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ABSTRAK 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH JASA PENGGUNA KOTAK 

PENYIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX) PADA BANK INTERNASIONAL 

INDONESIA (BII) STUDI PUTUSAN MA NOMOR 897 K/PDT/2011  

 

 

Oleh: 

 INDAH PERMATA PUTRI 

 

Kegiatan utama bank adalah funding (pendanaan), lending (peminjaman) dan 

service (pelayanan). Salah satu bentuk pelayanan bank yaitu menerima penitipan 

barang dan surat berharga yang sering disebut dengan Safe Deposit Box (SDB). 

Pelayanan jasa SDB berguna untuk membantu masyarakat dalam penyimpanan 

barang, perhiasan, dokumen surat berharga dan barang-barang berharga lainnya di 

bank. Perjanjian sewa menyewa SDB menggunakan perjanjian baku yang 

mengandung klausula eksonerasi. Dalam prakteknya klausula eksonerasi tersebut 

menimbulkan masalah yang dapat merugikan pengguna jasa SDB. Penelitian ini 

mengkaji mengenai 1) Apakah dasar pertimbangan Hakim Agung dalam 

mengeluarkan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011; 2) Apakah akibat hukum 

ditolaknya gugatan dalam putusan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011; 3) 

Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa SDB. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang 

menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

studi pustaka dan studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan 

cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis yang digunakan 

adalah analisis data secara kualitatif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian: Pertama, alasan judex facti dalam memutus putusan 

tersebut adalah sulit untuk membuktikan isi dari SDB dan ganti rugi tidak 

diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa SDB Bank BII. Kedua, akibat 

hukum yang timbul adalah pihak penggugat tidak mendapatkan ganti rugi atas 

hilangnya barang berharga yang disimpan dalam SDB Bank BII. Secara sosial 

dapat berpengaruh terhadap berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank 

BII khususnya jasa sewa menyewa SDB. Ketiga, perilindungan hukum bagi 

pengguna jasa SDB hanya diberikan secara umum melalui Pasal 18 UUPK 

mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa 

menyewa SDB. 



 

 

Kata Kunci: Safe Deposit Box (SDB), Klausula Eksonerasi, Perlindungan 

Hukum. 
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“Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang 

daripada rasa pahitnya kebodohan kelak” 

(Alexander Pope) 

 

“It's not about having the skill to do something. 

It's about having the will, desire and commitment to be 

your best” 

(Robert Hernandez) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Bank dikenal dengan kegiatan utamanya yaitu funding (pendanaan), 

lending (peminjaman), service (pelayanan),
1
 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 

Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), 

pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan definisi tersebut, bank tidak hanya meliputi pemberian kredit saja, akan 

tetapi bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit dan jasa-jasa bank lainnya. 

Jasa-jasa yang dijalankan oleh bank terdapat pada Pasal 6 Huruf a sampai dengan 

Huruf n, dan Pasal 7 Huruf a sampai dengan Huruf d Undang-Undang Perbankan, 

antara lain jasa pembayaran gaji dan pensiun, jasa penerimaan setoran dalam pasar 

                                                           
 

1
 Djoni S. Gazali, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 135. 
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modal, jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa kliring, jasa penjualan mata uang 

asing dan lain-lain. Terkait dengan semakin tingginya tingkat kejahatan dan bencana 

alam saat ini, Undang-Undang Perbankan Pasal 6 Huruf h juga menyediakan jenis 

usaha dalam bentuk “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga” yang dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Pasal 6 Huruf H ini 

ditetapkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan penyimpanan yang 

aman.  

SDB atau pelayanan simpanan pada bank adalah sarana penyimpanan barang-barang 

berharga berupa box atau kotak-kotak yang didisain sedemikian rupa dan setiap box 

memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan di ruangan yang kuat 

sehingga sulit dicuri orang.
2
 Kotak SDB yang disediakan oleh setiap bank mempunyai 

ukuran yang berbeda-beda mulai dari ukuran kecil (3x10x24 inchi) sampai dengan 

ukuran besar (≥ 3x15x24 inchi) dan setiap ukuran mempunyai harga sewa yang 

berbeda, mulai dari Rp 200.000,- per tahun sampai dengan Rp 11.000.000,- per tahun 

yang dipotong dari rekening nasabah secara langsung. 

Seseorang yang ingin menggunakan jasa SDB terlebih dahulu haruslah menjadi 

nasabah pada bank tersebut. Kemudian barulah dapat mengajukan permohonan 

penyewaan  SDB yang diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang diberikan oleh 

pihak bank. Nasabah mengikatkan diri dengan pihak bank melalui perjanjian sewa 

menyewa SDB. Perjanjian tersebut diawali dengan pengisian formulir yang  

                                                           
 

2
 H.Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, hlm 

169. 

 



3 
 

berbentuk baku. Menurut Hondius perjanjian baku adalah isi dari perjanjian tanpa 

dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk 

menerima atau menolak perjanjian tersebut.
3
 Tujuan bank dalam menerapkan 

perjanjian dalam bentuk baku adalah untuk menghemat waktu, menghindari adanya 

proses negosiasi. Selain itu, perjanjian baku juga diterapkan untuk membuat 

keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya 

perjanjian baku, maka semua konsumen diperlakukan sama. 

Meskipun memberi keuntungan dalam hal efisiensi, namun perjanjian baku juga 

memiliki kekurangan, yakni menempatkan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa 

dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena yang menetapkan isi perjanjian 

tersebut adalah salah satu pihak yaitu pihak pelaku usaha saja. Sebagai conton isi dari 

perjanjian sewa SDB dalam salah satu klausulanya menetapkan “ bahwa bank tidak 

bertanggung jawab terhadap barang atau dokumen yang disimpan oleh nasabah dalam 

SDB jika terjadi kehilangan” ketentuan dari klausula ini dikenal dengan klausula 

eksonerasi. Definisi klausula eksonerasi adalah merupakan klausula yang berisi 

pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha yang terdapat 

dalam perjanjian tersebut.
4
 

Penggunaan klausula baku tertentu tidak memberikan perlidungan, oleh karena itu 

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

                                                           
 

3
Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 

2011, hlm 107.  

 
4
 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung: 1994, hlm 47. 
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Konsumen (UUPK) melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian yang merugikan konsumen, karena klausula eksonerasi 

tersebut seakan menjadi pelindung bagi bank agar bisa terbebas dari tanggung jawab 

apabila terjadi kehilangan barang yang disimpan di dalam SDB. Sebagai mana yang 

terjadi pada Ishwar Manwani yang kehilangan barang simpanannya pada SDB tanpa 

adanya ganti rugi oleh pihak bank. 

Iswar Manwani adalah nasabah Platinum pada Bank Internasional Indonesia (BII, 

yang berganti nama menjadi Maybank pada Oktober 2015) Jalan M.H Thamrin No. 

51 Jakarta.  Peristiwa berawal pada tanggal 19 Desember 2008 ketika Ishwar 

Manwani dan Istri yang hendak mengambil barang simpanannya pada SDB. Pada saat 

itu Ishwar Manwani dan Istiri melihat kerusakan pada kunci kotak SDB miliknya, lalu 

segera Ishwar dan istri melakukan pengecekan yang didampingi oleh pihak bank. 

Ternyata barang yang mereka simpan dalam SDB sudah hilang, barang tersebut 

diantaranya adalah perhiasan dan koin emas. Kehilangan ini dinilai dalam bentuk 

uang sebesar Rp. 1.300.000.000. 

Kejadian ini dilaporkan oleh Ishwar Manwani pada Polda Metro Jaya berdasarkan 

Laporan Polisi No Pol : LP/31K/XII/2008/SPK Unit I pada tanggal 19 Oktober 2008,  

karena laporan tersebut kurang ditanggapi pada tanggal 22 Desember 2008 Ishwar 

Manwani melaporkan kemabali kejadian tersebut kepada Polres Jakarta Pusat 

berdasarkan Laporan Polisi No. Pol :1269/K/XII/2008/RES. Selama penyelidikan 

polisi pihak bank tidak pernah beritikat baik untuk mengganti kerugian atas hilangnya 

barang tersebut. Akhirnya Ishwar Manwani dengan Pengacaranya menggugat pihak 
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Bank BII ke Pengadilan Negri, kemudian Pengadilan Negri mengeluarkan Putusan 

Nomor 21/ Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, yang isinya menolak gugatan tersebut. Lalu 

Ishwar Manwani mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi namun 

gugatan tersebut juga ditolak dengan Putusan Nomor 96/PDT/2010/PT.DKI. Merasa 

tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi, Ishwar Manwani dengan 

pengacaranya mengajukan upaya Hukum Kasasi tetapi permohonan kasasi tersebut 

pun ditolak oleh Hakim MA melalui Putusan Nomor 897 K/Pdt/2011.  

Ditolaknya gugatan Ishwar Manwani ini memperlihatkan tidak ada perlindungan 

terhadap nasabah pengguna SDB, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian 

sewa SDB membatasi tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian nasabah 

apabila terjadi kehilangan pada SDB yang disewa oleh nasabah. Melihat kasus di atas 

memperlihatkan bagaimana penyimpanan yang dianggap aman tetapi bisa 

menyebabkan barang hilang tanpa adanya kerugian dari pihak bank. 

Adanya kelemahan dalam perjanjian SDB yang sebagaimana diuraikan di atas 

membuat pihak nasabah sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan 

perlindungan hukum yang sebagaimana mestinya. Selain itu ketentuan dari Undang-

Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tidak menjelaskan secara rinci 

terhadap mekanisme dan perjanjian SDB. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi 

Penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian tentang : 

“Perlindungan Hukum bagi Nasabah Jasa Penggunaan Kotak Penyimpanan 

(Safe Deposit Box) Pada Bank Internasional Indonesia (BII) Studi Putusan 

Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011” 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan masalah 

Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah dasar pertimbangan hakim agung dalam mengeluarkan Putusan MA 

Nomor 897 K/Pdt/2011 ? 

b. Apakah akibat hukum ditolaknya gugatan dalam putusan Putusan MA Nomor 

897 K/Pdt/2011 ? 

c. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa SDB ? 

2. Ruang Lingkup  

Agar pembahasan dan penelitian ini mencapai sasaran, maka diperlukan pembatasan 

atau ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini 

meliputi lingkup pembahasan dan lingkup di bidang ilmu. 

a. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan perlindungan hukum bagi 

nasabah jasa perbankan yang kehilangan barang pada penyewaan SDB yang terjadi 

pada kasus hilangnya barang pada penyewaan SBD pada Bank BII Jalan M.H 

Thamrin Jakarta dengan implementasi hukum perjanjian dan Undang-Undang Nomor 

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bidang ilmu ini adalah hukum 

keperdataan, khususnya Hukum Perdata Ekonomi. 
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b. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan adalah perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa 

perbankan SDB apabila terjadi pembobolan atau hilangnya barang dan menyebabkan 

kerugian ditinjau dari UUPK dan klausula baku yang tertuang dalam perjanjian 

penyewaan jasa perbankan SDB. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana 

pertimbangan hakim dalam memutus Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011. 

b. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum atas 

Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011. 

c. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana 

perlidungan hukum nasabah pengguna jasa SDB. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup 

kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan 

pengetahuan ilmu hukum yaitu mengenai Hukum Perbankan khususnya mengenai 

jasa penyewaan SDB. 
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b. Kegunaan Praktis 

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya 

Hukum Perbankan. 

2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang 

dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan 

dan pokok bahasan Hukum Perbankan khusunya jasa penyewaan SDB. 

3. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Perbankan 

1. Pengertian Bank dan Jenis-jenis Bank 

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana 

(lack of funds), sehingga peranan dari lembaga keuangan bank sebenarnya yaitu 

sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).
5
 Pengertian Bank 

dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa: Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang 

menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa 

di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

                                                           
 

5
 Muh. Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 

77. 

 
6
 Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang Perbankan. 
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Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankkan, 

jenis kelembagaan bank menurut fungsinya dibedakan atas, Bank Sentral, Bank 

Umum, Bank Tabungan, Bank Pembangunan dan bank lainnya yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi. Kemudian 

dengan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, kembali jenis kelembagaan bank 

ditata dalam struktur yang lebih sederhana, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). Perbedaan jenis kelembagaan bank ini deteaskan dalam ketentuan 

Pasal 5 Undang-Undang Perbankan. 

Disebutkan bahwa jenis bank dapat dibedakan atas: 

a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Fungsi dan Manfaat Bank 

Ada lima fungsi pokok bank yaitu:
7
 

a. Menghimpun dana 

Dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu: 

                                                           
 

7
 Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman,  Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 

2012 hlm. 139-140. 



11 
 

1) dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan 

L/C, bank garansi, wesel, dan sebagainya 

2) dari lembaga penanam modal atau lembaga keuanan non bank, seperti dana 

pensiun, asuransi, koperasi, reksa dana, dan sebagainya 

3) dari dunia usaha dan masyarakat lain. 

b. Memberi kredit 

Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak 

membahayakan pemenhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. 

Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Kredit jangka 

pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit 

jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal. 

c. Memperlancar lalu lintas pembayaran  

Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, 

pengiriman uang, pembukaan L/C dan inkaso. 

d. Media Kebijakan Moneter 

Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang 

mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering 

dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter. 
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e. Penyedia informasi 

Pemeberian Konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan Administrasi Informasi suku 

bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya 

sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini. 

Sedangkan manfaat dari bank adalah sebagai berikut: .
8
  

1) Working balance, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis 

sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran 

transaksi tersebut. 

2) Investment fund, sebagai tempat investasi dari idle fund dengan harapan dari 

investasi tersebut diperoleh hasil bunganya. 

3) Saving purpose, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik 

(pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi dan depresiasi) 

3. Jasa-Jasa Bank 

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memeperlancar 

kedua kegiatan utama, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana 

dari dan kepada masyarakat. Kelengkapan jasa bank yang diberikan sangat tergantung 

dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan, fasilitas sampai 

kepada karyawan yang mengoperasikannnya. Kelengkapan jasa bank juga tergantung 

dari jenis bank, apakah bank umum atau BPR, apakah bank devisa atau non devisa. 

                                                           
8
 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Bisnis Aktual, Bandung: Cintra Aditya Bakri, 2006, hlm. 67. 
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Kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya, apakah cabang 

penuh, cabang pembantu atau kantor kas.
9
 

Jasa-jasa bank lainnya yang selama ini menjadi lahan kegiatan usaha perbankan, di 

antaranya: 

a. jasa pembayaran gaji dan pensiun 

b. jasa penerimaan setoran atau tagihan, seperti pajak, telepon, air, listrik 

c. jasa sebagai perantara dalam pasar modal, seperti bertindak sebagai penjamin 

emisi, penjamin, wali amanat, perusahaan efek, lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan 

d. jasa menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe 

deposit box) 

e. jasa kegiatan penitipan 

f. jasa jual beli surat berharga 

g. jasa perdagangan dalam valuta asing 

h. jasa pengiriman uang 

i.  jasa kliring dan inkaso 

j. jasa usaha kartu kredit (credit card) 

k. jasa bank garansi 

l. jasa kegiatan dalam ekspor import 

m. jasa-jasa bank lainnya. 

4. Safe Deposit Box (SDB) 

                                                           
9
Opcit, Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman hlm. 373-374. 
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SDB adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa boks/kotak-kotak 

kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boxs memiliki kunci yang istimewa, 

tahan api, serta disimpan diruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang. 

Keuntungan yang akan didapat pada jasa layanan SDB adalah :
 10

 

a. Aman  

Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus 

menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan 

kunci dari bank.  

b. Fleksibel 

Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi 

penyewa perorangan maupun badan usaha.  

c. Mudah 

Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang 

tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan : 

a. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang 

agunan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa.  

b. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB.  

c. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan 

pihak lain.  

                                                           
 

10
 Bank Indonesia, Safe Deposit Box, dalaam http://www.bi.go.id, diakses pada tanggal 10 

Agustus 2015 pkl: 15:30. 
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d. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank.  

e. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang agunan kunci akan 

digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib 

disaksikan sendiri oleh penyewa.  

f. Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan foto copy (salinan) dokumen 

tersebut di rumah untuk referensi.  

g. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan 

kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya  

Barang yang tidak boleh disimpan dalam SDB :  

a. Senjata api / bahan peledak.  

b. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB 

yang bersangkutan dan tempat sekitarnya.  

c. Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti surat kuasa, 

catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit, petunjuk bila penyewa 

meninggal dunia (wasiat).  

d. Barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku. 

Bank tidak bertanggung jawab atas :  

a. Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan 

merupakan kesalahan bank.  

b. Kerusakan barang akibat force majeur seperti gempa bumi, banjir, perang, huru 

hara, dan sebagainya.  
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B. Tinjauan tentang Perikatan 

1. Pengertian Perikatan dan Sumber Perikatan 

Kegiatan usaha yang pada umumnya saat ini melibatkan lebih dari satu pihak yang 

menggunakan suatu perjanjian untuk bentuk kesepakatan. Dengan adanya suatu kata 

sepakat antara kedua belah pihak tersebut maka terjadilah perjanjian yang dianggap 

kedua belah pihak tersebut telah memiliki itikad baik, untuk dapat melaksanakan 

kewajiban serta hak-hak yang telah disepakati. Pasal 1313 KUH Perdata  meyatakan  

perjanjian  atau  kontrak  adalah  :  “Suatu  perbuatan  dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Kamus terminologi hukum (Inggris-Indonesia) karangan Ranuhandoko, perjanjian 

atau yang dikenal juga dengan Contract dapat diartikan: “Suatu persetujuan antara 

dua pihak atau lebih yang karenanya masing-masing akan melakukan  atau  tidak  

melakukan  suatu  tidakan  tertentu”. 
11 

Menurut  Kamus Hukum,  perjanjian  

adalah  persetujuan,  permufakatan  antara  dua  orang/pihak untuk melaksanakan 

sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.
12 

Menurut   Abdulkadir   

Muhammad,   Perjanjian   adalah   Suatu   persetujuan dengan dua orang atau lebih 

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan. 
 

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 

                                                           

 11 Ranuhandoko, I. P. M, Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)  Cet II, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2000 hlm. 168. 

 
12

 Subekti,  Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, hlm. 89. 
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a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian 

setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. 

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa 

dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut 

KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. 

c. Adanya Objek 

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau 

barang yang cukup jelas 

d. Adanya kausa yang halal. 

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang 

halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat 

tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat 

ketiga dan keempat disebut syarat sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini 

harus di penuhi oleh obyek perjanjian.
13

 

Jika tidak dipenuhi syarat subyektif tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian 

yang dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila 

                                                           

 13 Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002 hlm.175-177.  
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ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan jika tidak dipenuhi syarat  obyektif  

akan  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  menjadi  batal  demi hukum. Artinya 

sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah 

ada suatu perikatan.
14 

2. Kontrak Baku ( Standard Contract ) 

a. Pengertian Standar Kontrak 

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan 

dalam bentuk Formulir. Inti dari perjanjian baku menurut Hodius adalah isi perjanjian 

itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta 

untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. 
15

 

b. Jenis-Jenis Standar Kontrak 

Mariam Darus Badrulzaman membagi jenis perjanjian baku menjadi empat jenis, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang 

kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak 

kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak 

debitur. 

2) Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh 

kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang terdiri dari pihak majikan 

                                                           
 

14
Ibid, 

 
15

 Salim H.S, Op.cit, hlm 108 
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(kreditur) dan pihak buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terkait dalam 

organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. 

3) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku yang 

isinya ditentukan Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, 

misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.  

4) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokad.
16

 

3. Klausula Eksonerasi 

Perjanjian atau kontrak baku yang dalam penyusunannya dilakukan oleh satu pihak 

yang lebih kuat dari pada pihak yang lainnya, yang memberikan kemungkinan yang 

sangat kecil untuk adanya sebuah tawar menawar dari pihak konsumen mengenai 

isi perjanjian tersebut, tedapat klausula-klausula yang juga ditentukan secara 

sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut klausula baku. 

Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatrikan adalah dicantumkannya klausula 

eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausul yang 

membatasi  atau  bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggung jawab yang semestinya 

dibebankan kepada pihak produsen/penjual/penyedia jasa.
17

 

 

Klausula eksonerasi dapat berasal pelaku usaha secara sepihak dan dapat juga berasal 

dari pasal undang-undang. Klausula eksonerasi pelaku usaha membebankan 

pembuktian pada konsumen dan menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang 

menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi dari pasal undang-undang 

                                                           
 

16
 Ibid, hlm 109. 

17
 Sidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 120 
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membebankan pembuktian pada pelaku usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam 

suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak. Mariam Darus Badrulzaman, 

berpendapat bahwa klausula eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausula 

eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku 

usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.
18

 

Perjanjian baku yang saat ini tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban 

tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan 

bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam 

perjanjian baku tersebut. Beberapa hal yang mendapat perhatian dalam perjanian 

baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:
19

 

 

 

a. Menonjol jelas 

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya 

tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, penulisan pengecualian tanggung 

gugat yang ditulis di belakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis dengan 

cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisannya klausula tersebut tidak 

menonjol. Penulisan klausula digolongkan menonjol dan jelas sebaiknya dicetak 

dalam huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna yang kontras, dan tentu 

saja hal ini dimuat dalam bagian penting dari kontrak tersebut. 

                                                           
18

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen cet-III, Jakarta, Sinar Grafika, 

2011, hlm, 141. 

19
 Jerry J. Phillips, Products Liability, St. Paul Minnesota : West Publishing Company, 1993 

hlm.130-135. 
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b. Disampaikan tepat waktu 

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. Dengan 

demikian, setiap pengecualian harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, 

sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian 

jual beli terjadi. 

c.   Pemenuhan tujuan-tujuan penting 
 
Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut  tidak  

akan  memenuhi  tujuan  penting  dari  suatu  jaminan, misalnya tanggung gugat 

terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, 

jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut. 

d.   Adil  

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula yang tidak adil, maka pengadilan 

dapat menolak untuk melaksanakannya atau melaksanakannya tanpa klausula yang 

tidak adil. 

Klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama, yaitu mencegah pihak konsumen   

merugikan   kepentingan   pelaku   usaha.   Agar   dapat   menghindari kerugian yang 

dialami oleh kepentingan pelaku usahanya maka, pelaku usaha menciptakan syarat 

baku yang disebut eksonerasi. Dalam perjanjian standar, dapat dirumuskan klausula  

eksonerasi  karena  keadaan  memaksa,  karena  perbuatan pihak-pihak   dalam   

perjanjian.   Dengan   demikian,   ada   tiga   kemungkinan eksonerasi yang dapat 

dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu : 
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a. Eksonerasi karena keadaan memaksa 

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak, 

tetapi   dalam   syarat-syarat   perjanjian   dapat   dibebankan kepada konsumen, 

pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab. 

b. Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua  

Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung 

jawab pelaku usaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan 

kewajiban terhadap pihak kedua. 

c. Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak ketiga  

Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung 

jawab pelaku usaha, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian yang timbul 

dibebankan pada pihak kedua yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. 

 
Pembatasan atau larangan untuk memuat klausula-klausula baku yang mengandung 

klausula eksonerasi tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan 

lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen 

C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum 

Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, perlindungan diartikan 1) tempat berlindung 2) perbuatan atau hal dan 

sebagainya memperlindungi, dari kedua defenisi tersebut secara kebahasaan terdapat 

unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:  
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1. Unsur tindakan melindungi.  

2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.  

3. Unsur cara melindungi. 

Berdasarkan unsur-unsur di atas kata perlindungan mengandung makna, suatu 

tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang 

ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat 

dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik 

dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut 

yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat 

mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum memiliki daya 

paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui 

dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum 

dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan 

pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara 

lain sebagai berikut:
20

 

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:  

a. Memberikan hak dan kewajiban;  

b. Menjamin hak-hak para subyek hukum  

2. Menegakkan peraturan melalui:  

                                                           
20

 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar 

Lampung: Universitas Lampung,2007, hlm 31. 
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a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) 

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.  

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara 

mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;  

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), 

dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 

Hukum menurut Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat 

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum 

adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk 

mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan 

melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi 

yang melanggarnya.
21

 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan 

dan kedamaian. 

                                                           
21

Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, hlm, 

38. 
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D. Tinjauan tentang Uraian Larangan Penyantuman Klausula Eksonerasi 

dalam UUPK 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UUPK, klausula baku didefinisikan sebagai “setiap 

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”. 

UUPK menyatakan klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk klausula baku 

yang dilarang oleh UUPK. Mengenai perjanjian, meskipun telah disepakati oleh 

kedua belah pihak, tidak dapat dianggap sah apabila mengandung klausula 

eksonerasi di dalamnya. 

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan Perjanjian Baku sebagai perjanjian yang telah 

dipersiapkan dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan sebelumnya oleh salah 

satu pihak untuk kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa memberikan pihak lain 

tersebut untuk melakukan negosiasi terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan 

sebelumnya tersebut. 

 Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak 

seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas 

konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak- dan mengikat kedua belah pihak 

yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, 

pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian 
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antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang 

mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. 

Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah 

satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya 

Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan 

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi 

telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena 

mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang. 

E. Tinjauan tentang Proses Peradilan Secara Umum 

Sengketa yang timbul antara para pihak tersebut harus diselesaikan agar tidak 

menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar dapat memberikan 

kepastian hukum bagi para pihakPersengketaan perdata adalah persengkataan yang 

dapat terjadi pada perseorangan atau badan hukum. Sebelum menempuh penyelesaian 

melalui jalur hukum, disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui 

proses musyawarah/mediasi, baik melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan, atau 

lembaga mediasi. Bila ternyata mediasi tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada, 
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barulah penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan. Berikut adalah hal-hal dasar 

yang harus diketahui mengenai proses peradilan perdata di pengadilan :
 22

 

1. Pendaftaran Gugatan 

Jika surat gugatan telah dibuat dan telah memenuhi syarat formal (Lihat Pasal 121 

Ayat (4) HIR, 145 Rbg, Zegelverordening 1921), maka surat gugatan tersebut 

haruslah didaftarkan ke panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang ingin dituju 

untuk mendapatkan nomor perkara dan oleh panitera kemudian akan diajukan kepada 

ketua pengadilan negeri. Apabila seseorang yang masih awam dengan hukum 

disarankan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu surat gugatan kepada ahli 

hukum sebelum didaftarkan. Hal tersebut sangat berguna untuk efisiensi waktu dan 

biaya penyelesaian perkara, karena apabila surat gugatan yang dibuat lemah dan tidak 

memenuhi syarat, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi dan bila ternyata eksepsi 

tersebut diterima, maka kemungkinan besar perkara akan dinyatakan “Niet 

Onvakelijkverklaard” (tidak dapat diterima) oleh majelis hakim, yang dapat 

menyebabkan waktu dan biaya akan terbuang percuma karena harus mengajukan 

gugatan baru lagi. 

2. Pengajuan Gugatan 

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki 

kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke PN dengan menuntut 

ganti rugi.  

Pengajuan gugatan menurut Hukum Acara Perdata dapat berdasarkan atas adanya  ;    

                                                           
22

 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 351 
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a. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)  

Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 

daad) hanya diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. 

Namun sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lidenbaum- Cohen, Hoge Raad 

memperluas pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) meliputi 

pula perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan kewajiban 

hukum pelaku ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan 

kepatutan, ketelitian atau sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam 

pergaulan antara sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. 

Adapun terhadap orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian 

dapat dituntut adalah: kerugian materiel dan/atau, kerugian immaterial.  

 

b. Ingkar Janji (wanprestasi) 

Apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi 

kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang dijanjikan. 

Adapun kerugian yang dapat dituntut dari adanya wanprestasi ini adalah : 

1) ganti rugi berupa biaya (segala pengeluaran atau biaya yang nyata-nyata 

dikeluarkan oleh salah satu pihak),  kerugian (karena kerusakan barang-barang 

kepunyaan kreditur sebagai akibat dari kelalaian debitur) dan bunga (kehilangan 

keuntungan yang diharapkan)  

2) pembatalan perjanjian 

3) peralihan resiko 

4) membayar biaya perkara  
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3. Persiapan Peradilan 

Dengan surat penetapan, hakim yang menangani perkara akan menentukan hari 

sidang dan melalui juru sita akan memanggil para pihak agar menghadap ke 

pengadilan pada hari yang telah ditetapkan. Apabila penggugat tidak hadir pada 

persidangan pertama maka penggugat dianggap menggugurkan gugatan yang telah 

dibuat dan apabila tergugat yang tidak hadir pada persidangan, setelah terlebih dahulu 

dipanggil tiga kali oleh juru sita, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan 

putusan verstek. 

4. Persidangan 

Susunan persidangan perdata yang lazim adalah sebagai berikut:  

 

a. Sidang Pertama   

Hakim akan membuka persidangan dengan menanyakan identitas para pihak, 

kemudian mengusahakan dan menghimbau para pihak untuk melakukan 

mediasi/perdamaian. Bila mediasi tidak tercapai maka persidangan akan dilanjutkan 

ke tahap berikutnya. Namun bila mediasi tercapai maka akan dibuat akta perdamaian 

dan persidangan selesai.  

b. Sidang Kedua  

Pada sidang kedua agendanya adalah penyerahan jawaban dari pihak Tergugat atas 

gugatan dari pihak Penggugat. Jawaban dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Penggugat, 

Hakim, dan arsip Tergugat sendiri.  

c. Sidang Ketiga  



30 
 

Agenda sidang ketiga adalah penyerahan replik. Replik adalah tanggapan Penggugat 

terhadap jawaban dari tergugat.  

d. Sidang Keempat  

Agenda sidang keempat adalah penyerahan duplik. duplik adalah tanggapan 

penggugat terhadap replik.  

e. Sidang Kelima  

Agenda sidang kelima adalah acara pembuktian oleh pihak penggugat terhadap dalil-

dalil (posita) yang telah ia kemukakan sebelumnya untuk menguatkan gugatanya.  

f. Sidang Keenam  

Agenda sidang keenam adalah acara pembuktian oleh pihak tergugat untuk 

menguatkan jawabanya.  

 

g. Sidang Ketujuh  

Agenda sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan oleh para pihak sebagai 

langkah akhir untuk menguatkan dalil masing-masing sebelum hakim menjatuhkan 

putusan.  

h. Sidang Kedelapan  

Agenda sidang kedelapan adalah putusan hakim. 

5. Eksekusi  

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata. Setelah Hakim 

membacakan putusan dan membagikannya kepada para pihak, maka saat itu jugalah 
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putusan tersebut berlaku dan dapat dilaksanakan eksekusi. Terdapat 3 (tiga) jenis 

pelaksanaan putusan eksekusi : 

a. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang (Lihat pasal 196 HIR dan pasal 

208Rbg)  

b. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan (Lihat pasal 225 HIR dan pasal 259 

Rbg)  

c. Eksekusi Riil (Lihat pasal 1033 Rv). 

6. Upaya Hukum 

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang 

maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai 

suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang 

dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, 

karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja  melakukan 

kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak 

kepada salah satu pihak. 

Adapun macam-macam upaya hukum adalah : 

a. Upaya Hukum Biasa 

Upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki hukum tetap. 

Upaya hukum biasa adalah: 

1) Upaya Hukum Perlawanan/Verzet 



32 
 

Suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat (disebut 

putusan verstek) yang terdapat dalam Pasal 129 HIR. Verzet tersebut dapat dilakukan 

pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk hari libur) setelah suatu putusan 

verstek tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak tergugat karena 

pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. 

Syarat-syarat verzet yaitu dalam Pasal 129 Ayat 1 HIR : 

a) Keluarnya suatu putusan verstek 

b) Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan ialah tidak boleh lewat dari empat 

belas (14) hari dan jika adanya eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari 

c) Verzet tersebut dimasukan dan juga diajukan kepada ketua PN di dalam 

wilayah hukum dimana pihak penggugat telah mengajukan gugatan tersebut. 

2) Upaya Hukum Banding 

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu 

atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN. Para pihak 

mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan PN kepada PT 

melalui PN dimana putusan tersebut dijatuhkan. 

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan PN belum 

dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij 

voeraad. 

Dasar hukum banding adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan (UU No 4/2004) dan juga pada Undang-
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Uundang No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (UU No 20/1947). 

Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera 

Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan 

banding bedasarkan pada Pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 yang 

mana mencabut ketentuan dari pasal 188-194 HIR, ialah: 

a) Adanya pernyataan ingin banding 

b) Panitera membuat suatu akta banding 

c) Telah dicatat dalam register induk perkara  

d) Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama 

empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat 

e) Pihak pembanding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga 

bisa mengajukan suatu kontra memori banding. 

 

 

Prosedur pengajuan banding adalah : 

a) Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut 

dijatuhkan, dengan terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonan banding. 

b) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) 

oleh yang berkepentingan maupun kuasanya. 

c) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan 

tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan 
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pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara 

Perdata dan Register Banding Perkara Perdata. 

d) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan 

paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. 

e) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di 

Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. 

f) Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding 

sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk 

kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara 

tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 

k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). 

g) Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang 

belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding 

masih diperbolehkan. 

 

3) Upaya Hukum Kasasi 

Bedasarkan pada pasal 29 dan 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 jo. Undang-

Undang No 5 Tahun 2004 kasasi ialah suatu pembatalan putusan atas sautu penetapan 

pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. 

Dalam Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi ialah merupakan putusan 

banding. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang 
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ditentukan di dalam pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang 

No 5 Tahun 2004 yaitu: 

a) Tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan 

relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang; 

b) Salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku; 

c) Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu 

putusan yang bersangkutan atau berkaitan. 

b. Upaya Hukum Luar Biasa 

Suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap dan juga dalam asasnya upaya hukum ini tidaklah menangguhkan eksekusi yang 

di dalamnya mencakup antara: Denderverzet (perlawanan pihak ketiga), Peninjauan 

kembali (request civil) 

F. Tinjauan tentang Bank Internasional Indonesia (BII) 

BII adalah salah satu bank swasta yang merupakan bagian dari grup Malayan 

Banking Berhad (Maybank) salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di 

ASEAN. Bank BII didirikan pada tanggal 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai 

bank devisa pada tahun 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka 

di Bursa Efek Indonesia dan Surabaya pada tahun 1989. 
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Pada tahun 2008 BII diakuisisi oleh Maybank melalui anak perusahaan yang dimiliki 

sepenuhnya yaitu Maybank melalui anak perusahaan yang dimiliki sepernuhnya yaitu 

Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS) dan Sorak 

Financial Holdings Pte. Ltd. (Sorak). Melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada 23 September 2015, BII berubah nama menjadi Bank Maybank 

Indonesia, mengukuhkan identitasnya sebagai entitas utuh yang tidak terpisahkan dari 

Grup Maybank serta senantiasa berusaha untuk menghadirkan Humanising Financial 

Services kepada semua pemangku kepentingan.
23

 

Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang terkoneksi 

dengan jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Per 31 Desember 

2014 Maybank Indonesia memiliki 455 cabang termasuk cabang syariah dan kantor 

fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri (Mauritius 

dan Mumbai, India). Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa 

komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Perbankan 

Ritel, Perbankan Bisnis, dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui 

entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan BII Finance untuk 

kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan 

kapasitas e-banking melalui Mobile Banking, Internet Banking dan berbagai saluran 

lainnya. 

 

                                                           
23

 http://www.maybank.co.id/about/Pages/Overview.aspx diakses pada Hari Seni tanggal 30 Mei 2016 

pkl 19:30 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/23_September
https://id.wikipedia.org/wiki/2015
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
http://www.maybank.co.id/about/Pages/Overview.aspx
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F. Kerangka Pikir 

 

Perjanjian Sewa Menyewa SDB  

24 Oktober 2004 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishwar Manwani 

dan Istri   

Bank BII 

19 Desember barang di SDB 

hilang 

Iswar dan pengacara mengajukan gugatan Pengadilan 

Negri dengan Putusan Nomor 21/ Pdt.G/2009/PN.JKT.PST 

(putusan tersebut ditolak oleh Hakim) 

11 Juni 2010 Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 

96/PDT/2010/PT.DKI  ( putusan ditolak oleh Hakim) 

Putusan Kasasi No 897 k/pdt/2011 (23 September 2011) 

putusan juga ditolak oleh Hakim 

Perlindungan 

hukum bagi 

nasabah pengguna 

jasa SDB 
 

Dasar pertimbangan 

hakim dalam memutus 

Putusan MA Nomor 

897 K/Pdt/2011 

Akibat hukum 

Putusan MA Nomor 

897 K/Pdt/2011 
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Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan : Bank BII adalah sebagai pihak 

penyedia jasa SDB yang berkedudukaN di Plaza BII, Tower II, Jalan M.H Thamrin 

No. 51, Jakarta. Ishwar Manwani adalah sebagai pihak yang menyewa SBD 

tertanggal 20 Oktober 2004. Ishwar Manwani kehilangan perhiasan dan emas milik 

istrinya pada tanggal 19 Desember 2008 pada SDB yang ia sewa dan jika diuangkan 

senilai Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Hilangnya barang 

berharga milik Ishwar Manwani akibat dicuri atau dibuka paksa oleh pihak yang tidak 

beranggung jawab. 

Lalu Kejadian ini dilaporkan oleh Ishwar Manwani atas kejadian pembobolan atau 

pencurian barang dalam SDB tersebut pada Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan 

Polisi No Pol : LP/31K/XII/2008/SPK Unit I pada tanggal 19 Oktober 2008,  karena 

laporan tersebut kurang ditanggapi pada tanggal 22 Desember 2008 Ishwar Manwani 

melaporkan kemabali kejadian tersebut kepada Polres Jakarta Pusat berdasarkan 

Laporan Polisi No. Pol :1269/K/XII/2008/RES. Selama penyelidikan polisi pihak 

bank tidak pernah beritikat baik untuk mengganti kerugian atas hilangnya barang 

tersebut. Akhirnya Ishwar Manwani dengan Pengacaranya menggugat pihak Bank 

BII ke Pengadilan Negri. Kemudian Pengadilan Negri mengeluarkan Putusan Nomor 

21/ Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, isi gugatan tersebut ditolak oleh hakim. Lalu Ishwar 

Manwani mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dengan Nomor 

Putusan 96/PDT/2010/PT.DKI namun gugat tersebut juga ditolak. Merasa tidak puas 

dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Ishwar Manwani dengan pengacaranya 
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mengajukan upaya Hukum Kasasi dengan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011, 

tetapi permohonan kasasi tersebutpun ditolak oleh Hakim. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala bersangkutan.
24

 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sitematis, dan konsisten. Analisa, dan 

dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten 

berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu.
25

 Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu 

gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk 

menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan prilaku dan dapat 

menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.
26

 Berdasarkan segi fokus 

                                                           
24

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 

39. 
25

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm 

42. 
26

 Ibid, hlm 9. 
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kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, penelitian hukum 

normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian 

hukum empiris.
27

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, karena meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) terhadap pertimbangan hakim dalam 

memutuskan suatu perkara dan akibat hukum danya putusan tersebut.  

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut 

Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum 

yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
28

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan 

rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai perlindungan hukum 

pengguna jasa SDB apabila terjadi pembobolan atau pencurian yang menyebabkan 

hilangnya barang dan menyebabkan kerugian pada pengguna jasa SDB. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

                                                                                                                                                                      
 
27

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Abadi, 2004, 

hlm 52. 
28

Ibid, hlm 50. 
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Pendekatan masalah yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis 

sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu 

hukum atau berpedoman pada segi  yuridis,  dengan menggunakan dasar-dasar  teori  

yang  penulis  dapat  dari  berbagai  literatur  atau kepustakaan  yang  ada  

hubungannya  dengan  permasalahan  dalam penelitian  serta  berkaitan  dengan  

penerapannya  dalam  praktik  dan berusaha menelaah peraturan-peraturan yang 

berlaku dalam masyarakat. 

D. Data dan Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Yaitu data  yang  diambil  atau  dikumpulkan  dengan  cara kepustakaan/studi  

pustaka  dengan  jalan mengumpulkan  data  seperti peraturan  perundang-undangan  

yang  berlaku  sebagai  hukum positif yang memuat  ketentuan tentang perbankann, 

perlindungan konsumen, kontrak/perjanjian, doktrin hukum, kamus hukum 

perbankan, makalah seminar,  jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume; 

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 

d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek 

penelitian. 
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e) Perjanjian sewa menyewa SDB Bank BII dan Bank BNI. 

f) Putusan PN Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. 

g) Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011. 

2)  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, 

meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya 

yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.
29

  

3)  Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, 

surat kabar atau internet.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber da dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 

hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan  masalah perlindungan konsumen 

yang akan dibahas. 

 

 

 

                                                           
29

 Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 12. 
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b. Studi Dokumen 

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum. Studi dokumen 

dilakukan dengan mengkaji Putusan PN Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, Putusan 

MA Nomor 897 K/Pdt/2011 dan perjanjian sewa SDB Bank BII 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara 

sebagai berikut:
30

 

a. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari kepustakaan 

yang ada, menelaah isi Putusan PN Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, Putusan 

Nomor 897 K/Pdt/2011 dan perjanjian sewa SDB Bank BII. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, 

dan sudah sesuai dengan masalah. 

b. Rekonstruksi Data 

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

c. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, 

                                                           
30

 Ibid, hlm 126. 
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sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang dibahas.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011 

adalah pertama, susahnya membuktikan isi dari SDB. Pihak penggugat dalam 

gugatannya tidak dapat merincikan secara jelas barang berharga yang hilang 

dalam SDB dan tidak bisa menyertakan alat bukti seperti surat kepemilikan 

perhiasan dan emas. Kedua, ganti rugi tidak diperjanjikan didalam perjanjian 

sewa menyewa SDB pada Bank BII. Hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim, 

karena menurut Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian apabila telah disetujui oleh 

para pihak dan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. 

2. Akibat hukum ditolaknya gugatan dalam Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011. 

antara lain: Pertama, penggugat (Ishwar Manwani) tidak mendapatkan ganti 

kerugian terhadap Bank BII, penggugat juga harus membayar biaya perkara PN 

sampai dengan MA. Kedua, secara social dapat mengurangi rasa kepercayaan 

masyarakat kepada pihak bank khususnya pada jasa penyewaan SDB. Ketiga, 
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bank akan mengalami kerugian dengan kurangnya peminat masyarakat kepada 

jasa SDB.  

3. Pemerintah memberikan perlindungan hukum hanya secara umum bagi pengguna 

jasa SDB dengan melalui Pasal 18 UUPK yang melarang adanya pencantuman 

klausula eksonerasi pada perjanjian sewa SDB. Perjanjian bank juga belum sesuai 

dengan Pasal 19 UUPK yang menyatakan harus ada ganti rugi kepada konsumen 

yang mengalami kerugian akibat menggunakan jasa yang ditawarkan. Karena 

UUPK hanya melindungi nasabah jasa SDB secara umum, hal ini dirasakan 

belum dapat melindungi pengguna jasa SDB secara optimal. Nasbaah sebagai 

konsumen sendirilah yang harus cerdas dalam menentukan bank dan keritis 

dalam menelaah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun 

perjanjian dibuat dalam bentuk baku, bank diharapkan dapat membuat perjanjian 

yang paling tidak dapat meminimalisir kerugian bagi nasabah. 

B. Saran 

1. Bank dalam menjalankan jasa SDB diharapkan dapat mencatat perincian barang 

apa saja yang dimasukkan oleh penyewa kedalam SDB, sehingga apabila terjadi 

kasus seperti ini barang yang hilang dapat diketahui dengan mudah. Dalam 

menentukan biaya sewa bank diharapkan dapat menyesuaikan dengan barang yang 

disimpan, jangan sampai bank memberikan biaya sewa yang murah tetapi mutu 

dan keamanan yang diberikan tidak baik. Bank diharapkan dapat meningkatkan 

keamanan dengan lebih teliti dalam mendata siapa saja yang masuk kedalam 

ruangan SDB, sehingga mengurangi resiko pencurian. 
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2. OJK dan BI diharapkan dapat membuat peraturan yang khusus mengatur tentang 

mekanisme perjanjian SDB, starndar biaya sewa SDB, dan pelaksanaan penyewaan 

SDB pada bank. OJK dan BI juga diharapkan dapat mengawasi dan memberikan 

surat peringatan kepada pihak bank terkait perjanjian sewa menyewa SDB yang 

dibuat secara baku, apabila terdapat klausula yang dapat merugikan pihak nasabah. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Badrulzaman, Darus, Mariam et.al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti.  

 

Djumhana, Muh. 2003. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti.  

 

Gazali, S, Djoni. 2012. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.  

Gozali, S., Djoni, Usman, Rachmadi. 2012.  Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar 

Grafika.  

 

H.S. Salim. 2011. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyususnan Kontrak, 

Jakarta : Sinar Grafika.  

 

Hasibuan, S.P, H.Malayu. 2004. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT.Bumi 

Aksara Indonesia Media Group. 

 

Kansil. 2000. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka.  

 

Komariah. 2002. Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

Kristiyanti, Celina, Tri, Siwi.  2011.  Hukum Perlindungan Konsumen cet-III, 

Jakarta: Sinar Grafika. 
 

Mamuji, Sri. 2006. Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press. 

 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. 

 Persada. 

 

Phillips, Jerry J. 1993.  Products Liability, St. Paul Minnesota : West Publishing 

Company. 

Pramono, Nindyo. 2006. Bunga Rampai Bisnis Aktual, Bandung: Cintra Aditya 

Bakri. 

 

Ranuhandoko. 2000. Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia) Cet II, Jakarta: 

Sinar Grafika. 

 

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 

Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 

 

Sidartha. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. 



 

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas. 

 

Subekti. 2005.  Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. 

 

Sugono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo  

Tanggung Jawa Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia. 

 

 

Perundang-undangan : 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3821). 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

 

Putusan PN Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. 

 

Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011. 

 

Perjanjian Sewa Menyewa SDB Bank BII dan Bank BNI 

 

Data Website : 

 

Bank indonesia, Safe Deposit Box, dalaam http://www.bi.go.id  

  

http://www.maybank.co.id/about/Pages/Overview.aspx  

 

 

http://www.maybank.co.id/about/Pages/Overview.aspx

