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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan bidang pengetahuan dan teknologi, di era yang 

modern ini membuat bank semakin berperan penting dalam kehidupan 

masyarakat, yaitu menjaga keseimbangan dan juga kemajuan dalam bidang 

perekonomian. Kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sektor masyarakat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha bisnis perbankan yang khususnya 

ada di Indonesia. Misalnya dengan memberikan berbagai macam akses yang 

memudahkan bagi masyarakat dan/atau dikenal dalam dunia perbankan sebagai 

nasabah. Layanan tersebut berbagai macam jenisnya seperti misalnya jaringan 

ATM yang luas, layanan Internet Banking, SMS Banking, dan layanan 

pembayaran lainnya yang ditujukan untuk kemudahan transaksi nasabah 

dimanapun dan kapanpun mereka berada. 

Dalam melakukan kegiatannya, pelaku usaha perbankan berpegang pada Undang-

Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang didalamnya 

menyebutkan bahwa jenis usaha yang dijalankan yaitu, menghimpun dana; 

menyalurkan dana; dan memberikan jasa lainnya. Untuk dapat menjalakan 

kegiatannya, bank harus memiliki nasabah yang atas dasar kepercayaan dan 

perikatan yang disepakati bersedia menyimpan atau mengajukan peminjaman 
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dana di bank bersangkutan. Dalam Pasal 37 b ayat (1) Undang-Undang Perbankan 

juga ditentukan bahwa bank menjamin simpanan nasabah, artinya bank harus 

bertanggung jawab bila terjadi kerugian tertentu terhadap simpanan nasabahnya. 

Sementara itu, untuk hubungan yang lebih khusus seperti bentuk 

pertanggungjawaban nya diatur lebih lanjut dalam klausula perjanjan yang dibuat 

oleh nasabah dan pihak bank saat awal mengikatkan diri di bank yang 

bersangkutan. 

 

Bank menjadi inti sari dari sistem keuangan setiap Negara, karena merupakan 

salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa, dan dapat menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasoional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan 

dananya, melalui kegiatan usaha perbankan.
1
  

Bank menghimpun dana masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha bank, yang 

kemudian dana tersebut disalurkan bank kepada masyarakat guna untuk berupa 

pemberian pinjaman kepada masyarakat yang biasa disebut kredit bank. Kredit 

yang disalurkan oleh bank berupa : kredit usaha, kredit konsumsi, dan kredit serba 

guna. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan 

dana serta untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan usaha tersebut. 

Antara bank dengan masyarakat yang menjadi nasabah bank terdapat hubungan 

hukum. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan hukum karena adanya 
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 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, 2008,  hlm 7.    
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perjanjian antara kedua belah pihak. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak 

pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah 

satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum dapat 

memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali.
2
  

Hubungan hukum antara nasabah dan bank terjadi setelah kedua belah pihak 

menandatangani suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian pembukaan rekening 

tabungan. Dengan demikian, dapat diketahui hubungan antar bank dengan 

nasabah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian di sini adalah suatu peristiwa 

antara dua pihak yang sepakat untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi kedua pihak tersebut. Perjanjian itu berbentuk suatu 

rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan 

atau ditulis. Dengan adanya perjanjian ini maka nasabah menyetujui untuk 

memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank. Selain itu 

nasabah dan bank harus memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian 

tersebut.  

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka nasabah percaya terhadap bank untuk 

menyimpann dananya pada bank dalam bentuk tabungan. Kepercayaan nasabah 

terhadap bank memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu antara lain pelayanan pada bank, 

fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh bank, serta tingkat kesehatan bank. Bank 

dituntut untuk dapat bekerja secara profesional serta dibina dan diawasi secara 

                                                           
2
 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 

2001,  hlm 1-2. 
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terus–menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing 

dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik. 

Menghimpun dana, merupakan salah satu kegiatan pokok bank, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan 

merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana. Salah satu bentuk simpanan masyarakat yaitu 

simpanan dalam bentuk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Selain itu simpanan dapat juga berbentuk giro, deposito,dan sertifikat deposito. 

Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai 

pemberi simpanan. Masyarakat penyimpanan dana menyerahkan penguasaan hak 

milik atas dananya kepada bank. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu 

bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap bank. Simpanan nasabah penyimpan merupakan sumber dana bagi bank. 

Bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, sudah sepatutnya bank menjaga serta melindungi dana simpanan 

nasabah penyimpan dana dan bertanggung jawab sesuai pengaturan perundang-

undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Hal ini diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 

tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu bentuk dari kemajuan 

teknologi dalam perbankan, berupa sebuah alat atau media elektronik yang 
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menyediakan sebuah layanan kepada nasabah-nasabah penyimpan dana dalam 

bentuk tabungan dan mengizinkannya untuk melakukan transaksi-transaksi 

pembayaran, mengambil uang atau mengecek saldo simpanan. Dengan adanya 

ATM dapat memudahkan nasabah penyimpan dana dalam bentuk tabungan, untuk 

melakukan berbagai transaksi. Namun dengan adanya kemajuan terknologi ini 

menimbulkan berbagai masalah yang merugikan nasabah bank, yaitu hilangnya 

dana simpanan nasabah pengguna ATM. 

 

Hilangnya dana simpanan nasabah pengguna ATM dapat terjadi akibat dari 

kelalaian oleh pihak nasabah, yaitu pihak nasabah tersebut memberitahukan pin 

ATM dan memberikan kartu ATM milik nasabah kepada orang lain untuk 

melakukan transaksi penarikan melalui ATM. Selain itu hilangnya dana simpanan 

nasabah pengguna ATM juga dapat terjadi akibat dari adanya kesalahan sistem 

pada bank, contohnya pada saat nasabah hendak melakukan transaksi penarikan 

dana simpanan melalui ATM, namun saat itu terjadi kesalahan sistem yang 

menyebabkan sejumlah dana simpanan yang hendak di tarik oleh nasabah, tidak 

keluar dari mesin ATM, tetapi transaksi tersebut tercatat oleh sistem pada mesin 

ATM, sehingga sejumlah dana simpanan yang hendak di tarik oleh nasabah 

tersebut berkurang dari tabungan nasabah.  

 

Apabila nasabah mengalami hal-hal tersebut, nasabah dapat langsung 

melaporkannya terhadap pihak bank yang bersangkutan. Kedua kasus tersebut 

pernah terjadi pada nasabah Bank Bukopin. Dalam hal ini Bank Bukopin harus 

menindaklanjuti kasus tersebut, agar nasabah tidak merasa dirugikan oleh pihak 

bank. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hak dan kewajiban nasabah penyimpan dana serta tanggung jawab bank 

terhadap nasabah pengguna ATM apabila mengalami kerugian berupa hilangnya 

dana simpanan miliknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Tanggung Jawab 

Bank Terhadap Nasabah Pengguna ATM Yang Kehilangan Dana 

Simpanannya (Studi Pada Bank Bukopin)” 

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini antara lain. 

a. Bagaimana hak dan kewajiban nasabah penyimpan dana ? 

b. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM yang 

kehilangan dana simpanannya ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini merupakan bidang ilmu hukum perdata yaitu 

tentang hukum perbankan, yang berkenaan dengan tanggung jawab bank terhadap 

nasabah pengguna ATM yang kehilangan dana simpanannya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan Undang-
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Undang, peraturan-peraturan, teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

terkait. Ruang Lingkup lokasi penelitian di Bank Bukopin. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut: 

 

a. Hak-hak dan kewajiban nasabah penyimpan dana  

b. Tanggung jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM yang kehilangan dana 

simpanannya. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis, yaitu: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi 

penulis, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian mahasiswa fakultas 

hukum dalam mengembangkan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum perbankan pada khususnya. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui tentang tanggung 

jawab bank terhadap nasabah pengguna ATM yang kehilangan dana simpananya 
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dan juga untuk mengetahui penyelesaian antara bank terhadap nasabah pengguna 

ATM yang kehilangan dana simpanannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


