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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Perbankan  

 

1. Dasar-dasar Hukum Perbankan 

 

Secara umum hukum perbankan merupakan hukum yang  mengatur segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Muhammad Djumhana, hukum 

perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan 

lembaga keuangan bank meliputi aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya. 

Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. 

 

Dasar hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu sumber 

hukum dalam arti formil yaitu tempat ditemukannya ketentuan hukum dan 

perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis dan sumber hukum dalam 

arti material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan 

tergantung dari sudut mana peninjauannya. Dapat diartikan sumber hukum 

perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan 

perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu 

ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai perbankan 
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secara umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998. 

 

2. Asas-Asas Perbankan 

 

Asas-asas dalam perbankan antara lain, yaitu:
1
 

 

a. Asas Demokrasi Ekonomi 

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikataka bahwa perbankan 

indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usahanya perbankan 

diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi 

ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

b. Asas kepercayaan 

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi 

oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama 

bekerja dengan dana dari masyarakat yang menyimpan padanya atas asas 

kepercayaan, sehingga setiap bank perlu mejaga kesehatan dengan tetap 

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan 

masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya dibank, semata-mata dilandasi 

oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang 

diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. 

Apabila kepercayaan nasabah peyimpan dana terhadap sesuatu bank telah 

                                                           
1
 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14-29. 
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berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana 

simpanannya. 

 

c. Asas kerahasian bank 

Asas kerahasian adalah asas yang mengharuskan dan mewajibkan bank 

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain 

dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. 

Kerahasiaan ini adalah unruk kepentingan sendiri, karena bank memerlukan 

kepercayaan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank 

menjamin bahwa tidak akan ada peyalahgunaan pengetahuan bank tentang 

simpanannya. Dalam Undang-Undang Perbankan rahasia bank meliputi kedaan 

keuangan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur, seiring dengan 

perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan 

dan penambahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga 

membatasi rahasia bank hanya tentang identitas nasabah bank dan penyimpan 

dana saja. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank. Rahasia 

bank tidak dapat dibuka tanpa proses yang sesuai dengan Undang-Undang 

Perbankan. 

 

d. Asas kehati-hatian 

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah 

agar bank selalu dalam keadaa likuid dan solvent. Dengan diberlakukannya 

prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap 
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perbankan tetap tinggi, sehingga ,masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu 

menyimpan dana dibank serta kepentingan nasabah terlindungi. 

 

3. Pengertian Bank 

 

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.
2
 

Beberapa pengertian bank telah dikemukakan oleh para ahli maupun menurut 

ketentuan undang-undang, antara lain:  

1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 

butir 2, 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. 

2. G. M. Verryn Stuart di dalam bukunya Bank Politik mengatakan bahwa bank 

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik 

dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari 

orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa 

uang giral.
3
  

3. O.P. Simonangkir megemukakan bahwa, bank merupakan salah satu badan 

usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-

jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau 

                                                           
2
 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan 

3
 Hermansyah, Hukum Perbakan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 10.   
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dengan dana-dana yang dipercaya oleh pihak ketiga maupun dengan jalan 

memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. 

4. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan yang 

memberikan pengertian Bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang. 

5. Menurut. H. Malayu S.p Hasibuan : “Bank adalah lembaga keuangan berarti 

Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset 

keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan 

mencari keuntungan saja.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa suatu bank haruslah didirikan dalam 

bentuk badan hukum dan tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Hal ini terlihat 

jelas dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang menentukan 

bentuk hukum bank, yaitu perusahaan persero, perusahaan daerah, koperasi, dan 

perseroan terbatas. Bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tentang perbankan.   

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis 

yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4
 

Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan 

Perusahaan Daerah.
5
  

 

                                                           
4
 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan 

5
 Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perbankan 
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4. Fungsi dan Tujuan Bank 

 

Fungsi dan tujuan bank dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, 

yaitu : 

a. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha 

pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana 

masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari 

penabung kepada peminjam. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat 

tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara 

b. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembagunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
6
 

 

5. Kegiatan Usaha Bank 

 

Kegiatan usaha bank meliputi tiga kegiatan, yaitu : 

a. Menghimpun dana, merupakan kegiatan pokok bank, berupa mengumpulkan 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. 

Untuk merangsang masyarakat agar giat menabung biasanya diberikan balas 

jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah.  

b. Menyalurkan dana, kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman 

kepada masyarakat yang biasa disebut kredit bank. Kredit yang disalurkan oleh 

bank berupa : Kredit usaha Kredit Konsumsi Kredit Serba Guna 

c. Memberikan jasa bank lainnya, Jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama (Menghimpun dan menyalurkan dana) 

                                                           
6
 Pasal 4 Undang-Undang Perbankan 
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Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:
7
 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.  

b. Memberikan kredit.  

c. Menerbitkan surat pengakuan utang.  

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya.  

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan 

nasabah.  

f. Menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana pada bank lain 

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan cek 

atau sarana lainnya.  

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.  

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit 

box).  

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak; melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.  

j. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal 

debitur tidak memenuhi kewjibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

                                                           
7
 Pasal 6 Undang-Undang Perbankan 
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k. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah sesuai yang ditetapkan oleh bank indonesia. 

 

6. Hak Dan Kewajiban Bank 

 

Hak-hak bank, antara lain: 

a. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah. 

b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah 

disepakati bersama. 

c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditanda tangani 

kedua belah pihak. 

d. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini banyak dalam prakteknya). 

e. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal 

terjadi penutupan rekening. 

 

Sedangkan itu bank juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, 

antara lain: 

a. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dana yang disimpannya di 

bank, kecuali ketika peraturan perundang-undangan menentukan lain.  

b. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.  

c. Menganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu 

melaksanakannya kepada pihak ketiga. 

d. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan dananya di bank 
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7. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

 

ATM (bahasa Indonesia: Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: 

Automated Teller Machine) adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan 

nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka 

tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. ATM merupakan mesin 

dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang 

berkode atau bersandi; melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, 

mengambil uang tunai, transfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin; ATM 

dipasang secara nasional ataupun internasional sehingga memudahkan nasabah 

mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan 

menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang 

bensangkutan dan nomor jati diri nasabah. Menggunakan ATM, pelanggan dapat 

mengakses akun bank mereka untuk membuat penarikan, uang tunai melalui kartu 

debit, dan memeriksa saldo rekening mereka serta membeli kredit ponsel 

prabayar. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, 

pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan kantor-kantor bank itu sendiri. 

 

ATM mencakup banyak fungsi yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan 

rekening bank sendiri, seperti: 

a. Pengakuan deposit mata uang, penerimaan, dan daur ulang  

b. Membayar tagihan rutin:  

1) Utilitas/kebutuhan rumah tangga (televisi kabel, PAM, dsb.) 

2) Tagihan telepon 

3) Tagihan listrik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/transfer.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dana.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rekening.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/transaksi.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/nasabah.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tunai.aspx
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akun_deposit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_debit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_debit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_debit
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_kabel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perusahaan_air_minum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
http://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
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4) Asuransi 

5) Pajak 

c. Mencetak rekening koran 

d. Memperbarui buku tabungan 

e. Memuat nilai uang ke Kartu Prabayar 

f. Membeli:  

1) Perangko 

2) Tiket undian 

3) Tiket transportasi (kereta, pesawat, dsb) 

4) Tiket konser 

5) Tiket bioskop 

6) Pulsa telepon seluler 

g. Fitur permainan dan promosi 

h. Pinjaman cepat 

i. Donasi ke badan amal 

j. Membayar (secara penuh/sebagian) saldo pada kartu kredit terkait dengan akun 

tertentu saat ini. 

k. Mentransfer uang antar rekening terkait, baik dari satu bank maupun dua bank 

berbeda yang berhubungan satu sama lain/tersedia. 

 

Pemegang Kartu ATM wajib menjaga kerahasiaan PIN (Personal Identification 

Number)  ATM-nya kepada orang lain dan harus menyimpannya dengan hati-hati 

untuk mencegah PIN ATM tersebut diketahui orang lain. Dalam hal PIN ATM 

diberitahukan kepada atau diketahui oleh pihak lain, Pemegang Kartu harus 

segera merubah PIN ATM-nya. Pemegang Kartu dapat merubah PIN ATM-nya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekening_koran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Buku_tabungan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangko
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiket
http://id.wikipedia.org/wiki/Undian
http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum#sistem_tiket
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat
http://id.wikipedia.org/wiki/Konser
http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Akun
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setiap saat. Pemegang Kartu wajib bertanggungjawab penuh atas semua transaksi 

belanja dan atau penarikan tunai dengan Kartu. Rekening tabungan Pemegang 

Kartu akan secara otomatis terdebet sejumlah transaksi belanja dan atau penarikan 

tunai yang sesuai dengan catatan transaksi Bank.
8
 

 

Selain itu pemegang kartu ATM juga memiliki hak-hak, yaitu Pemegang Kartu 

ATM berhak menerima catatan atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan Kartu, dan catatan tersebut merupakan bukti yang bersifat final dan 

mengikat bagi Pemegang Kartu namun demikian tidak menghalangi Bank untuk 

dari waktu ke waktu melakukan koreksi atas catatan Bank tersebut. Apabila 

Pemegang Kartu mempersoalkan transaksi tertentu, Pemegang Kartu memahami 

bahwa Bank dengan pertimbangannya sendiri berhak sepenuhnya baik untuk tidak 

mengkreditkan ataupun untuk mengkreditkannya kembali terlebih dahulu ke 

rekening Pemegang Kartu sejumlah dana sesuai dengan transaksi yang 

dipersoalkan. 
9
 

 

B. Nasabah Penyimpan Dana 

 

1. Pengertian Nasabah 

 

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya ˝Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran 

Bank˝ yang dikutip dari ˝Kamus Perbankan˝ menyatakan bahwa ˝Nasabah adalah 

orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank˝. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Nomor 10/10/PBI/2008 

tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan 

                                                           
8
 www.citybank.co.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2015. 

9
 Ibid. 

http://www.citybank.co.id/
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nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak 

memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi 

keuangan (walk-in customer). Undang-Undang Perbankan, menjelaskan nasabah 

adalah pihak yang menggunakan jasa bank.  

 

Nasabah dibagi atas 2 yaitu nasabah penyimpan adalah nasabah yang 

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpaan berdasarkan perjanjian 

bank dengan nasabah yang bersangkutan dan nasabah debitur adalah nasabah 

yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

atau yang dipersamakan dengan nasabah yang bersangkutan.
10

  

 

2. Nasabah Penyimpan Dana 

 

Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank 

dalam bentuk simpaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan. Nasabah Penyimpan menempatkan dananya pada bank dalam 

bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, 

Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.
11

  

 

Giro adalah simpanan yang penarikkannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 

pemindahbukuan.
12

 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

                                                           
10

 Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank,Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, 2011, hlm 27.   
11

 Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perbankan 
12

 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perbankan 
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dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan 

bank.
13

 Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat  

bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
14

 Tabungan adalah simpanan 

yang penarikkannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.
15

 

 

Nasabah sebagai penyinpan dana di bank, memiliki hak-hak yang harus diberikan 

oleh bank. Hak-hak nasabah bank tersebut antara lain: 

a. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang 

disimpan pada suatu bank. berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan prinsip 

kehati-hatian. 

b. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan denga kemungkinan 

terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan 

melalui bank, berdasarkan Pasal 29 ayat 4. 

c. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang 

hilang atau dicuri dari pihak bank pemegang hak simpanan. 

 

Sedangkan, nasabah juga mempunyai kewajiban sebagai nasabah, antara lain 

yaitu: 

a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau 

kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih 

lanjut. 

                                                           
13

 Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Perbankan 
14

 Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Perbankan 
15

 Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perbankan 
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b. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan 

sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan 

pencurian rekening dari bank yang bersangkutan. 

 

Karena ada kaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para 

penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya di bank dari waktu ke 

waktu. Hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan 

laba/rugi dari bank tersebut. Kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca 

dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada hakekatnya 

Prinsip keterbukaan dalam kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu cara 

untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana.
16

 

 

Dalam dunia perbankan pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan 

sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak 

masyarakat atau nasabah.
17

 Karena itu pemerintah harus melindungi masyarakat 

dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank atau pihak ketiga di luar bank 

yang tidak bertanggung jawab. Besarnya risiko yang dapat terjadi apabila 

menurunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, maka 

perlindungan hukum dalam jasa perbankan perlu mendapatkan perhatian khusus.  

 

Nasabah penyimpan dana merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, 

perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan suatu tuntutan 

yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Simpanan nasabah penyimpan merupakan 
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 Ratna Syamsiar, Hukum Perbankan, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 75. 
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sumber dana bagi bank. karena itu, Undang-Undang mengatur agar bank 

melindungi nasabahnya. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak merasa dirugikan 

akibat dari terjadinya kejahatan perbankan yang semakin marak terjadi. 

 

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank ini, Marulak 

Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai 

perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat melalui 2 cara yaitu:
18

 

a. Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasikan oleh 

pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghidarkan 

terjadinya kebangkrutan bank. perlindungan ini yang diperoleh melalui:  

1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan 

2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, 

yang dilakukan oleh indonesia 

3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada 

khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya 

4) Memelihara tingkat kesehata bank 

5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah 

7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah. 

 

b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukkan 

lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank 

mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat 

yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh dari 
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pembentukkan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan 

Terhadap Kewajiban Bank Umum. 

 

C. Tanggung Jawab Bank 

 

 

1. Pengertian Tanggung jawab 

 

Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa kata, yaitu 

liability, responsibility, dan accountability.
19

 Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 

mengartikan liability adalah pertanggung  jawaban, sedangkan responsibility 

adalah pertanggungan jawab  atau tanggung jawab, dan accountability adalah 

keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggung 

jawab.
20

 Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia 

adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban 

menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan 

jawab dan menanggung akibatnya.  

 

Arti tanggung jawab secara keabsahan adalah kewajiban adalah kewajiban 

menanggung segala sesuatunya.
21

 Adapun tanggung jawab secara definisi 

merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang 

disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat 

sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dalam hukum, setiap tuntutan 
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 Wahyu Sasongko, ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
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.25 
 

pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu apa yang menyebabkan 

seseorang itu harus bertanggung jawab. Secara umum tanggung jawab hukum 

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut 

cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.
22

 Dalam hukum 

perdata, dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan dan resiko yang ada pada 

setiap peristiwa hukum. Secara teoritis petanggungjawaban terkait hubungan 

hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan 

pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.  

 

2. Jenis Tanggung Jawab 
 

Secara umum berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum, 

pertanggung jawaban dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya 

wanprestas, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakkan kurang hati-hati. 

b. Pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu suatu pertanggung jawaban yang 

harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas 

kegiatan usahanya. 

 

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha diatur beberapa ketentuan : 
23

 

a. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi  

Subjek hukum tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 

pelaku usaha. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah 
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 Wahyu Sasongko, Op.cit., hlm.97. 
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perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, impotir, pedagang, distributor, dan lain-

lain. Artinya, bank pemerintah maupun swasta, termasuk Bank Perkreditan 

termasuk kategori ini.  

 

b. Hak gugat Lembaga Konsumen  

Lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan 

gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan 

kepentingan konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Lembaga Konsumen 

mempunyai hak gugat (legal standing to sue) kepada pelaku usaha, lepas ada atau 

tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.  

 

c. Gugatan Kepentingan kelompok  

Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah 

besar/missal, padahal ini persoalaan menyangkut hal yang sama, konsumen dapat 

mengajukan gugatan kepentingan kelompok (class action) kepada pelaku usaha 

(Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK).  

 

d. Beban Pembuktian terbalik  

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa 

yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.27 
 

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab 

 

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 

sebagai berikut:
24

 

a. Kesalahan 

Prinsip tangung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup 

namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata.dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang 

secara teguh.
25

 Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah 

dilakukannya. 

 

b. Praduga selalu bertanggung jawab 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption 

of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban 

pembuktian ada pada si tergugat.
26

 

 

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu 

bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat 

terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara Common sense dapat 

dibenarkan.
27
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d. Tanggung jawab mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ) merupakan prinsip tanggung 

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun 

ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari 

tanggung jawab. 

 

e. Pembatasan tanggung jawab 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sering digunakan oleh pelaku 

usaha sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip 

ini apabila dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha maka akan sangat merugikan 

konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku 

usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang dapat merugikan 

konsumen, termasuk dalam membatasi tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan 

mutlak harus berdasarkan pada undang-undang yang jelas. 

 

4. Tanggung Jawab Bank 

 

Nasabah penyimpan dana merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen. Hak 

preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk 

didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Artinya bahwa nasabah penyimpan 

harus didahulukan dalam penerimaan pembayaran dari bank yang sedang 

mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. 

 

Dalam Pasal  29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank 

harus memberikan infomasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi 

nasabanya dalam kegiatan usaha bank tersebut. Selain itu dalam Pasal 37B 
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Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana 

masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut. 

 

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah 

berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Jika kita melihat 

dari pertanggungjawaban Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka Bank 

harus tetap bertanggungjawab karena Bank memiliki otoritas penuh mengawasi 

para pegawainya sehingga kehilangan dana nasabah dapat dicegah. Bank tetap 

harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian 

nasabahnya. Sesuai ketentuan dalam Yurisprudensi 558K/Sip/1971 Tanggal 4 

Juni 1973, Bank harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan 

pegawainya. 

 

Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan 

dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 

Tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 

2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 

Tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”.
28

 

 

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada 

bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu 

pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan 
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aggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung-jawab pengurus terhadap 

perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung 

jawab perusahaan. Tanggung Jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di 

luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaa sewaktu 

pemberian kuasa perwakilan tersebut. tetapi apabila perbuatan pengurus masih 

dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar 

perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.
29

 

 

D. Bank Bukopin
30

 

 

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 1 Juli 1970, sebelumnya dikenal sebagai 

Bank Umum Koperasi Indonesia. Pada 1989, perusahaan berganti nama menjadi 

Bank Bukopin. Selanjutnya, pada 1993 status perusahaan berubah menjadi 

perseroan terbatas. Bank Bukopin  adalah bank swasta kelas menengah di 

Indonesia dan memfokuskan bisnis intinya pada Usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi (UMKMK). 

 

Bank Bukopin menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh 

dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di 

Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan 

kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah 

mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer. 

 

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan 

secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan 
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dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya 

manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini 

memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai 

suatu bank yang kredibel. 

 

Berkantor pusat di Gedung Bank Bukopin, Jl MT Haryono Kav 50-51 Jakarta 

Selatan, operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 425 outlet yang 

tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time 

online. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi 

nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program 

kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. 

 

Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan 

Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus 

mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas 

sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan 

strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang 

komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional 

maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar 

yang tinggi. Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya 

berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan 

yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. 

Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank 

Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan. 
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Keterangan: 

 

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, merupakan dasar hukum dalam setiap kegiatan perbankan. 

Antara bank dan nasabah terdapat hubungan hukum yaitu adanya suatu perjanjian. 

Dalam hal ini hubungan hukum antara Bank Bukopin dengan nasabah penyimpan 

dana khususnya tabungan yaitu adanya suatu perjanjian penyimpanan dana 

nasabah oleh bank. Dengan adanya hubungan hukum ini maka timbulah akibat 

Undang-undang Nomor 7 tahun 

1992 jo. Undang-undang Nomor 

10 tahun 1998 tentang perbankan 
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hukum terhadap Bank Bukopin dan nasabah penyimpan dana tabungan. Nasabah 

penyimpan dana tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, 

sedangkan bank bertanggung jawab terhadap dana simpanan nasabah tersebut. 

Bank bukopin bertanggung jawab terhadap kehilangan dana simpanan milik 

nasabah dalam hal ini khususnya pengguna ATM, yang diakibatkan dari kelalaian 

nasabah dan kesalahan pada sistem bank. 

 


