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan 

Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Kasus berawal adanya transaksi berupa 

pindahnya dana Penggugat ke beberapa rekening yang tidak dikenal secara bertahap 

melalui M-Bangking, padahal Penggugat tidak pernah menggunakan layanan M-

Bangking. Hubungan hukum para pihak adalah Hengky Budiono adalah Nasabah 

di Bank CIMB Bank Niaga Madiun.Berdasarkan hal tersebut Bapak Hengky 

Budiono menggugat Bank CIMB Niaga (Tergugat I) dan PT. Telkomsel (Tergugat 

II). 
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Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran prinsip kerahasiaan 

Bank yang mengakibatkan kerugian nasabah. Prinsip kerahasiaan bank diatur 

dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut 

Pasal 40 bank berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai data nasabah 

penyimpan dan simpanannya. Ada dugaan bahwa bank memberikan keterangan 

tentang data nasabahnya yang berakibat nasabah mengalami kerugian, maka bank 

dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum dan 

nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya sebagai akibat 

dari pembocoran rahasia data nasabah oleh bank tersebut. Berdasarkan kasus yang 

telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tanggung 

jawab Bank atas dana simpanan Nasabah (studi terhadap hilangnya dana nasabah 

Bank CIMB Niaga). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian kasus di atas maka rumusan permasalahannya adalah 

bagaimana tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah  (studi 

terhadap hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan objektif dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menganalisis 

mengenai tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah  (studi 

terhadap hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga). 

D. Orisinalitas Penelitian 
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Dari penulusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan 

tanggung jawab bank, namun belum ada yang membahas terkait dengan tanggung 

jawab Bank CIMB Niaga atas hilangnya dana simpanan nasabah, tetapi penulis 

menemukan sebuah tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis mengenai tanggung jawab bank, sebagai berikut : 

Skripsi dari Arjuna Kusuma Wiwaha dengan judul “Tanggung Jawab 

Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada BPR Bank 

Klaten.Skripsi tersebut membahas mengenai tanggung jawab kreditor dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak terdaftar. Subjek penelitiannya 

adalah Notaris selaku pembuat akta jaminan fidusia di BPR Bank Klaten.Hasil dari 

skripsi ini adalah bahwa BPR Bank Klaten selaku kreditor secara umum telah 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik kecuali pada permasalahan 

pendaftaran fidusia belum dilaksanakan sepenuhnya.Penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian yang penulis tulis yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan subjek 

penelitian yang berbeda dengan penulis yaitu Bank CIMB Niaga Madiun. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Perjanjian 

a. Pengertian  

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. 

Perjanjian juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya atau 

yang mendahului terjadinya perbuatan tersebut.6 Menurut Abdulkadir 

                                                           
6Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161 
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Muhammad perjanjian adalah sesuatu persetujuan dengan mana dua 

orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 

hal mengenai harta kekayaan.7 

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut diatas terkandung 

makna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang sifatnya 

sepihak, yaitu perjanjian yang hanya satu pihak saja yang memiliki 

kewajiban. 

Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,8 sedangkan Tirtodiningrat 

mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan 

kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum bagi keduanya yang diperkenankan oleh Undang-

Undang.9 Sementara itu, Sofwan berpendapat bahwa perjanjian 

merupakan perbuatan hukum seorang atau lebih untuk mengikatkan 

dirinya terhadap seorang atau lebih.10 Berdasarkan definisi di atas yang 

menekankan perjanjian melahirkan kewajiban secara timbal balik yang 

                                                           
7Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2000, hlm. 225 
8Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1   
9Tirtodiningrat, Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, Jakarta, 1986, 

hlm.83. 
10Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perjanjian, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 

Bandung, 1980, hlm. 76. 
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belum nampak aspek hukumnya, ada juga yang memberikan definisi 

lebih luas. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di 

antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, 

memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum diantara 

keduanya.11 Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas  perjanjian 

adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling 

mengikatkan dirinya yang tujuan untuk melahirkan, memodifikasi atau 

mengakhiri hubungan hukum yang terletak di bidang harta kekayaan. 

b. Syarat sah Perjanjian 

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat 

dikatakan sah. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat 

tersebut adalah:  

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian 

sepakat dapat dimaknai sebagai pernyataan yang disetujui diantara 

para pihak yang saling mengikat dimana pernyataan pihak yang 

menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak 

yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.12 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap subyek 

hukum yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan 

hukum yang mempunyai akibat hukum harus sudah cakap 

                                                           
11Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku ke Satu,  Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1994,  hlm.4 

12Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001, hlm. 73. 
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bertindak dalam hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata setiap 

orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan jika oleh 

Undang-Undang tidak menyatakan tidak cakap. 

3) Suatu hal tertentu.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap 

obyek tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana obyek 

perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut : 

a) Barang yang merupakan obyek kontrak tersebut 

haruslah barang yang dapat untuk diperdagangkan (vide 

Pasal 1332 KUHPerdata). 

b) Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang 

baru dan akan ada dikemudian hari (vide Pasal 1334 ayat (1) 

KUHPerdata). 

c) Pada saat kontrak ditutup paling tidak barang 

tersebut sudah ditentukan jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1) 

KUHPerdata). 

d) Jumlah barang boleh untuk tidak ditentukan pada 

saat kontrak dibuat namun jumlah tersebut dikemudian hari 

dapat ditentukan atau dihitung (vide Pasal 1333 ayat (2) 

KUHPerdata). 

4)  Suatu sebab yang halal. Dimaksudkan dengan sebab itu tidak 

lain dari pada isi perjanjian bukanlah hubungan sebab akibat 

sebagaimana dapat ditemukan dalam ajaran kausalitet dan juga 
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pengertian kausa itu bukan sebagai motivasi yang mendorong 

seseorang untuk mengadakan perjanjian.13 Kausa dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu kausa obyektif dan kausa subyektif yang dalam 

hal ini dimaksudkan kausa yang obyektif, sementara kausa 

subyektif disebut dengan motif tidak ada relevansinya dengan 

suatu kontrak.14 

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena 

menyangkut orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 

perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan yang keempat disebut 

syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari 

perbuatan hukum yang ada.15 Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, 

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi pembatalan tersebut 

harus dimintakan kepada hakim atau pengadilan. Apabila syarat 

obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi 

hukum atau dengan kata lain perjanjian dianggap tidak pernah ada.  

c. Asas-asas perjanjian 

Ada berbagai asas yang paling menonjol serta diakui oleh para 

pakar hukum perdata yang menjadi acuan dalam setiap pembuatan 

perjanjian pada umumnya. Berlaku asas-asas dalam hukum perjanjian 

yang  diindahkan oleh setiap orang yang terlibat didalamnya.  

                                                           
13Ibid,  hlm.74 

14Munir Fuady, op.cit.,  hlm.72 

15Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 1993, hlm. 44. 
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Beberapa asas perjanjian dalam KUH Perdata adalah sebagai 

berikut :16 

1) Kebebasan berkontrak, yang dimaksud dengan kebebasan 

berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.  

2) Konsensual, maksudnya adalah suatu perjanjian dikatakan 

telah sah dan mengikat apabila tercapai kata sepakat dan syarat sah 

terpenuhi syarat sah perjanjian.17 Jadi dengan adanya kata sepakat 

dari kedua belah pihak, perjanjian tersebut sudah mengikat, sudah 

mempunyai akibat hukum, dan juga sudah timbul hak dan 

kewajiban diantara kedua belah pihak. 

3) Pacta Sunt Servanda, artinya perjanjian berlaku sebagi 

Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.18 Oleh karena 

itu, orang yang membuat perjanjian wajib untuk melaksanakan 

perjanjian, asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum. 

Jika ingin menarik atau membatalkan perjanjian harus 

memperoleh persetujuan dari pihak lainnya namun apabila ada 

                                                           
16Munir Fuady, op.cit., hlm.137 
17Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2005,  hlm. 97 

18K. Mulyadi dan Gunawan W, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm. 59 
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cukup alasan untuk membatalkan, menurut Undang-Undang 

perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. 

4) Asas itikad baik artinya perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik sehingga tidak menyebabkan kerugian diantara 

kedua pihak. Asas itikad baik ini mempunyai dua pengertian yaitu 

:19 

a) Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan 

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan 

sehingga tidak merugikan salah satu pihak. 

b) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian 

itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Yang 

dapat diartikan dengan kejujuran. 

d.  Akibat hukum jika tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian 

Berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan 1328 KUH Perdata, 

dinyatakan bahwa tidak sah bilamana perjanjian itu terjadi karena :20 

1) Paksaan (Dwang), yaitu surat tersebut dibuat berdasarkan 

paksaan atau bukan atas kemauannya sendiri dan tidak 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

2) Kekhilafan (Dwaling), yaitu kurangnya pengetahuan atau 

tidak mengetahui isi dari suatu perjanjian. 

3) Penipuan (Bedrog), yaitu sengaja menyembunyikan atau 

menutupi  kekurangan sebuah perjanjian. 

 

                                                           
19Munir Fuady, 1994, op.cit., hlm.31 
20R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa,  2005, hlm. 135 
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Jika perjanjian dilakukan karena hal-hal diatas maka terjadilah 

cacat syarat subjektif.21 Jika perjanjian di atas dilakukan atas dasar 

ketiga hal tersebut, maka terhadap perjanjian tersebut tidak terpenuhi 

syarat kesepakatan kehendak.22 Konsekuensi hukum dari tidak 

terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi 

mengikuti syarat mana yang dilanggar. Adapun konsekuensi hukum 

tersebut sebagai berikut :23 

1. Batal demi hukum (nietig, null and void), misalnya dalam 

hal dilanggarnya syarat obyektif dalam pasal 1320 KUH Perdata. 

Yang berupa syarat : 

a) Perihal tertentu 

b) Kausa yang legal 

2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable), misalnya dalam 

hal tidak terpenuhi syarat subyektif dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Yang berupa syarat subyektif : 

a) Kesepakatan kehendak 

b) Kecakapan berbuat 

3.  Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable), yaitu 

kontrak yang tidak batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, namun 

status hukum masih ada. Perbedaannya dengan kontrak yang batal 

                                                           
21Badrulzaman, Op.cit.,hlm. 75-59 
22Munir Fuady, Op.cit,  hlm 36 
23Ibid, hlm. 34 
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demi hukum adalah bahwa kontraknya tidak dapat dilaksanakan, 

namun masih ada kemungkinan untuk menjadi kontrak yang sah. 

Menurut Van Dunne yang dikutip dalam Henry Panggabean, 

menambahkan Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van 

Omstandigheden),24 dapat terjadi apabila seseorang mengetahui atau 

seharusnya mengerti bahwa pihak lain mengalami suatu keadaan khusus 

seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, 

kedaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia seharusnya mengerti 

sebenarnya ia harus mencegahnya.25 Penyalahgunaan keadaan dalam 

sistem common law merupakan doktrin yang menentukan pembatalan 

perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak 

termasuk dalam kategori paksaan (duress).26 Penyalahgunaan keadaan 

terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian mengambil 

putusan yang independen, artinya seseorang tersebut dipengaruhi dan 

dihalangi oleh suatu hal untuk melakukan penilaian. Van Dunne 

menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi 

karena beberapa faktor, misalnya keunggulan ekonomi maupun karena 

kejiwaan.27 

 

                                                           
24Henry Pandapotan Panggabean, Penyalahgunaan Keadaaan Sebagai Alasan Untuk 

Pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta,2001,  hlm. 33 
25Ibid 
26Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, 

hlm. 35-36 
27Ibid 
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Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan, antara lain :28 

a.  Penyalahgunaan keunggulan ekonomis, syaratnya salah satu 

pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain 

atau pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. 

b.  Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan, syaratnya salah satu 

pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif atau salah satu 

pihak menyalahgunakan keadaan istimewa dari pihak lawan. 

Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu secara tidak pantas 

mengambil keuntungan dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal 

tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan yang menyebabkan 

ketidakseimbangan hubungan proses terjadinya kontrak. Doktrin 

penyalahgunaan keadaan tidak mencari dasar pembenarannya pada 

doktrin kausa hukum yang tidak halal, melainkan pada cacat kehendak. 

Penyalahgunaan keadaan dapat menjadikan suatu perjanjian tidak 

mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu bertolak dari suatu 

penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan 

penggunaan keadaan yang berakibat pihak lawan tidak dapat mengambil 

putusan yang bersifat independen atau terintervensi. 

 

 

 

                                                           
28Henry Pandapotan Panggabean, hlm. 34 
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2. Tinjauan Umum tentang Bank  

a. Pengertian Bank 

Definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Sementara itu, menurut Hasibuan,29 

pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset 

keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi 

tujuannya bukan hanya mencari keuntungan saja. Kasmir berpendapat 

bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian 

menyalurkan kembali ke masyarakat, namun juga memberikan jasa-jasa 

bank lainnya.30 Berdasarkan ketiga pengertian di atas  dapat 

disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk badan hukum 

atau lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack of fund), serta 

                                                           
29Malayu SPHasibuan,Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 2 
30Kasmir. S.E., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2008, hlm. 2. 
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memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif  profit juga sosial demi 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

 

b. Fungsi Bank 

Fungsi bank dalam suatu perekonomian adalah untuk 

memobilisasi dana masyarakat. Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai 

“aliran darah” bagi berkembangnya perekonomian dan peningkatan 

standar taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 

No 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Fungsi bank lainnya 

adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran barang 

ataupun jasa.31 

Menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, secara spesifik 

mengemukakan bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of 

development, dan agent of services.32 

                                                           
31Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian 

Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. 

hlm. 1 
32Totok Budi Santosodan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, 

Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 9 
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1.  Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust) 

untuk melandasi masyarakat dalam menaruh atau menyimpan 

dana. 

 

 

2.  Agent of Development 

Kegiatan perekonomian dalam masyarakat di sektor moneter 

dan di sektor riil tidak bisa dipisahkan. Karena kedua sektor 

tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi. oleh karena itu 

kinerja sektor riil berpengaruh juga kinerja sektor moneter. 

3. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana dari dan untuk masyarakat, bank juga 

memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa 

yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian secara luas, diantaranya berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan 

penyelesaian tagihan. 

c. Hubungan Bank dengan Nasabah 

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antar bank 

dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang 

yang dilandasi oleh asas kepercayaan.33 Dengan kata lain, bahwa 

                                                           
33Ibid, hlm. 16 
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menurut Undang-Undang N0 10 Tahun 1998 Perubahan Atas 

UndangUndang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan hubungan antara 

bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual 

biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari 

hukum perjanjian itu sendiri, tapi juga hubungan berlandaskan asas 

kepercayaan. Secara tidak langsung Undang-Undang mengakui bahwa 

hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan 

kepercayaan, yang memiliki konsekwensinya adalah bank tidak boleh 

hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. 

Kegiatan perbankan adalah hubungan kepercayaan, baik dalam 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat hanya akan 

bersedia menyimpan dananya di bank yang terpercaya dan dilandasi 

kepercayaan, begitu juga sebaliknya yang dilakukan oleh bank dalam 

pemberian kredit kepada debitornya. Atas dasar hal-hal yang tersebut 

maka membangun kepercayaan antara bank dan nasabah sangat penting 

adanya untuk meminimalisir kerugian yang akan diderita kedua belah 

pihak. 

d. Asas-asas dalam Bank 

Bank biasanya menerapkan keempat prinsip dasar perbankan 

dalam menjalankan usahanya yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary 

relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip 

kerahasiaan (secrecy principle) dan prinsip mengenal nasabah (know 

how costumer principle). 
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Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang sifatnya  umum 

untuk melaksanakan kemitraan antara bank dalam menyalurkan dana 

maupun menghimpun dana dari masyarakat. Demi terciptanya sistem 

perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan 

beberapa asas hukum (khusus) yaitu :34 

1) Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU 

Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Perbankan 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana asas kepercayaan 

adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan 

usahanya bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank 

dengan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana dari dana yang 

disimpan oleh masyarakat atas dasar kepercayaan, oleh sebab itu 

bank perlu untuk menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan 

yang diberikan oleh masyarakat, Karena kemauan masyarakat 

untuk menyimpan sebagian uangnya  di bank, semata-mata 

didasari oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya 

kembali pada waktu yang diinginkan, sementara imbalan 

merupakan bonus dari kepercayaan yang diberikan. 

2) Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

                                                           
34Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,  PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta,  2003, hlm. 14-18 

http://www.landasanteori.com/2015/10/prinsip-dalam-perbankan-kepercayaan.html
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Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana 

dan data masyarakat yang telah dipercayakan.  Hal ini sesuai dalam 

Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 perubahan atas 

Undang-Undang N0 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa 

perbankan Indonesia dalam melaksankan kemitraannya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. 

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian di bank diharapkan 

agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap 

tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu 

menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat 

5C of Credit yang meliputi character (watak), capacity 

(kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), condition of 

economi (prospek usaha dari kreditur) yang dimana prinsip 5C  

daling terkait dan tifak dapat dipisahkan. 

3) Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle) 

Hubungan antara bank dan nasabah ternyata tidaklah seperti 

hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut 

terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia 

nasabahnya kepada pihak lain manapun ada pengecualian jika 

ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Asas 

kerahasiaan ini mengharuskan atau mewajibkan bank 
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merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan 

dana dari nasabah bank. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan 

bank demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di dalam 

melakukan pinjaman kredit bank tidak melakukan prinsip 

kerahasiaan, Hal ini bertujuan agar semua orang dapat mengetahui 

bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur berasal dari pinjaman 

kredit bank dan menjadi beban moral debitur untuk 

mengembangkan usaha debitur agar konsisten menjalankan 

perjanjian kredit perbankan. Berbeda dengan simpanan nasabah 

dimana bank diharuskan atau diwajibkan untuk merahasiakan data 

nasabahnya. 

3. Mobile - Banking 

Perbankan Elekronik dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan E-

banking merupakan salah satu sektor kemajuan perbankan yang dipengaruh 

oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan nasional bisa 

dikatakan lebih maju selangkah dibandingkan sektor lainnya. Perbankan 

elektronik mencakup wilayah yang cukup luas dari teknologi yang 

berkembang pesat. Beberapa diantaranya terkait dengan layanan perbankan 

yang bisa dikatakan di “garis depan”, seperti ATM dan komputerisiasi 

(sistem) perbankan, dan beberapa kelompok lainnya yang bisa dikatakan 

“garis belakang”, yaitu teknologi-teknologi yang digunakan oleh lembaga 

keuangan, ‘merchant, atau penyedia jasa transaksi. 
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M - Bangking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung 

melalui telepon selular/handphone GSM (Global for Mobile Communication) 

tanpa harus ke gerai bank atau ke ATM hanya dengan menggunakan SMS 

(Short Message Service). Mobile Banking biasanya disingkat dengan M-

Banking, merupakan fasilitas perbankan melalui alat komunikasi bergerak 

seperti handphone. Dengan penyediaan fasilitas yang hampir tidak ada 

bedanya dengan ATM, perbedaanya mobile banking tidak dapat menarik atau 

mengambil uang cash. Akhir-akhir ini hampir semua bank di Indonesia telah 

menyediakan fasilitas M-Banking baik berupa SIMtolkit (Menu Layanan 

Data) maupun sms plain (sms manual) atau dikenal dengan istilah sms 

banking. 

Manfaat M-Bangking : 

a. Nasabah dapat membuat transaksi atau membayar tagihan kapanpun 

dan dimanapun yang terdapat jaringan GSM dan dapat menghemat 

waktu.  

b. Mobile banking melalui HP sangat mudah untuk dimengerti dan 

mempunyai tampilan yang simple dan dapat menghemat pencatatan dari 

transaksi yang dilakukan.  

c. Mobile banking mengefektifkan biaya yang lebih rendah 

dibandingkan online banking.  

d. Mobile banking mengurangi resiko penipuan. Karena setiap 

kegiatan yang dilakukan nasabah akan mendapatkan SMS, sehingga 
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nasabah dapat melihat apakah ada transaksi illegal atau tidak melalui 

SMS.  

e. Mobile banking juga memberikan keuntungan bagi bank, karena 

dapat mengurangi biaya teller bank.  

f. Mobile banking melalui HP merupakan fasilitas tambahan yang 

mempermudah konsumen melakukan transaksi, sehingga bank dapat 

meningkatkan kepuasan nasabah mereka. 

g. Bank dapat menjangkau nasabah mereka dengan mobile banking.  

h. Bank juga dapat melakukan promosi produk mereka dan layanan 

seperti kartu kredit, pinjaman, dan lainnya.  

i. Nasabah dapat mengakses berbagai layanan seperti informasi 

kredit/debit, informasi pembayaran rekening, informasi jumlah 

tabungan, histori transaksi, fasilitas pengiriman uang, dan lainnya.  

j. Nasabah dapat mentransfer uang secara langsung melalui HP tanpa 

harus pergi ke gerai bank atau ATM pada rekening bank yang sama 

maupun beda melalui mobile banking 

Sementara itu, kelemahan M-Bangking : 

a. Resiko keamanan, karena non-dienkripsi server penyedia layanan 

ponsel. Hal ini relatif sangat mudah bagi seorang hacker untuk 

mendapatkan informasi account dari pengguna. 

b. Pesan yang diterima dari bank tidak dienkripsi. Artinya, informasi 

dapat dengan mudah di curi saat sedang dikirim melalui operator seluler. 
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c. Jika ponsel hilang atau dicuri, informasi yang masih tersimpan 

dalam pesan dapat digunakan oleh orang lain. 

d. Bahaya virus bagi ponsel yang belum memiliki anti virus. 

 

F. METODE  PENELITIAN 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki, penelitin hukum normatif adalah sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi  dokumen karena penelitian ini dilakukan atau 

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan 

hukum yang lain.35 Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

Peter Mahmud Marzuki36 menjelaskan penelitian penelitian hukum 

normatif untuk mengetahui norma hukum dari suatu peristiwa konkrit 

tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti 

dengan norma atau doktrin yang ada. Hasil dari penelitian ini akan disajikan 

dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif, 

karena pembahasan dalam penelitian bertujuan untuk menggambarkan 

keberadaan suatu kebenaran hukum yang sebenarnya.37 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
35Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana,Jakarta,  2010,  hlm. 39. 
36Ibid,  hlm. 35. 
37Soerjono Soekanto, 2002, Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia (UI Press), 

Jakarta, hlm. 52. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti 

b. Pendekatan kasus, yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya 

Dana Simpanan Nasabah Bank CIMB Niaga. 

4. Sumber Data Penelitian 

Adapun data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan 

meliputi bahan-bahan hukum seperti : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, 

putudan pengadinal, perjnjian 

b.  Data sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-

undangan, jurnal, literature, serta hasil penelitian terdahulu. 

5. Teknik Pengumpulan 

Teknik pengumpulan data dengan Studi Pustaka.Penelitian ini juga 

dilakukan dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur umum dan 

khusus yang berkaitan dengan permasalahan. 

6. Analisis Data 
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Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan 

secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini analisis data bersifat 

kualitatif.Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis sehingga 

dapat diketahui hubungan antara data-data yang ada dengan teori yang 

digunakan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai persoalan yang 

diteliti. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai 

berikut : 

BAB  I dengan judul Pendahuluan, yaitu bab pertama yang berisikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

tinjauan pustaka, sistematika penulisan penelitian. 

BAB II  dengan judul Tinjauan Umum Tentang Perbankan dan Teori 

Tanggung Jawab, berisikan tinjauan umum yang menguraikan landasan teori 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan 

pandangan dari beberapa ahli dan Undang-Undang yang terkait, sebagai dasar 

penganalisaan masalah. 

BAB III berisi tentang pembahaan dan analisa mengenai Tanggung Jawab 

Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Bank CIMB Niaga. 

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN  

TEORI TANGGUNG JAWAB 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan  

1. Pengertian Perbankan 

Definisi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menyatakan bahwa “bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana yang 

dipercayakan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat.38 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

menyebutkn bahwa Perbankan di Indonesia dalam menjalankan usahanya 

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

                                                           
38 Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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hatian.39 Sedangkan fungsi Perbankan Indonesia menurut ketentuan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat.40 Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.41 

Menurut Hasibuan, pengertian bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) bermotif 

profit dan juga sosial, jadi tidak hanya sekedar mencari keuntungan.42 Kasmir 

berpendapat bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya 

menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali 

ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.43 

Rumusan mengenai pengertian Bank juga dikemukakan oleh Prof. G. 

M. Verryn Stuart yaitu badan usaha yang kegiatannya menghimpunan dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa. 

                                                           
39 Pasal 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
40 Pasal 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
41 Pasal 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
42Malayu SPHasibuan,Loc.Cit. 
43Kasmir, loc.Cit. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

bank adalah badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan kegiatannya 

menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of 

fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana 

(lack of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya bermotif  profit juga 

sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat. 

 

2. Fungsi dan Tugas Bank 

Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utamanya 

menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat dan 

memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.44 Bank bukan 

hanya tempat untuk menyimpan dana selain itu bank merupakan lembaga 

keuangan untuk menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintahan, 

swasta, maupun orang pribadi untuk melakukan transaksi keuangan. 

Fungi lembaga keunagan di Indonesia lazimnya berfungsi seperti yang 

telah diuraikan diatas. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen 

pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan 

mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perokonomian 

nasional, demi meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi tersebut merupakan 

panjabaran dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

                                                           
44 Rachmadi Usman,  Op.Cit., hlm. 59. 
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Dilihat dari fungsinya, bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut:45 

a. Mengumpulkan dana dari masyarakat yang sementara 

menganggur atau kelebihan dana untuk dipinjamkan pada pihak 

lain yang mungkin membutuhkan, atau membeli surat surat 

berharga (financial investment). 

b. Mempermudah lalu lintas pembayaran uang. 

c. Memberikan jaminan keamanan dana masyarakat yang sementara 

belum digunakan untuk menghindari terjadinya resiko hilang, 

kecurian, dan lain-lain. 

Menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, secara lebih spesifik 

bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent 

of services.46 

1)  Agent of trust 

Dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

menghimpun dana ataupun penyaluran dana. Masyarakat bersedia untuk 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan kepada suatu bank. Masyarakat percaya bahwa dananya 

tidak akan disalahgunakan, dananya akan dikelola dengan baik dan pada 

saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari 

bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya 

pada debitur atau masyarakat yang membutuhkan apabila dilandasi 

                                                           
45 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan. Bandung, CV Mandar Maju, 2012, hlm. 15. 
46 Totok Budi Santosodan Sigit Triandaru, Loc.Cit. 



 
 

34 
 

adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak 

akan menyalahgunakan pinjamannya dan debitur mempunyai niat baik 

untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat 

jatuh tempo. 

2)  Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di 

sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu 

berhubungan dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan demi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, 

kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat 

bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan 

uang. Kelancaran dalam kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini 

tidak lain dam tidak bukan adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

suatu masyarakat.47 

3) Agent of service 

Selain melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. 

Jasa yang ditawarkan ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkan antara lain dapat berupa 

                                                           
47Ibid. 



 
 

35 
 

jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian 

jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.48 

Selain fungsi bank yang sudah disebutkan sebelumnya, bank juga 

memiliki fungsi untuk menyediakan instrumen-instrumen pembayaran 

barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan juga 

aman. Fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila penjual dan 

pembeli barang atau jasa yakni bahwa instrument yang digunakan untuk 

pembayaran tersebut diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam 

transaksi tersebut. Tanpa adanya kepercayaan antara kedua belah pihak 

dapat dipastikan fungsi yang dimaksud tidak akan berjalan dengan 

baik.49 

Menurut Thomas Suyatno, suatu bank memiliki tugas pokok yaitu 

untuk membantu aparat pemerintah dalam melakukan kegiatan 

mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan 

memajukan pembangunan guna memperluas kesempatan kerja demi 

meningkatnya taraf hidup masyarakat.50 

3. Jenis-jenis bank 

Menurut fungsinya, jenis-jenis bank dapat dikatagorikan menjadi empat 

macam, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank 

Pembangunan. Sedangkan dari segi kepemilikan dapat dikatagorikan menjadi 

                                                           
48Ibid. 
49Zulkarnain Sitompul, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Universitas Indonesia, Jakarta, 

2002, hlm. 1. 
50Thomas suyatno, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 

207. 
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tiga macam, yaitu bank milik negara, bank koperasi, bank swasta. Dalam 

Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-

Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengkatagorikannya menjadi 

dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat.51 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang dalam kegiatan usahanya 

secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah yang dalam 

pelaksanaan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.52 Bank Umum merupakan bank pencipta uang giral. 

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan atau 

memberikan perhatain yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. 

Beberapa fungsi dari umum diantaranya :53 

1) Menghimpun dana dari masyarakat yang sementara 

tidak terpakai untuk dipinjamkan pada pihak yang 

mungkin membutuhkan dan atau membeli surat-surat 

berharga (financial investmen) 

2) Memudahkan lalu lintas pembayaran uang. 

3) Menjaga keamanan uang masyarakat yang sementara 

tidak atau belum digunakan untuk menghindari resiko 

apabila terjadi suatu bencana atau musibah. 

                                                           
51 Gatot Supramono,Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis), Djambatan, 

Jakarta, 1996, hlm. 3. 
52Bank Umum, terdapat dalam://www.ojk.go.id Diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 

20.30 WIB. 
53Iswardoyo, Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 60. 
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4) Mengadakan kredit (created money deposit). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang kegiatan 

usaha secara konvensional atau berlandaskan prinsip syariah, yang 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Karena kegiatan BPR jauh lebih sempit kegiatannya dibandingkan 

dengan bank umum, maka BPR dilarang untuk menerima 

simpanan giro, valas, dan perasuransian.54 

 

4. Bank sebagai Lembaga Intermediasi 

Lembaga intermediasi dalam sistem keuangan Indonesia, antara lain 

bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), perusahaan 

asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana. Bank 

sebagai lembaga intermediasi, salah satu fungsinya daiantara sebagai 

perantara keuangan masyarakat. 

Peranannya tersebut ditemukan adanya hubungan antara bank dan 

nasabah dilandasi pada dua unsur yang saling terkait antara keduanya, yaitu 

hukum dan kepercayaan. Suatu bank tidak akan dapat melakukan kegiatan 

dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk 

menyimpankan uangnya pada bank tersebut. Namun apabila ada kepercayaan 

yang diberikan masyarakat, maka bank dapat menjalankan dana dari 

                                                           
54Terdapat dalam://www.ojk.go.id Diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 20.45 WIB. 
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masyarakat untuk disimpan di banknya dan dapat disalurkan kembali ke 

masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit serta jasa-jasa 

perbankan lainnya.55 

Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak 

yang mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih (surplus 

unit) untuk disalurkan ke pihak yang kekurangan dana (deficit unit).56 

Lembaga intermediasi keuangan yaitu lembaga yang menjembatani 

(intermediasi) masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat 

yang kekurangan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana namun 

tidak menginvestasikannya sendiri ke dunia usaha karena berbagai alasan, 

maka lebih memilih menaruh dananya di bank, sedangkan masyarakat yang 

melakukan kegiatan usaha dan membutuhkan bantuan keuangan akan 

meminta bantuan keuangan tersebut.57 

Pengalihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai lembaga 

intermediasi dapat dilakukan dengan cara berikut :58 

a. Lembaga keuangan membeli sekuritas primer (saham, obligasi) 

dari unit deficit dan mengeluarkan sekuritas sekunder (tabungan, 

giro, deposito berjangka) ke unit surplus. 

                                                           
55Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross CollateralSebagai Upaya Penyelesaian 

KreditBermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1 
56Djoko Retnadi, Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya, PT Elex 

Media Komputindo, Jakarta, 2006), hlm. 34 
57 Ahmad Gozali, Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Invetasi 

Syariah, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 35. 
58 Denokz Deyxa, Lembaga Keuangan, diakses dari http://denok-s-

wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html, pada tanggal 30 April 2018 pukul 21:00 

http://denok-s-wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html
http://denok-s-wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html
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b. Sekuritas sekunder tersebut dialihkan jadi asset financial dengan 

member pinjaman ke unit defisit. 

Lembaga intermediasi memberikan kontribusi kepada organisasi dalam 

proses produksi, memberikan tempat dan kerangka kerja di mana tenaga kerja 

dan modal digabungkan dengan sumber-sumber lain untuk menghasilkan 

suatu produkjasa keuangan yang berbagai jenis. 

5. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah 

Dalam perkembangannya, perjanjian tidak dapat dikatakan lagi sebagai 

perbuatan hokum melainkan dapat dikatakan sebagai hubungan hokum 

(rechtsverhouding). Pendapat tersebut dikemukakan oleh Van Dunne yang 

menganggap bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum, merupakan teori 

konvensional atau teori klasik. Hubungan nasabah dan bank didasarkan pada 

dua unsur yang saling terkait, yakni hokum dan kepercayaan. Suatu bank 

hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apabila 

memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya bank 

tersebut. Dari hasil kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat mengelola 

dana dari masyarakat untuk disimpan pada banknya dan bank akan 

memberikan jasa-jasa perbankan yang dimiliki.59 

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa hubungan antar bank dan 

nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang antara 

debitur (bank) dengan kreditur (nasabah penyimpan dana) berdasarkan atas 

                                                           
59 Rony Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan 

dan Deposito, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 32. 
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asas kepercayaan.60 Dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar 

hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum 

perjanjian, tapi juga terdapat adanya hubungan kepercayaan yang diliputi asas 

kepercayaan. Secara tidak langsung di dalam Undang-Undang mengakui 

bahwa hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kepercayaan, 

yang konsekwensinya tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah 

penyimpan dana. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara 

bank dengan nasabah didalam bidang bisnis yang saling membutuhkan. 

 

 

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank yang telah disebut, maka 

terdapat 2 hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :61 

a. Kedudukan Hukum Nasabah Penyimpan dalam Perjanjian 

Simpanan 

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan 

dananya di bank dalam bentuk simpanan berlandaskan kesepakatan 

perjanjian antara bank dengan nasabah.62 Sedangkan simpanan 

adalah dana masyarakat yang dipercayakan ke bank berdasarkan 

                                                           
60Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, 

hlm. 16 
61Ronny Sautma Hotma Bako, Op.Cit.,hlm. 31. 

62 Pasal 1, Angka 17, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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perjanjian penyimpanan dana dapat berbentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk yang dipersamakan 

dengan ini.63 

KUHPerdata Pasal 1755 menjadi landasan hukum pinjam 

meminjam yang menentukan bahwa pihak yang menerima pinjaman 

menjadi pemilik atas barang yang dipinjamkan. Nasabah 

menyimpan uangnya kepada bank dengan imbalan, sebagaimana 

ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1765 mengenai perjanjian 

meminjam uang dengan bunga. 

Hubungan yang dilakukan antara bank dengan nasabah 

penyimpan juga dapat diartikan dengan hubungan antara penitip 

dengan penerima titipan, sebagaimana yang telah tercantum di 

dalam Pasal 1694 KUHPerdata menentukan bahwa hakikatnya 

adalah menyimpan dana mengembalikan dalam wujud asalnya, 

dalam arti barang yang dititipkan jika diambil barang tersebut masih 

sama wujudnya tidak ada pengurangan.64 

b. Kedudukan Hukum Nasabah Debitor dalam Perjanjian Kredit 

Yang dimaksudkan perjanjian kredit adalah seluruh perjanjian 

penyediaan dana atau penanaman dana bank dapat berbentuk kredit, 

surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji 

dijual kembali, tagihan akseptasi, derifatif kredit, transaksi rekening 

                                                           
63 Pasal 1, Angka 5, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
64 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 107. 
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administratif (seperti bank garansi, letter of crediti), tagihan 

derivative, potential future credit exposure, penyertaan modal 

sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan huruf b sampai dengan huruf l Pasal 6 

Undang-Undang Perbankan.65 

Artinya bank sebagai lembaga yang menyediakan dana bagi 

para debiturnya. Dapat berbentuk kredit seperti kredit modal atau 

usaha kecil serta kredit investasi. 

 

 

 

 

Menurut bentuknya, hubungan hokum nasabah dan bank dapat dibagi 

menjadi ada 2 (dua) yaitu: 

a. Hubungan kontraktual 

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah  

biasanya adalah hubungan kontraktual. Hal ini hampir berlaku terhadap 

semua nasabah tanpa terkecuali.66 Dasar hubungan hokum antara bank 

dan nasabahnya adalah buhungan kontraktual. Hubungan kontrktual ini 

terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hokum dengan pihak bank, 

                                                           
65 Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 96. 

66 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 

100. 
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setelah bank melakukan hubungan hokum seperti nasabah membuka 

rekaning tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.67 

Bagi nasabah debitur pengaturannya terdpat pada Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang berarti para pihak bisa saling memberikan 

tuntutan hingga akhirnya terbentuklah suatu perjanjian. Berbeda dengan 

nasabah deposan dan nasabah nondebitur-nondeposan dimana tidak 

dapat ketentuan khusus didalamnya, sehingga lazimnya nasabah hanya 

bisa untuk sepakat atau tidak sepakat atas perjanjian standar (perjanjian 

baku) yang dikeluarkan oleh pihak bank sebelumnya. Pada umumnya 

perjanjian tersebut berat sebelah dimana pihak bank yang lebih 

diuntungkan. 

 

 

 

b. Hubungan non-kontraktual 

Selain hubungan kontraktraktual seperti yang telah disebutkan 

maka berikut ini akan kita lihat apakah ada hubungan hokum yang lain 

antara pihak bank dan pihak nasabah, terutama antara nasabah deposan 

dan nasabah nondeposan-nondebitur.68 

Menurut Munir Fuady, setidaknya ada enam jenis hubungan 

hokum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual 

sebagaimana disebut diatas, yaitu: 

1) Hubungan Fidusia (Fiduciary Relation), 

2) Hubungan Konfidensial, 

                                                           
67 Rony Sautama Hotma Bako, Op.Cit, Hal. 33. 
68 Munir Fuady, Op.Cit, Hal. 102. 
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3) Hubungan Bailor-Bailee, 

4) Hubungan Principle-Agent, 

5) Hubungan Mortgagor-Mortgagee, 

6) Hubungan Trustee-Benefciary. 

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha bank, maka 

dalam transaksi-transaksi tertentu hubungan antara kedua belah pihak 

juga berkembang kedalam bentuk hubungan lainnya, berupa :69 

a. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 

Hubungan kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana usaha 

bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan 

nasabahnya. Hubungan kepercayaan tersebut dapat terjadi karena 

masyarakat mengnggap bank merupakan suatu tempat khusus 

yang aman dan terpercaya.70 Nasabah hanya bersedia menyimpan 

dananya pada suatu bank yang dipercaya dan mempunyai 

kemampuan untuk membayar kembali dananya apabila ditagih.71 

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menganggap 

bahwa usaha bank dilandasi hubungan kepercayaan. Bank bekerja 

dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar 

kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga 

kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan 

kepercayaan masyarakat. Kemauan masyarakat untuk menyimpan 

                                                           
69Rachmadi Usman,Op.Cit, Hal. 14-18 
70 Munir Fuady, Op.Cit, Hal. 102-103. 
71Ibid. 

http://www.landasanteori.com/2015/10/prinsip-dalam-perbankan-kepercayaan.html
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sebagian dananya  di bank semata-mata dilandasi oleh 

kepercayaan yang diberikan bank dan dananya dapat ditarik 

kembali sewaktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. 

b. Hubungan Kehati-hatian (Prudential Principle) 

Prinsip Kehati-hatian harus diterapkan dalam menjalankan 

usahanya untuk melindungi dana dari masyarakat. Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 2 Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksankan 

usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan asas kehati-hatian. 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan merupakan penegasan bahwa uang yang telah disimpan 

oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama 

disimpan di bank, tetapi kebebasan bank tidak mutlak untuk 

menggunakan uang tersebut.72 Bank hanya diperbolehkan 

menggunakan uang tersebut apabila bank dapat menjamin 

kepastian bahwa bank tersebut mampu membayar kembali dana 

                                                           
72 Yunus Husein, 2003. Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum. Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal. 166. Sebagaimana dikutip dari 

Alvin C. Harrell. 1986. “The Bank Customer Relationship: Evolution of a Modern 

Forms?”.Oklahoma City University Law Review, Vol. XI.Hal. 641. 
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nasabah yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para 

penyimpannya. 

 Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan 

agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, 

sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan 

dananya di bank guna menjaga keadaan bank tetap sehat. Dalam 

prinsip kehati-hatian terhadap 5C of Credit yang meliputi watak 

(character),kemampuan (capacity), modal (capital), agunan 

(collateral), prospek usaha dari kreditur(condition of economi), 

yang dimana prinsip 5C ini merupakan prinsip yang saling terkait 

dan tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan. 

 

 

c. Hubungan Kerahasiaan (Secrecy Principle) 

Ketentuan rahasia bank didalam Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan, yang diatur lebih jelas lagi pada 

pasal 40. Yang menyatakan “bank” wajib merahasiakan 

keterangan terkait tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, 

pengecualiannya terdapat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, 

Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. 

Hubungan diantara bank dan nasabah yang dilipuit 

kerahasiaan merupakan suatu kelaziman yang selalu ada dalam 



 
 

47 
 

praktek perbankan.73 Hal ini diperlukan untuk kepentingan bank 

yang membutuhkankan kepercayaan dari masyarakat yang 

menyimpan uangnya di bank. Disamping itu, untuk menghindari 

terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh 

nasabah (rush) yang dapat membahayakan kehidupan bank.74 

Hubungan antara bank dan nasabah tidaklah seperti 

hubungan kontraktual biasa. Melainkan, terdapat kewajiban bagi 

bank untuk tidak membocorkan rahasia data atau dana nasabahnya 

kepada pihak lain manapun, namun ada pengecualian bank dapat 

membuka data atau dana nasabah jika ditentukan lain oleh 

perundang-undangan yang berlaku. Asas kerahasiaan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal 

lain dari nasabah bank yang kelaziman dunia perbankan tidak 

boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat, 

dalam hal hubungan tersebut yang wajib dirahasiakan oleh bank 

adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keuangan, dan hal lain-lain dari orang, dan 

badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.75 

Kerahasiaan ini adalah selain diperuntukkan nasabahnya 

tetapi juga untuk kepentingan bank itu sendiri demi dipercaya oleh 

masyarakat. Didalam simpanan  nasabah bank diwajibkan untuk 

                                                           
73Ibid. 
74Ibid 
75 Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), 

Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 111. 
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menjaga kerahasiaan data nasabahnya, namun didalam praktek 

untuk pinjaman kredit sendiri bank tidak melakukan prinsip 

kerahasiaan, justru bank dengan serta-merta akan dapat 

memberikan informasi mengenai debitur. Hal ini ditujukan agar 

semua orang dapat mengetahui dan menjadi beban moral 

tersendiri. Tindakan bank yang bersifat terbuka ini untuk 

mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya 

supaya lebih maju dengan melakukan kredit ke pihak bank.  

6. Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Bermaksud untuk mewujudakn perekonomian nasional untuk dapat 

tumbuh dengan stabil dan tentunya berkelanjutan, serta dapat menciptakan 

kesempatan kerja yang seimbang serta luas di seluruh sector perekonomian, 

dan memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia 

tanpa terkecuali, maka program ekonomi nasional juga harus dilaksanakan 

secara komprehensif serta sanggup menggerakkan kegiatan perekonomian 

nasional yang mencakup sector riil perekonomian. Program pembangunan 

perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga 

harus dilaksanakan secara riil dan akuntabel serta transparan, berpedoman 

pada prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan di dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.76 

                                                           
76 Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2016, 

hlm. 15. 
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Dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah tertera diatas 

memperlihatkan bahwa di Indonesia perlu adanya suatu lembaga pengawas di 

sektor jasa keuangan yang sifatnya independen bail dalam pelaksanaan tugas 

serta kedudukannya. Maka dari itu dibentuklah Lembaga yang dikenal dengan 

nama Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan amanat Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.77 

Visi dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah menjadi lembaga 

pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, serta dapat melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri 

jasa keuangan, menjadi penggerak perekonomian nasional yang mampi 

bersaing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.78 Disisi lain 

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:79 

a) Melaksanakan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b) Menghasilkan system keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil; 

c) Menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat 

Setelah berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

kewenangan BI berupa pengaturan dan pengawasan kepada bank kini beralih 

menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan OJK berupa:80 

                                                           
77Ibi, hlm. 219. 
78Visi Misi, terdapat dalam http://www.ojk.go.id. Diakses pada tanggal 07 Mei 2018 Pukul 

19.00 WIB 
79Ibid 
80 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

http://www.ojk.go.id/
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a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 

b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; 

c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mewujudkan system keungan 

yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, juga dapat melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat.81 

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Tanggung Jawab Bank 

1. Pengertian Tanggung Jawab Bank 

Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, 

wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdi, dan 

rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.82 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah 

keadaan yang menjamin segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan 

bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung 

jawab.83 Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata mengatakan bahwa setiap orang tidak 

saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya 

sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan 

orang-orang tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada 

dibawah pengawasannya. 

                                                           
81Ibid 
82Muhammad Abdulkadir, Op.Cit., hlm. 94. 
83 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 739. 
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Masalah mengenai tanggung jawab perdata atas kelalaian atau 

kesalahan yang terjadi pada bank dapat dikaitkankan dengan kepengurusan 

bank tersebut. Pengurus bank dalam hal ini adalah pihak yang bertindak 

mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar 

perusahaan. Maka dari itu tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya 

dibedakan menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.84 

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep 

tanggung jawab hukum (liability) akan merujuk pada tanggung jawab hukum 

dalam ranah hukum public dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum 

privat. Tanggung jawab hukum dalam ranah public misalkan tanggung jawab 

administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana.Sedangkan tanggung 

jawab dalam ranah hukum privat dapat berupa tanggung jawab berdasarkan 

wanprestasi dang tanggung jawab berdarkan perbuatan melawan hukum 

(PMH) atau dalam bahasa belanda dikenal dengan onrechtmatigedaad.85 

Disisi lain tanggungjawab hukum perdata berlandaskan perbuatan 

melawan hukum dilandasi pada adanya hubungan hukum berupa hak dan 

kewajiban yang bersumber pada hukum.86 Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, 

setiap perbuatan yang membentur hukum, yang mengakibatkan kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut memicu 

                                                           
84Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2012. 
85Kiki Nitalia Hasibuan, Mis-selling perbankan perbuatan melawan hukum, Tesis, Magister 

Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 35. 
86 Risma Gani Mendrofa, Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan 

Hukum, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, hlm. 28. 
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kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menetapkan 

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu : 

1) Adanya perbuatan; 

2) Adanya unsur kesalahan; 

3) Adanya kerugian yang diderita; 

4) Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian. 

Tanggung jawab didalam ilmu hukum perbuatan melawan hukum 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu:87 

1) Karena kesengajaan; 

2) Tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); 

3) Karena kelalaian. 

Berdasarkan tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas, tanggung 

jawab hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut : 

a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, yaitu tanggung jawab 

yang timbul karena kesengajaan dan kelalaian seperti yang 

terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap-tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena kesalahannya tersebut 

menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. 

b) Tanggung jawab dengan unsure kesalahan khususnya kelalaian 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, bahwa 

                                                           
87 Nin Yasmin Lisasih, Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum, terdapat dalam 

www.ninyasminelisasih.com, Diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 19.00 WIB 

http://www.ninyasminelisasih.com/
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orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kurangnya hati-hati. 

c) Tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan, 

sebagaimana diatur didalam Pasal 1367 KUHPerdata bahwa 

seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga yang 

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, 

atau orang-orang yang berada di bawah pengawasan. 

2. Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

sendiri, atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik maupun dengan 

sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup seseorang 

terhadap orang lain atau benda.88 

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan 

kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menegaskan pada 

pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.89 Pendapat 

yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berhubungan 

dengan kewajiban pada orang lain.90 

                                                           
88 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, 

hlm, 57-58. 
89 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm 55. 
90Ibid, hlm 57. 



 
 

54 
 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

perbuatan tertentu atau bahwa dia mengemban tanggung jawab hukum, subjek 

berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dari perbuatan yang 

bertentangan.91 

Perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pasal 1365, bahwa setiap 

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,  

karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu menggani kerugin tersebut. 

Setiap tanggung jawab haruslah memiliki dasar.Dasar tersebutlah yang 

menyebabkan seseorang wajib bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung 

jawab yang harus dubebankan kepada pihak yang bersangkutan. 

Biadanya prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut :92 

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 

liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang 

menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggung 

jawabaannya secara hukum apabila terpenuhinya unsur kesalahan 

yang dilakukannya, berupa adanya perbuatan, adanya unsur 

kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan 

                                                           
91 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada 

Bandung: 2006, hlm 81. 
92 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta: 2004, hlm 72 
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kasualitas antara kesalahan dan kerugian sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata.93 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini 

menunjukkan, tergugat terus-menerus dianggap bertanggung 

jawab (persumption of liability principle), sampai ia dapat 

membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, pembuktian 

dibebankan  pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat 

membuktikan kesalahan penggugat, maka tidak aka nada ganti 

rugi yang akan diberikan.94 

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini 

merupakan kebalikan dari prinsip yang kedua. Prinsip praduga 

untuk tidak selalu bertanggung jawab (persemption of nonliability 

principlel) biasanya terjadi dalam lingkup transaksi konsumen 

yang amat terbatas, dan pembatasan yang demikian secara 

common sense dapat dibenarkan.95 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut.  Ada yang mengatakan 

tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang dimna faktor 

kesalahannya bukan sebagai penentu. Namun sebaliknya tanggung 

jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa 

                                                           
93Ibid, hlm 73. 
94 E Suherman, Aneka Masalah hukum kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995), 

Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 37. 
95 Shidarta, Op.Cit, hlm 77. 
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pengecualiaan.96 Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah 

satu jenis pertanggung jawaban perdata.97 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) sangat disukaii oleh pelaku usaha sebagai klausula 

eksonerasi dalam perjanjian biasa yang dibuatnya. Prinsip 

tanggung jawab ini bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku 

usaha akan mengakibatkan kerugikan konsumen.98 

3. Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Simpanan 

Prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya 

berlandaskan hubungan kepercayaan, yang biasanya disebut fiduciary 

relation. Bank bekerja dengan dana yang disimpan masyarakat kepadanya 

atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk terus menjaga 

kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat padanya. 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa didalam perlindungan 

konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum 

represif dan perlindungan hukum preventif.99 Perlindungan hukum represif 

adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara melaksanakan sanksi 

terhadap pelaku agar membersihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan 

perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan.  

                                                           
96E Suherman, Op.Cit, hlm 96. 
97 Salim H.S, Op.Cit., hlm 45 
98 Shidarta, Op.Cit, hlm 79. 
99 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

198,hlm. 3   
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Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang 

memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.100 Perlindungan 

hukum terhadap nasabah penyimpan dana dijamin oleh pemerintah dengan 

produk hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Produk 

hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap nasabah penyimpan 

dana didalam Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 24 

menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bandan hukum yang 

menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan 

melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainya; Lembaga Penjamin 

simpanan atau LPS itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya antara bank dengan nasabah 

menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban pada bank itu sendiri 

dan kewajiban pada nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan 

hukum.101 Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah telah ditentukan 

dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak untuk mewujudkan 

menjadi suatu prestasi. 

Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang tidak hanya 

bertanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian, akan 

tetapi perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan 

oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Didalam Pasal 

                                                           
100Ibid. 
101 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, 

Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.52 
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1367 KUHPerdata tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya 

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan juga perbuatan 

orang lain yang menjadi tanggungannya dan barang-barang yang dibawah 

pengawasanya.  

Secara umum, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 

beberapa mekanisme, diantaranya mekanisme litigasi (menempuh jalur 

gugatan ke badan peradilan) dan mekanisme non litigasi (tanpa menempuh 

jalur pengadilan). Mekanisme untuk penyelesaian sengketa non litigasi 

biasanya dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative 

Dispute Resolutions), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun 

sengketa di bidang perbankan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa 

tersendiri yang disebut dengan mediasi perbankan. 

Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 

yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 

/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, menyatakan bahwa : 

 

“Sengketa ialah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau 

Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, 

setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan 

Pengaduan Nasabah.” 

 

Beradasarkan kalimat di atas, dapat diartikan bahwa ada pihak yang 

akan menjadi mediator dalam penyelesaian antara nasabah dengan bank. 

Sebelum masuk pada ke tahap tersebut, harus diketahui terlebih dahulu 

mengenai mekanisme pengaduan nasabah. Penyelesaian Pengaduan Nasabah 
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tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 yang kemudian 

diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI /2008. Dari kedua 

peraturan tersebut, terdapat hal-hal penting yang harus dicermati oleh 

nasabah, mengenai kewajiban bank dalam menyelesaikan pengaduan. Hal-hal 

yang menjadi kewajiban bank ialah hal-hal yang menjadi hak dari nasabah. 

Butir-butir yang harus dicermati diantaranya: 

a. Bank harus mempunyai unit khusus pelayanan pengaduan nasabah 

dan mempublikasikannya pada nasabah, 

b. Bank wajib menampung pengaduan nasabah baik yang lisan 

maupun tertulis, 

c. Pengaduan lisan wajib diselesaikan dalam waktu dua hari kerja, 

d. Pengaduan secara tertulis: Bank wajib memberi bukti tanda terima 

pengaduan kepada nasabah / perwakilannya, 

e. Pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu maksimum dua 

puluh hari kerja, dan karena kondisi-kondisi tertentu, dapat 

diperpanjang selama dua puluh hari kerja, dan wajib diberitahukan 

secara tertulis pada nasabah  

Apabila didalam proses pengaduan tidak menghasilkan, masih ada jalan 

yang dapat ditempuh, yaitu dengan mediasi perbankan. Peraturan Bank 

Indonesia tentang Mediasi Perbankan merumuskan bahwa mediasi adalah 

proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan mediator yang tidak 

memihak para pihak untuk membantu tercapainya penyelesaian dalam bentuk 

kesepakatan sukarela antar pihak. Mediator ditunjuk langsung oleh Bank 

Indonesia dah harus dipastikan sang mediator tidak memliki kepentingan 

dengan pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya sengketa yang dapat 

diselesaikan melalui proses mediasi perbankan adalah sengketa yang 

mempunyai nilai tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah). Proses Mediasi dapat berlangsung apabila Nasabah atau 
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Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi 

(agreement to mediate) yang berisi:  

1) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian Sengketa; dan  

2) persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pengajuan penyelesaian Sengketa harus kurang dari 60 (enam puluh) 

hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan 

Bank kepada Nasabah. Proses Mediasi dilaksanakan sampai dengan 

ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu tidak 

boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan 

Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to 

mediate), dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja 

berikutnya atas dasar Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan 

Bank. Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank 

yang telah tercipta dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan 

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. 

4. Tanggung Jawab Bank Ditinjau Dalam Perspektif Islam 

Bank dan nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan mempunyai 

suatu hubungan timbal balik. Nasabah menyimpan dananya di bank guna 

mendapatkan bunga atas simpanannya, sedangkan bank menghimpun dana 

dari nasabah guma menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh 

keuntungan atas usahanya tersebut. Hubungan antara bank dan nasabah 

biasanya terjalin karena kesepakatan kemudian dituangkan ke dalam suatu 



 
 

61 
 

perjanjian atau kontrak.. Perjanjian atau kontrak dapat terjadi apabila 

nasabah mulai membuka rekening di bank tersebut. 

Kontrak melahirkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak baik 

melalui lisan, isyarat, ataupun tulisan lewat ijab dan qabul yang 

mengakibatkan ikatan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk 

melaksanakan apa yang telah disepakati. Hukum kontrak syariah merupakan 

keseluruhan kaidah hukum yang mengurus hukum di bidang muamalah 

khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menciptakan hukum secara 

tertulis berdasarkan hukum islam.102 

Kata kontrak di dalam islam disebut dengan akad, berasal dari bahasa 

Arab yang artinya ikatan, simpulan, atau pemufakatan (al-ittifaq), baik 

ikatan Nampak (hissy) ataupun tidak Nampak (maknawi).103 Dalam 

terminology fiqh kata akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan 

melaksanakan ikatan) dan qabul (pernyataan menyetujui ikatan) sesuai 

dengan kehendak syarat yang berpengaruh pada objek ikatan.104 

Akad sendiri didalam Al-Qur’an merujuk pada pernyataan bahwa 

seseorang harus melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, dan tidak 

ada hubungannya dengan orang lain. Yang artinya, suatu perjanjian 

                                                           
102 Rahmani Timorita, Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak syariah, 

artikel dalam Jurnal Ekonomi Islam, la_riba Vol. II. No. 1, 2008, Yogyakarta, FIAI-UII, 

hlm. 91-107. 
103 Fayruz Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya’qub, Al-Qamus al-Muhir, jilid 

1. D Jayl, Beirut, hlm. 327. 
104 Muhammad Salam Madkur, al-adkhal al fiqh al islamiy, Dar Al-Nahdah al 

‘Arabiyyah, 1963, hlm. 506. 
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dijalankan antara kedua belah pihak tidak perlu adanya persetujuan orang 

lain dan persetujuan dari orang lain tidak akan berpengaruh pada perjanjian 

tersebut. 

Kegiatan perbankan yang dilaksanakan oleh bank dan nasabahnya 

dapat dikategorikan sebagai kegiatan transaksi bisnis. Dalam hukum islam 

dendiri prinsip dari dasar transaksi bisnis ialah suatu transaksi bisnis harus 

dilaksanakan secara benar dan tidak membuat orang lain dirugikan. Sesuai 

dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya 

berbunyin :“Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta 

diantara kalian dengan cara yang batil, kecualidengan perdagangan yang 

kalian ridha. Dan janganlah kalian membunuh didi-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” 

Akad merupakan wujud dari keridhaan atau keikhlasan dalam menjalin 

suatu perjanjian yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih, akad 

dilakukan dengan ijab dan qabul sebab akad merupakan kehendak atau 

keinginan dalam hati untuk saling mengikatkan diri. Dengan adanya ijab 

qabul, maka kehendak keinginan tersebut dapat diikat dan kedua belah pihak 

berarti telah sepakat untuk bersama-sama melakukan semua hak dan 

kewajiban masing-masing seperti yang terdapat dalam akad tersebut, apabila 

telah melakukan ijab qabul. Kata sepakat didalam hukum perjanjian harus 

dihormati dan harus dijunjung tinggi, seperti firman Allah di dalam Al-

Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 1 yang artinya berbunyi: “keharusan 
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memenuhi janji atau ‘akad baik antara seseorang dengan Allah, antau 

seseorang dengan hamba-hamba Allah.” 

Sebagai seorang muslim yang baik seharusnya menepati janji yang 

telah dibuatya sendiri, perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan 

para pihak yang mengikatnya. Hal tersebut merupakan perwujudan tanggung 

jawab kepada nasabah dalam mengamankan dana simpanannya, seperti yang 

Allah firmankan di dalam Al-Qur’an Surat Ali-Isra’ Ayat 34 yang artinya 

berbunyi :“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, dengan cara 

yang bermanfaat sampai dia dewasa dan penuhilan janji; sesungguhnya 

janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” 

BAB III 

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN 

NASABAH 

A. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah Penyimpan 

1. Berdasarkan Kontraktual 

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank lebih banyak 

menampilkan aspek hukum perdata, yaitu hubungan antara 2 (dua) subyek 

hukum (penyandang hak dan kewajiban), yaitu bank dan 

nasabah.Sebagaimana diketahui hubungan hukum terjadi apabila antara dua 

pihak atau lebih tercipta hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi pihak-pihak yang terkait. 
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Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah 

hubungan kontraktual.105Saat seorang nasabah menjalin konraktual dengan 

bank, maka perikatan yang timbul adalah periaktan atas dasar kontrak 

(perjanjian).106 Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Hukum dagang, maka tidak ditemukan pengaturan tentnag hubungan 

kontraktual  antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan figure 

perjanjian penyimpanan (simpanan) dana. Namun sebagai suatu bentuk 

kontrak (perjanjian), maka suda terntu perjanjian penyimpanan ini tunduk 

pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan 

hukum dengan bank, hubungan hukum terjadi pada saat  nasabah melakukan 

hubungan hukum seperti nasabah mengisi  dan penandatanganan aplikasi 

permohonan untuk membuka rekening menabung atau mendepositolan uang. 

Pada umumnya formulir permohonan telah menyebut angka, besar atau 

jumlah dana yang disimpan/didepositokan, jangka waktu dan tingkat suku 

bunga (pada deposito) dan demikian juga halnya dalam tabungan seperti dana 

awal minimal yang harus disetor dalam pembukaan rekening tabungan. 

Aplikasi atau permohonan dimaksud diakhiri dengan suatu klausul yang 

menyatakan kesediaan calon nasabah mentaati peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan bank, baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan 

kemudian. Klausula yang bunyinya mengikatkan diri pada serangkaian 

                                                           
105Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 

hlm. 242. 
106Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Sinar Harapan, Jakarta, 

1998, hlm. 17. 
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ketentuan pada hakikatnya menimbulkan akibat yang sama dengan suatu 

perjanjian. Hal tersebut terbukti dengan kenyataan bahwa bank kemudian 

menyerahkan buku tabungan atau bilyet deposito kepada nasabah sebagai 

suatu tanda persetujuan atas permohonan yang diajukan, dalam hal dikatakan 

terjadi suatu persetujuan secara diam-diam. Dalam buku tabungan dan bilyet 

deposito tercantum pula beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat 

dalam bentuk yang sudah baku. Pada nasabah tidak dapat lain, kecuali 

menerimanya. Jadi perjanjian yang dibuat dalam menabung dan 

mendepositokan uang tidak jelas merumuskan hak dan kewajiban pihak-

pihak. 

Brosur dan leaflet yang diedarkan dalam rangka memperkenalkan 

produk bank tersebut lebih banyak memperlihatkan dan menjelaskan manfaat 

yang dapat diperoleh nasabah. Sebaliknya mengenai kewajiban dan apa yang 

menjadi haknya secara rinci belum tampak dalam brosur atau leaflet yang 

disebarkan. Meskipun didalam brosur atau leaflet tersebut tidak diatur secara 

jelas hak dan kewajiban. Akan tetapi karena dengan pengisian aplikasi atau 

formulir tersebut merupakan suatu bentuk kesapakatan antara pihak nasabh 

dan bank, maka akan melahirkan hubungan hukum yang akan menimbulkan 

hak dan kewajiban antara para pihak baik dari nasabah maupun dari bank itu 

sendiri. 

Sedikit sekali nasabah yang menyadari bahwa ketika nasabah membuka 

suatu rekening pada suatu bank, yang mungkin pada waktu pelaksanaannya 

tidak banyak formalitas yang harus dilakukanya. Sebenarnya nasabah telah 
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memasuki suatu perjanjian yang di dalammya tersirat banyak syarat yang bila 

harus dituangkan kan mencapai beberapa halaman.107 

Hubungan hukum tesebut pada umumnya dapat dilihat dalam wujud 

suatu dokumen atas naskah berupa perjanjian yang secara jelas 

mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.108 Akan tetapi adanya suatu 

hubungan hukum hanya dapat dipersangkakan dengan melihat beberapa 

petunjuk berupa naskah atau perbuatan pihak-pihak yang terkait dalam suatu 

prosedur kerja yang harus dilalui. Jika hubungan hukum dalam kegiatan 

pemberian kredit dapat jelas diketahui dari perjanjian kredit yang 

bersangkutan, maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah penabung 

(Deposan) tidak begitu jelas terlihat. 

Dalam kegiatan pemupukan (penghimpunan) dana masyarakat, baik 

dalam bentuk deposito maupun tabungan tidak dibuat secara jelas dan rinci. 

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal 

hubungan hukum antara bank dan nasabahnya.Namun dari beberapa 

ketentuan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan 

nasabah diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini disimpulkan dari pasal 1 angka 

(5) UUP, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, 

                                                           
107Ronny Sautma Hotma Bako,  Op.Cit., hlm. 34. 

108Sentosa Sembiring,Op.Cit., hlm. 33. 
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sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

Jadi simpanan masyarakat di bank dapat berupa 

a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 

pembayaran lainnya atau dengan pemidahbukuan (pasal 1 angka 

6). 

b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank (pasal 1 angka 7). 

c. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang 

sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindatangankan (pasal 1 

angka 8). 

d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang 

dapat dipersamakan dengan itu (pasal 1 angka 9). 

e. Penitipan adalah simpanan harta berdasarkan perjanjian atau 

kontrak antara bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan 

Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak 

kepemilikan atas harta tersebut. (Pasal 1 angka 14). 

Jadi dari ketentuan di atas terlihat bahwa hubungan hukum antara bank 

dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian.Masalah perjanjian diatur dalam 
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Buku III KUHPerdata yang menganut system terbuka dalam arti hokum 

perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan.Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap 

(option law).Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan 

apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat petjanjian mereka 

diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang darai pasal-

pasal hokum perjanjian.109 

Akibat hukum dengan ditandatangani suatu perjanjian ialah perjanjian 

tersebut mengikat para pihak.Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan 

asas kebebasan berkontrak (The Freedom of Contract). Asas ini tesimpul dai 

pasal 1338 (1) KUHPerdata yang mengemukakan bahwa semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.110 

Selain asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian 

Sebagaimana diketahi bahwa salah satu azas hukum dalam hukum perjanjian 

adalah azas konsensual yang berarti bahwa suatu perjanjian terjadi saat 

terjadinya kata sepakat (consensus) antara para pihak mengenai pokok-pokok 

yang diperjanjikan, sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat 

hukum.Dilihat dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat 

para pihak dapat dilakukan secara lisan saja, kecuali bila peraturan 

                                                           
109Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 73. 
110Ibid. 
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perundang-undangan menegaskan perlunya dibuat secara tertulis dan atau 

secara otentik. 

2. Berdasarkan Undang-undang 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Perbankan, 

yang dimaksud sebagai “nasabah penyimpan adalah nasabah yang 

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.Dalam arti 

sederhana,setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut sebagai 

nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan adalah nasabah 

yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jika dicermati obyek 

perjanjian simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan, maka tidak 

ditemukan baik dalam KUH Perdata maupun KUHDagang. Namun sebagai 

perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang 

berbunyi “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun 

yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-

peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu” 

3. Pengaturan Hak Nasabah dan Kewajiban Bank Berdasarkan 

Undang-undang Perbankan 

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang 

terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah 
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penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.111Hak dan 

kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk 

prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank 

dengan nasabah. 

Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:  

a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, 

yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);  

b. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam 

kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah 

perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.  

c. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan 

mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana 

masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah 

uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti 

tabungan dan deposito.  

d. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara 

transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud 

adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada 

                                                           
111Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm. 52. 
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masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu 

tertentu. 

e. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang 

nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah 

bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan 

maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari 

apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari 

bank yang bersangkutan. 

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya: 

a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-

produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama 

nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui 

customer servicenya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih 

produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak 

yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan 

menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;  

b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan 

dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 

4. Perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan 

(nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan
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Adapun perlindungan bagi nasabah yang diberikan bank berdasarkan 

Undang-Undang Perbankan adalah sebagai berikut : 

a. Penyediaan  informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian 

Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankanmenyatakan:untuk kepentingan nasabah, bank wajib 

menyediakan informasi mengenaikemungkinan timbulnya risiko 

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yangdilakukan 

melalui bank. 

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh 

informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih 

terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia 

perbankan. 

b. RahasiaBank 

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10/1998: 

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 menyatakan: 

1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 

Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam 

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, 

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. 
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Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan 

di Indonesia, dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data 

masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat 

memercayai bank tersebut.112 Selanjutnya, mereka akan 

memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa 

bank.Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan 

bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan 

nasabah tidak akan disalahgunakan. 

Terdapat beberapa pengecualian untuk dapat dibukanya rahasia 

perbankan seperti yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, 

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44AUndang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: untuk kepentingan 

perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara 

(BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan di dalam perkara pidana, 

perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar 

informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari 

nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan dalam hal 

nasabah penyimpan telah meninggal dunia. 

c. Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin 

Simpanan 

                                                           
112 Muhammad Djumhana,Loc.Cit. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992
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Perlindungan lainnya yang diberikan UU 10/1998 adalah 

dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut 

dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan: 

1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang 

disimpan pada bank yang bersangkutan. 

2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga 

Penjamin Simpanan. 

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang 

menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah 

Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim 

lainnya. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan 

mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang 

disimpan dalam bank bersangkutan. Adapun dasar hukum dari 

lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah 

ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2009. 
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Jadi, perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas 

penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankanterdiri 

atas: 

1. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan 

timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan 

agar akses untuk memperoleh informasi perihal 

kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka 

yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam 

dunia Perbankan; 

2. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan 

masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa 

pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan 

keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan; 

3. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan 

mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat 

yang disimpan dalam bank bersangkutan. 

 

B. Tanggung Jawab Bank Atas Keamanan Dana Simpanan 

1. Tanggung jawab Bank 

Didalam Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang tidak saja 

bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada 

dibawah pengawasannya.  

Merujuk pada isi dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI 2008 

Tentang Perubahan Atas Peratuan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 Tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank memiliki kewajiban dalam  

melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya  
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dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, sudah seharusnya bank 

menindaklanjuti pengaduan para nasabahnya dan bukan mengabaikan 

keluhan nasabah. Aturan dan tata cara pengaduan nasabah juga sudah diatur 

dalam PBI tersebut.  

Bank Indonesia juga membuat regulasi mengenai perlindungan dan 

keamanan dalam transaksi perbankan berbasis teknologi informasi melalui 

Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Regulasi tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan penyediaan layanan e-banking. 

Pengaturan tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan 

keamanan, integritas data, dan ketersediaan layanan electronic banking, 

misalnya dengan mewajibkan seluruh penerbit kartu untuk menggunakan chip 

pada kartu-kartu pembayarannya, menggunakan ‘two factors authentication’ 

pada transaksi online yang bersifat financial, melakukan enkripsi pada 

transaksi mobile banking.113 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh 

Bank Umum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 

bahwa:“Layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya 

disebut Electronic Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah 

bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan 

                                                           
113Agus Santoso, S.H., LLM. dan Dyah Pratiwi, S.H. 2010. Tanggung Jawab Penyelenggara 

Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 

2008.http://www.djpp.depkumham.go.id 

http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html
http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html
http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html
http://www.djpp.depkumham.go.id/
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transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone 

banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.” 

Berdasarkan PBI tersebut juga mengatur bahwa Bank dapat 

menyelenggarakan teknologi informasi sendiri dan atau menggunakan jasa 

pihak penyedia jasa teknologi informasi sepanjang memenuhi persyaratan 

antara lain:114 

a. Bank bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko; 

b. Pihak penyedia jasa harus menjamin keamanan seluruh informasi 

termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah; 

c. Pihak penyedia jasa tetap memberikan akses kepada auditor intern, 

ekstern dan Bank Indonesia; 

d. Pihak penyedia jasa harus bersedia untuk kemungkinan early 

termination apabila menyulitkan fungsi pengawasan Bank 

Indonesia. 

Berdasarkan poin 2 (dua) di atas artinya, bank bertanggung jawab atas 

penerapan manajemen risiko, yaitu dari pelayanan melalui e-banking. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa 

Sistem Pembayaran menegaskan bahwa, bank harus menerapkan 

perlindungan konsumen. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 

1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

                                                           
114Ibid 
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diarue bahwa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini bank, wajib 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Konsumen yang timbul akibat 

kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan 

dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan. 

Berdasarkan ketentuan yang telah disebut, bank sebagai pelaku usaha 

jasa keuangan dapat diminta untuk bertanggung jawab apabila terjadi 

kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank yang dapat merugikan 

konsumen atau nasabah dari bank tersebut. Secara teoritis dan normative yang 

didasarkan pada hubungan kontraktual dan non kontraktual antara bank 

dengan nasabah, bank ikut serta bertanggung jawab atas pelanggaran berupa 

hilangnya dana nasabah. Meskipun  di dalam praktiknya bank tidak begitu 

saja mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya 

namun atas perbuatan pegawai tersebut, maka pegawailah yang dibebankan 

pertanggung jawaban. 

Tanggung jawab di dalam perspektif perdata bank berdasarkan 

kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya, dapat dimaknai 

sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara 

perusahaan. Dari kasus yang ada, pengurus bank tidak memberikan instruksi 

kepada pegawai diluar wewenang dan tanggung jawabnya, maka dari itu 

tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab bank secara 

perusahaan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 
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Jika dilihat dari beberapa regulasi sebelumnya, bank wajib 

menggantikan kerugian yang terjadi pada banknya. Namun, pada faktanya 

bank bahkan mengelak atau tidak mau menggantikan sejumlahdana tabungan 

nasabah yangtelahhilang. Kenyataannya uang Hengky Budiono sebagai 

Penggugat hanya dikembalikan 49 Juta. Berikut petikan wawancaranya:115 

"Ini dikembalikan ke rekening saya tertanggal 24 bulan Oktober 

kemarin senilai Rp. 49 juta.Dikirim dari Bank CIMB Niaga Jakarta.Saya 

menduga ada mafia perbankan disana. 

 

Kejahatan perbankan dipastikan melibatkan kalangan internal bank 

karena aturan dalam lembaga keuangan ini telah dibuat sedemikian ketat 

seusai dengan prinsip kehati-hatian,116 Hal ini dikemukan oleh salah satu 

Kepala Otoritas Jasa Keuangan dari Sumatera Selatan, Patahudin.Berikut 

petikan wawancaranya:117 

“Berdasarkan pengalaman saya sebagai pengawas bank selama belasan 

tahun, kejahatan perbankan itu pasti disebabkan internal bank itu sendiri. Jika 

pun dari luar, pasti ada kerja sama dengan orang dalam. Mau aturan seketat 

apapun, tetap saja muncul lagi, dan muncul lagi.Sehingga OJK saat ini lebih 

mengedepankan pencegahan dengan memberikan literasi mengenai jasa 

keuangan ke masyarakat”. 

 

Lantaran pengalaman ini, OJK relatif mudah menemukan asal muasal 

kejahatan perbankan (fraud) yang terjadi berdasarkan temuan sendiri atau 

laporan masyarakat.Meski relatif mudah dalam penindakan tapi OJK 

mengaku kesulitan dalam mencegah kejahatan perbankan tersebut di 

masyarakat. 

                                                           
115http://www.realita.co/nasabah-sebut-ada-mafia-perbankan-di-bank-cimb-niaga, di akses 

pada tanggal 29 Juli 2018 
116http://www.korbanbankcimbniaga.com/2016/06/ojk-kejahatan-perbankan-pasti-

libatkan.html, di akses pada tanggal 27 Juli 2018 
117Ibid 

http://www.realita.co/nasabah-sebut-ada-mafia-perbankan-di-bank-cimb-niaga
http://www.korbanbankcimbniaga.com/2016/06/ojk-kejahatan-perbankan-pasti-libatkan.html
http://www.korbanbankcimbniaga.com/2016/06/ojk-kejahatan-perbankan-pasti-libatkan.html
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Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

TentangcInformasi dan Transaksi Elektronikcmenyatakan 

bahwa:“PemanfaatanTeknologi Informasi dan TransaksiElektronik 

dilaksanakan berdasarkanasas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian,itikad 

baik, dan kebebasan memilihteknologi atau netral 

teknologi.Sedangkanberdasarkan Pasal 4 Undang-UndangNomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik, PemanfaatanTeknologi 

Informasi dan TransaksiElektronik dilaksanakan dengan tujuanuntuk: 

a.  Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaibagian dari masyarakat 

informasi dunia; 

b.  Mengembangkan perdagangan danperekonomian nasional dalam 

rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensipelayanan publik; 

d.  Membuka kesempatan seluas-luasnyakepada setiap orang untuk 

memajukanpemikiran dan kemampuan di bidangpenggunaan dan 

pemanfaatan Teknologi. 

Padahal perlindungan nasabah sangat penting untuk menimbulkan 

kepercayaan dan kenyamanan nasabah untuk melakukan transaksi melalui 

internet banking. Karena technology risk dalam internet banking sangat 

tinggi, ada kemungkinan nasabah menderita kerugiankarena datanya disadap 

oleh hacker/cracker atau memasuki website yang memiliki namadomain yang 

hampir sama. Untuk itu terdapat beberapa hal penting yang perlu diterapkan 



 
 

81 
 

bank dalam rangka melakukan perlindungan terhadap nasabahnya, 

diantaranya: 

a. Client Charter: yang memuat pernyataan dan komitmen bank 

untuk melaksanakanoperasional internet banking yang aman, 

menjaga privacy atas informasi nasabah,memberikan pelayanan 

yang andal dan berkualitas, transparansi produk dan jasa serta 

respon segera atas pertanyaan dan keluhan nasabah. 

b. Kerahasiaan Data Nasabah (Privacy Policy): Privacy atas 

informasi personal nasabahmerupakan elemen penting dari 

kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas sistem perbankan 

Indonesia, untuk itu perbankan Indonesia diharapkan menyusun 

dan menerapkan kebijakan serta langkah-langkah nyata untuk 

menjaga dan menghargai privacy atas informasi personal nasabah 

dan mengungkapkan kebijakan tersebut secara terbuka kepada 

publik. 

c. Test and Trial Drive :Dalam rangka meningkatkan pemahaman 

nasabah dalam menggunakan layanan internet banking, bank 

dapat memberikan panduan penggunaan serta pelatihan (test and 

trial drive) bagi nasabah dalam menggunakan fitur dan fungsi 

yang dapat diperoleh nasabah di kantor bank atau pada website 

bank dalam bentuk frequently asked question, demo program. 

d. Customer Support Service: Bank wajib menyediakan jasa layanan 

nasabah (Customer Support Service) 24 jam yang dapat dihubungi 
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melalui telepon, electronic mail atau media lainnya untuk 

menjawab pertanyaan nasabah serta membantu para nasabah yang 

mengalami kesulitan dalam pengoperasian internet banking. 

Selain itu bank harus memiliki dan menginformasikan tentang 

prosedur pengajuan komplain nasabah,misalnya berupa 

kesanggupan bank untuk melakukan audit trail dalam 

rangkapembuktian terbalik jika terjadi dispute antara bank dan 

nasabah mengenai suatutransaksi. 

e. Sosialisasi : Bank perlu mengambil langkah proaktif untuk 

memberikan pendidikansecara berkesinambungan dan 

menjelaskan kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka 

dan bagaimana mereka wajib menjaga kerahasiaan data-data 

mereka dalam melakukan kegiatan/transaksi di internet. Setiap 

terjadi perubahan sistem terutama yang terkait dengan keamanan 

(security), integritas data (integrity) dan keotentikan 

(authentication), kepada nasabah perlu diberikan informasi yang 

memadai agar mereka dapat menggunakan sistem tersebut. 

Sebelum menawarkan produk/jasa internet banking kepada 

nasabah, bank harus membuat suatu Pedoman PenggunaanInternet 

Banking bagi nasabahnya. 

Menurut ketentuan SK. Dir BI No.27/162/1995 larangan melakukan 

transaksi tanpa adanya perintah tertulis dari nasabah.Suatu transaksi keuangan 

dapat dikategorikan mencurigakan apabila terlihat "tidak normal" atau tidak 
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sesuai dengan karakteristik dengan profil nasabah.Bank dalam melakukan 

pengawasannya setiap terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, juga 

seharusnya melakukan konfirmasi secara personal dan memastikan benar-

benar secara cermat bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Untuk 

keperluan pengawasan dan pemantauan terhadap profil nasabah dalam hal 

transaksi nasabah Bank wajib memiliki sistem yang dapat mencatat, 

mengidentifikasi, menganalisa memantau dan menyediakan laporan secara 

efektif mengenai karakteristik transaksi, selain sistem tersebut tentunya agar 

lebih efektif tetap harus dilakukan recheck terhadap nasabah yang 

bersangkutan agar transaksi betul-betul sesuai profil nasabah. 

 

 

PBI No. 7/7/PBI/2005 yng telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia 

No. 10/10/PBI/2008 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: 

a. Bank wajib menyelesaikan setiap  pengaduan yang di ajukan 

nasabah  atau perwakilan nasabah. 

b. Untuk menyelesaikan pengaduan,  bank wajib mendapatkan 

kebijakan  dan memiliki prosedur tertulis. 

Menurut Barda Nawawi Arief,pengertian perlindungan korban 

dapatdilihat dari dua makna, yaitu:118 

                                                           
118Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, PT. Kencana Media Grup, hlm. 61 
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a. Dapat diartikan sebagai “perlindunganhukum untuk tidak menjadi 

korbantindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau 

kepentingan hukum seseorang); 

b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh 

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugianyang telah 

menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan 

korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik 

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan 

permaafan), pemberian ganti rugi (restitusikompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. 

Undang-Undang No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan merupakan 

penyempurnaan dari Undang-UndangNo. 7 Tahun 1992, perubahan 

tersebutantara lain didasarkan atas pertimbanganperlunya perundang-

undangan dibidangperbankan yang mampu menjangkauperkembangan 

perekonomian nasionalmaupun internasional yang senantiasabergerak cepat 

disertai dengan tantanganyang semakin luas. Teknologi informasidan 

elektronik telah mengubah perilakudan pola hidup masyarakat secara 

global.Sejalan dengan itu, teknologi informasisaat ini menjadi pedang 

bermata dua,karena selain memberikan konstribusipada peningkatan 

kesejahteraan,dan kemajuan peradaban manusia,sekaligus juga menjadi saran 

efektif untuk melakukan perbuatan melawanhukum.119 

                                                           
119Ahmad M. Romli, Pager Gunung, Indra Apriadi, Menuju Kepastian Hukum Di Bidang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informasi RI, Jakarta 2005, 

hlm. 132. 
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Korban kejahatan e-banking, padaumumnya adalah mereka yang secara 

langsung maupun tidak langsung terlibatdalam sebuah proses yang 

memanfaatkansistem teknologi telematika. Semakindekat keterlibatannya 

dengan prosespemanfaatan teknologi, semakin besarpotensinya untuk 

menjadi korbankejahatan e-banking.Kejahatan perbankan 

melaluikecanggihan ITE tidak hanya berskalanasional, tetapi juga berskala 

regionaldan internasional.Lebih jauh dilihat dari aspek korbannya, 

kriminalitas perbankan bertendensi besar dan masal dimana pelaku umumnya 

intelektual yang sulittersentuh oleh perangkat-perangkat hukum.120 

Subjek korban kejahatan perbankan terdiri dari: (1) orang dalam, yakni 

para anggota Direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang 

saham ; (2) nasabah bank, yakni nasabahpenyimpan, nasabah debitor atau 

nasabahyang menggunakan jasa bank selain jasasimpanan dan kredit; (3) 

pihak ketiga,yakni orang atau korporasi yang bukanorang lain dalam ataupun 

nasabah bank.Didasarkan pada elemenkarakteristik dasar diatas, maka 

tindakpidana perbankan dapat digolongkandalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai 

berikut:121 

a.  Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang mengganggu 

dan membahayakan sistem moneter; 

                                                           
120N.H.T Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta Penerbit Pustaka 

Sinar Harapan, 2005, hlm. 157. 
121Reni Syahjdeni, Tindak Pidana Perbankan; Cours Material pada pasca sarjana Ilmu 

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta UI, 2000, hlm.37 
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b.  Tindak pidana perbankan yangdilakukan oleh bank yang 

menggangu atau membahayakan system pembayaran. 

c.  Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seorang atau suatu 

lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan 

hidup bank tersebut. 

Perusahaan perbankan dapatmelakukan perlindungan dan 

proteksiterhadap para nasabahnya.Sebagaicontoh nyata, Barclays Bank 

berupayauntuk melindungi nasabahnya agar tidakmenjadi korban kejahatan 

terhadape-banking.Apabila nasabah yang akan melakukan transaksi 

menggunakan e-banking dengan cara mentransferuang yang jumlahnya 

sangat besarkepada rekening eksternal, merekaharus menelepon terlebih 

dahulu bankbersangkutan untuk menginisiasi transaksitersebut. 

Selain mengambil kebijakanpembatasan jumlah dana yang 

dapatditransfer sebagaimana diatas, pihakbank dalam hal ini mengambil 

kebijakanbahwa apabila para nasabah bankyang dimaksud melakukan 

transferrutin (menggunakan fitur e-banking)kepada pihak-pihak yang di 

tujuan baikperseorangan maupun korporasi. Artinyabukan sebagai suatu bill 

payment biasa,nasabah tersebut harus terlebih dahulumenukar uang yang akan 

ditransfer itulebih dari nominal yang ditentukan olehpihak perbankan. 

Dengan cara demikian,bank dapat membantu menghindarkannasabah dari 

kemungkinan terjerumusmenjadi korban dari fitur e-banking. Berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban 

kejahatan atas penyalahgunaan e-banking, sistem perbankan di Indonesia 
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melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban 

kejahatan, di antaranya yaitu : 

a. Perlindungan secara implisit.ImplisitDeposit Protectionyaitu 

perlindungan yang dihasilkanoleh pengawasan dan pembinaan 

yangefektif, yang dapat menghindarkanterjadinya kebangkrutan 

bank.Perlindungan ini diperoleh melalui:\ 

1) Peraturan perundang-undangandibidang perbankan, 

2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan 

yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 

3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga 

pada khususnya, dan perlindungan terhadap sistem 

perbankan pada umumnya, 

4) Memelihara tingkat kesehatan bank, 

5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehatia-hatian, 

6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan 

kepentingan nasabah, dan 

7) Menyediakan informasi resiko pada nasabah. 

b.  Perlindungan secara eksplisit.Eksplisit Deposit Protectionyaitu 

perlindungan melaluipembentukan suatu lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat,sehingga apabila bank 

mengalamikegagalan, lembaga tersebut akanmengganti dana 

masyarakat yangdisimpan pada bank yang gagaltersebut. 

Perlindungan ini diperolehmelalui pembentukan lembaga 
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yangmenjamin simpanan masyarakat,sebagaimana yang diatur 

dalamKeputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan 

Terhadap Kewajiban Bank Umum.Perlindunganhukum ini juga 

merupakan upaya untukmempertahankan dan 

memeliharakepercayaan masyarakat khususnyanasabah, maka 

sudah sepatutnyadunia perbankan perlu memberikanperlindungan 

hukum kepada nasabahsebagai korban kejahatan e-banking. 

Perlindungan hukum penggunajasa e-banking bersadarkan teorihukum 

alam atau hukum moral sebagai pijakannya. Dalam ajaran moral biasanya 

diwujudkan dengan doktrin: jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang 

bukan milikmu. Doktrin ini menurut penulis diadopsi untuk memberikan 

perlindungan hukum pengguna jasa e-banking agar hak-haknya tidak 

dilanggar orang laindan tetap mendapatkan perlindunganhukum dengan 

sebagaimana mestinya. 

2. Kasus 

Bahwa, tanpa sepengetahuan dari Hengky Budiono sebagai 

PENGGUGAT mulai tanggal 23 Juli 2015 sampai tanggal 27 Juli 2015 dana 

milik PENGGUGAT di No Rekening 454-01-00570-12-7 CIMB NIAGA 

Madiun dan Nomor Rekening; 545-01-07609-18-9 CIMB NIAGA Madiun 

dibobol malingdengan modus ditransfer ke rekening orang lain, ada yang ke 

rekening PENGUGGAT sendiri dan digunakan untuk pembelian pulsa hand 

Phone dengan jumlah keseluruhanuang PENGGUGAT yang hilang sebesar 
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Rp. 754.991.000, (tujuh ratus lima puluh empat juta, Sembilan ratus Sembilan 

satu ribu rupiah).  

Hilangnya dana milik PENGGUGAT diketahui PENGGUGATsetelah 

tanggal 27 Juli 2015 Dimana saat itu nomor seluler PENGGUGAT tiba-tiba 

off beberapa hari, PENGGUGAT mendatangiGRAPARI TELKOMSEL kota 

Madiun sebagai tergugat II, dan setelah bisa diaktifkan lagi,ternyata banyak 

sms masuk ke nomor PENGGUGAT dengan isipemberitahuan transaksi 

keuangan No rekening Bank CIMB milikPENGGUGAT. Karena 

PENGGUGAT curiga akhirnya PENGGUGATmendatangi Bank CIMB 

NIAGA kota Madiunsebagai TERGUGAT I dan barulah ketahuan jika uang 

PENGGUGATdi ke dua Rekening milik PENGGUGAT sudah di bobol 

maling. 

Menurut penjelasan TERGUGAT 1, pembobolan dana 

milikPENGGUGAT dilakukan dari rekening PENGGUGAT ke rekening 

oranglain melalui transaksi PHONE BANKING. Pertanyaannya, sejak 

kapanPENGGUGAT mempunyai PHONE BANGKING. Jika penjelasan 

TERGUGAT 1 benar, itu artinya dana PENGGUGAT sudah dibobol orang 

dengan menggunakan PHONE BANKING palsu. Sebab PENGGUGAT 

selama ini tidak pernah mengaktifkan PHONE BANGKING. 

Pembobolan rekening milik PENGGUGAT, tentumelibatkan orang 

dalam TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Sebab pembobol mengetahui  dana 

di rekening PENGGUGAT dan tahu jika PENGGUGAT tidak mempunyai 

PHONE BANKING, sehingga parapembobol ini bisa mengajukan PHONE 
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BANGKIN palsu atas namaPENGGUGAT baik ke TERGUGAT 1 dan 

TERGUGAT 2. 

Sepengetahuan PENGGUGAT ada 2 (dua) cara dalam pengajuan 

PHONEBANKING, pertama nasabah TERGUGAT 1 daftar melaui mesin 

ATM,artinya nasabah pembobol rekening PENGGUGAT harus punya 

kartuATM PENGGUGAT untuk bisa daftar melalui mesin ATM. Ke dua, 

daftardengan mendatangi kantor TERGUGAT 1, mau tidak mau 

paraPEMBOBOL rekening PENGGUGAT saat bertemu dengan 

stafTERGUGAT 1 harus membawa KTP PENGGUGAT, buku tabungan 

dankartu ATM. Dan dari ke dua cara ini, tentu TERGUGAT 1 lah yang 

palingtau, para pembobol rekening PENGGUGAT a quo daftar 

PHONEBANKING melaui cara pertama apa ke dua. 

TERGUGAT 1 tidak serius menyelesaikan permasalah a quo, halini 

terlihat dari sejak PENGGUGAT melaporkan kejadian ini 

kepadaTERGUGAT 1 tangal 27 Juli 2015 tidak ada langkah strategis 

sebagaibentuk pertanggungjawaban TERGUGAT 1 sebagai Bank 

dalammenjaga kepercayaan dari nasabah dalam penyimpanan uang nasabah. 

Bahwa, sejak tanggal 30 Juli 2015 PENGGUGAT sudah melaporkan 

kasus a quo ke POLRES KOTA MADIUN.Sementara TERGUGAT 1belum 

melakukan tindakan apa-apa. 

sejak diketahuinya ke 2 rekening PENGGUGAT yang dibobolorang, 

TERGUGAT 1 sama sekali tidak mengambil langkah-langkahdalam 

pengembalian uang milik PENGGUGAT. Padahal dalam transaksiada 
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pengiriman uang ke rekening orang dari nasabah BANK CIMBNIAGA 

sendiri. Artinya jika TERGUGAT serius, tentu bisa mengambilsecara sepihak 

dana a quo, sebab perolehan dana tersebut jelasmelanggar hukum. 

TERGUGAT 2 sangat ceroboh dalam menerbitkan kartu selulermilik 

PENGGUGAT sehingga bisa digandakan menjadi milik orang lain.Padahal 

PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan aplikasiPHONE 

BANKING. 

Karena akibat dari tindakan TERGUGAT 1 danTERGUGAT 2 yang 

teledor PENGGUGAT mengalami kerugian sebesarRp. 754.991.000, (tujuh 

ratus lima puluh empat juta, Sembilan ratus sembilan satu ribu rupiah). 

Analisa kasus : 

BANK CIMBNIAGA melanggar Pasal 10 Peraturan BankIndonesia 

No.16/1/PBI/2014 tentang Perlidungan Konsumen Jasa SistemPembayaran 

yang menyatakan; Penyelenggara wajib bertanggungjawab kepada 

Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai 

Penyelenggara.BANK CIMBNIAGA juga tidak serius dalam menerima 

keluhan ataupengaduan akibat kerugian yang diderita Hengky Budiono. 

Padahalkewajiban mengamankan dana nasabah adalah kewajiban dariBANK 

CIMBNIAGA. Tindakan BANK CIMBNIAGA a quo telah melanggarPasal 

1angka 4 Peraturan Bank Indonsia No. 7/7/PBI/2005, yangmenyatakan; 

Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabahyang disebabkan oleh 

adanya potensi kerugian finansial padaNasabah yang diduga karena kesalahan 

atau kelalaian Bank. Sesuaidengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib 
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menetapkankebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang 

penerimaanpengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, 

sertapemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. 

Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan 

kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, 

penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan 

penyelesaian pengaduan. 

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 

2005, yaitu sebagai berikut: 

a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup 

kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan 

dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, 

termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan 

atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut. 

b) Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk 

mengajukan pengaduan. 

c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah 

yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat 

kuasa khusus dari Nasabah. 

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur 

dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan 

apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, 

mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan 

hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus 

menangani sengketa perbankan. 

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang 

melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna 
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mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian 

ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. 

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan menurut Pasal 

3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni Lembaga Mediasi perbankan independen yang 

dibentuk asosiasi perbankan. Proses beracara dalam Mediasi Perbankan 

secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut: 

a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi 

perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau 

Perwakilan Nasabah. 

b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan 

penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib 

memenuhi panggilan Bank Indonesia. 

 

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 

Perbankan, yaitu sebagai berikut:  

a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang 

memadai; 

b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada 

Bank; 

c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum 

pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum 

terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi 

lainnya; 

d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 

e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi 

perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 

f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) 

hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang 

disampaikan Bank kepada Nasabah. 

 

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah 

dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang 

memuat:  
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a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian Sengketa; dan  

b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib 

mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh 

Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Faktanyahingga sekarang ini BANK CIMBNIAGA tidak pernah 

menyelesaikanpersoalan kehilangan dana milik Hengky Budiono. 

Hasil Putusan: Pengadilan Negeri (PN) MadiunKota memenangkan Bank 

CIMB dan menyerahkan kasus kejahatan perbankan itu ke lembaga Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ 

POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan ditentukan bahwa Nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan 

pengaduan. Terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, diatur dalam 

Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib 

melakukan : 

a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan 

obyektif;  

b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;  

c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi 

(redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika 

pengaduan Konsumen benar. 

 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, apabila 

bank terbukti mengakibatkan kerugian kepada nasabah, nasabah bank berhak 

atas adanya ganti rugi dari pihak bank.Namun, apabila kemudian dalam hal 

pengaduan telah dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tidak mencapai 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/madiun
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suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan hak nya dapat 

melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun 

melalui pengadilan.Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau dapat menyampaikan 

permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi 

penyelesaian pengaduan konsumen atau nasabah yang dirugikan oleh pelaku 

di Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab pelaku 

usaha menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian 

yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau 

disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. 

Merujuk pada isi peraturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 
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Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan ditentukan bahwa Nasabah yang dirugikan juga dapat 

mengajukan pengaduan. Namun kenyataannya penyelsesaian yang berlarut-

larut dan tidak menemukan titik terang sehingga merugikan nasabah. 

Didalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI 2008 Tentang 

Perubahan Atas Peratuan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 Tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank memiliki kewajiban dalam  melakukan 

penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya  dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan. Artinya, sudah seharusnya bank menindaklanjuti 

pengaduan para nasabahnya dan bukan mengabaikan keluhan nasabah. Aturan 

dan tata cara pengaduan nasabah juga sudah diatur dalam PBI tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh 

Bank Umum tercantum dalam.pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa 

:“Layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut 

Electronic Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk 

memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi 

perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, 

electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.” 

Tetapi kenyataannya, penyelsaian penyelesaian pengaduan nasabah oleh 

bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan 

tidak segera ditangani sehingga merugikan hak-hak nasabah.Sesuai dengan 
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Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 

10/10/PBI/2008, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur 

tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian 

pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. 

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam 

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, 

yaitu sebagai berikut: 

1.  Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban 

menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh 

Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu 

lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank 

tersebut. 

2. Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk 

mengajukan pengaduan. 

3. Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang 

bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus 

dari Nasabah 

 

 

B. Saran 

Sebaiknya ada pengawasan dari Bank Indonesia terhadap manajemen 

resiko yang telah dialami oleh nasabah. Sehingga nasabah tidak dirugikan dan 

merasa di dengarkan keluhannya. Misalnya dengan membuat Peraturan Bank 

Indonesia tentang Pengawasan terhadap Kejahatan Teknologi Informasi dan 

Elekronik. 
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