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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Manusia terus melakukan 

kegiatan bertransaksi baik itu melibatkan pertukaran uang dengan barang atau jasa, 

maupun pertukaran sesama barang atau jasa. Meningkatnya kegiatan tukar menukar 

mendorong kebutuhan untuk sesuatu institusi yang menjadi perantara pengguna 

dana dan penabung dana. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate 

Governance, yang kerap dikenal dengan singkatan KNKG, Bank adalah bidang 

industri yang highly regulated3, yang dengan kata lain diatur secara ketat.  

Secara garis besar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-

2024, atau juga dikenal dengan singkatan RPJMN4 merupakan acuan pemerintah 

dalam menyusun dan menyetujui kegiatan-kegiatan dengan memperhatikan arah 

kebijakan untuk waktu yang ditentukan. Pada Bab 6 RPJMN yang menjelaskan 

rencana untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu 

pilihan strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerantaan 

ekonomi Indonesia. Pada tahun 2018, The Global Cometitiveness Report5 

melaporkan Indonesia berada di posisi 71 di dunia dalam hal daya saing 

 
3 Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.  “Pedoman Good Corporate Governance 

Perbankan Indonesia.” 2004. 
4 Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 

Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan 
5 Ibid. 
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infrastruktur, dan masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN yang lainnya 

seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. 

Pemerintah memperkirakan pengalokasian dana untuk memperkiat ketahanan 

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas sebanyak Rp. 61,900,000,000,000 

(enam puluh satu triliun sembilan ratus milyar rupiah). Perbankan merupakan 

sumber pendanaan selain APBN, sektor swasta, BUMN, APBD, dan KPBU.6 

Diduga manfaat dari pengalokasian dana ini adalah perluasan adaptasi dan 

pemanfaatan industri 4.0, yakni industri yang mengutamakan penggunaan internet 

sebagai penunjang aktifitas untuk dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi, 

kontribusi nilai tambah, daya saing dan keberlanjutan industri nasional. 

Kata ‘Bank’ sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu ‘Banco’ yang berarti 

bangku. Bangku digunakan para bankir untuk melakukan kegiatan operasional yang 

melibatkan nasabah-nasabahnya. ‘Bank’, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 

(2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan7 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. Fungsi Bank, 

menurut Susilo, Triandoro dan Santoso8 ada tiga, yaitu: 

1) Agent of Trust – Bank mengandalkan kepercayaan nasabah pada 

kemampuan Bank dalam mengelola keuangan nasabah dan mewakilkan 

 
6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 

(KPBU) 
7 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara No. 182, Tambahan 

Lembaran Negara No. 3790 
8 Fitriya, Fitriya. “Pengertian Bank, Jenis, Dan Fungsinya Untuk Masyarakat.” Cermati.com, Juni 

6, 2018. https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat. 
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best interest para nasabah. Sebagai institusi yang menjadi agent of trust, 

Bank di satu sisi harus dapat menghimpun dana dan memberikan pinjaman, 

dan di sisi lain harus dapat memastikan bahwa uang yang disimpan nasabah 

aman dan tidak bermasalah.  

2) Agent of Development – Tak hanya menghimpun dana dari penabung dan 

meminjamkannya kepada pengguna dana untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak, Bank juga merupakan lembaga yang dapat memberikan 

kesempatan untuk masyarakat terlibat dalam kegiatan yang menggunakan 

uang untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa sebagai alat 

untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang. 

3) Agent of Service – Sesuai dengan kegiatannya yaitu menjadi lembaga yang 

menengahi satu nasabah dengan nasabah lainnya, Bank merupakan institusi 

yang kerap memiliki kedekatan dengan masyarakat. Banyak kegiatan 

Perbankan meliputi pelayanan kepada masyarakat. 

Selebihnya kegiatan Bank yang dikenal dengan istilah ‘Perbankan’ 

sebagaimana diartikan di Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan9 adalah segala 

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

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini, maka Bank juga harus mencermati 

tata kelola yang baik, yang dikenal luas dengan sebutan Good Corporate 

Governance. Kebutuhan Bank untuk dapat bersaing di pasar juga mendorong Bank 

 
9 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara No. 182, Tambahan 

Lembaran Negara No. 3790 
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untuk bekerja lebih efektif dan efisien10. Pertimbangan yang diuraikan pada 

Peraturan OJK No. 55/POJK.03/201611 pada butir (b) menyebutkan bahwa dalam 

rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku 

kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, 

diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik. Hal ini mendukung pentingnya 

Perbankan sebagai industri yang highly regulated, untuk menerapkan Good 

Corporate Governance.  

Lingkup penerapan Good Corporate Governance dibagi menjadi dua, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal Good Corporate Governance 

meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi penerapan Good 

Corporate Governance. Hal ini mencakup (tapi tidak dibatasi) sistem hukum yang 

baik sehingga supremasi hukum dapat dijaga secara konsisten dan efektif, sektor 

publik atau lembaga pemerintahan yang mendukung dari sisi pengawasan dan 

pelaksanaan yang diharapkan dapat mendukung, dan juga semangat antikorupsi 

yang ditekankan dalam lingkungan publik diharapkan memberikan dampak yang 

positif bagi para stakeholder.  

Di sisi yang lain, faktor internal Good Corporate Governance mencakup (tapi 

tidak dibatasi) faktor-faktor di dalam perusahaan yang mempengaruhi penerapan 

Good Corporate Governance, yang adalah budaya perusahaan yang mendukung 

penerapan Good Corporate Governance dalam pola kerja perusahaan, praktik audit 

 
10 Arbaina, Endang Siti. “PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA 

PERBANKAN DI INDONESIA,” May 7, 2011. 
11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi 

Bank Umum. Lembaran Negara No. 286. Tambahan Lembaran Negara No. 5980 
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yang efektif guna menghindari penyimpangan dari Good Corporate Governance. 

Faktor-faktor internal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi bagi publik untuk 

memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan.  

Menyangkut hal yang serupa, KNKG berpendapat bahwa penerapan Good 

Corporate Governance bergantung pada tiga pilar, yaitu: 

• Negara dan perangkat pemerintahan yang menciptakan peraturan 

perundang-undangan untuk menghasilkan lingkungan yang sehat, efisien 

dan transparan baik dalam mengeluarkan, menegakkan, dan melaksanakan 

undang-undang 

• Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang mengacu pada Good Corporate 

Governance sebagai standar praktik dalam berusaha 

• Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, juga sebagai penerima 

dampak tindakan perusahaan yang turut melakukan social control secara 

obyektif dan bertanggung jawab.  

Pada perinciannya, Pasal 2 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/201612 

menyebutkan pada ayat (1) bahwa Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata 

Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. Ditambah lagi, ayat (2) menjabarkan bahwa penerapan prinsip-

prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

diwujudkan dalam bentuk: 

a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris 

 
12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi 

Bank Umum. Lembaran Negara No. 286. Tambahan Lembaran Negara No. 5980 
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b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang 

menjalankan fungsi pengendalian internal; 

c) Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; 

d) Penerapan manajemen risiko 

e) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar 

f) Rencana strategis; dan 

g) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan 

Salah satu perkara terkait Good Corporate Governance dan Bank mendorong 

OJK untuk membuat peraturan tersebut. Perkara tersebut muncul pada tahun 2008, 

yang mana Bank tersebut adalah Bank Century13. Pada tahun yang bersamaan ada 

krisis moneter, namun kedua kejadian ini tidak memiliki kaitan sama sekali.  

Pada saat itu, Bank Century mengalami kegagalan akibat memiliki banyak 

kredit yang bermasalah. Wujud nyata dari kegagalan Bank Century menerapkan 

Good Corporate Governance timbul dari permasalahan internal yang disebabkan 

oleh penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank terhadap nasabah yang 

menyangkut dua hal, yaitu: 

• Penyelewengan dana nasabah hingga Rp. 2,800,000,000,000 (dua triliun 

delapan ratus milyar rupiah) yang terdiri dari Rp. 1,400,000,000,000 (satu 

triliun empat ratus milyar rupiah) dari nasabah Bank Century, dan Rp. 

1,400,000,000,000 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) dari nasabah 

Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia 

 
13 Melles, Aven Maria Jeniari, Putu Agus Nadiarta, and I Putu Adi Satria Wibawa. “Corporate 

Governance: Kasus Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank Century Tbk,” 2017. 
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• Penjualan reksa dana fiktif Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia yang tidak 

memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar 

Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam LK) 

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, nasabah-nasabah Bank Century tidak dapat 

melakukan transaksi Perbankan, baik transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. 

Terlebih lagi penarikan dana yang dilakukan nasabah Bank Century hanya dapat 

berupa penarikan tunai maksimal Rp.1,000,000 (satu juta rupiah) dan hanya dapat 

dilakukan dengan bantuan seorang teller. Ditambah lagi, ada kekhawatiran di antara 

nasabah Bank Century karena banyak uang mereka tersimpan di dalam rekening.  

Akibat dari tindakan yang disebabkan oleh pihak manajemen Bank Century, 

dewan direksi dan dewan komisaris merupakan penanggungjawab atas kesalahan 

apapun sesuai dengan Good Corporate Governance. Penipuan yang disebabkan 

karena kelalaian pengawasan internal Bank Century menunjukkan kurangnya unsur 

Akuntabilitas dan Tanggung Jawab dalam pengelolaan sumber daya demi 

kelangsungan Bank Century. Terlebih lagi, kurangnya unsur Transparansi juga 

berujung pada nasabah yang tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak 

Bank Century tentang ketidakmampuan untuk melakukan tindakan Perbankan.  

Pasca kejadian, Bank Century mengubah namanya menjadi Bank Mutiara dan 

diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kejadian ini menunjukkan 

betapa pentingnya penerapan Good Corporate Governance baik melalui faktor 

internal maupun faktor eksternal. 
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Pada saat ini, Bank mengembangkan kegiatan Perbankan melalui sarana mobile 

banking. Dalam ranah masyarakat yang menuju pada arah industri 4.0, penting 

untuk mengetahui apa itu mobile banking. 

Istilah mobile banking sendiri tidak disebut secara spesifik dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia, namun mobile banking dapat termasuk transaksi 

elektronik menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik14 pada Pasal 1 ayat (3), Teknologi Informasi adalah suatu 

teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 

mengumumkan, menganalisis, dan.atau menyebarkan informasi. Porteous (2006)15 

mengartikan mobile banking sebagai suatu bagian dari perbankan elektronik yang 

mana pelanggan dapat mengakses beragam produk perbankan seperti ragam 

tabungan dan instrumen kredit melalui channel elektronik.  

Mobile banking sering dilakukan melalui SMS atau internet melalui telepon 

genggam. Aplikasi-aplikasi mobile banking sedang dikembangkan terus menerus 

dan menjadi mode utama bagi pelayanan Perbankan. Sebagai upaya untuk 

mengutamakan teknologi informatika pada kegiatan Perbankan, diperlukan suatu 

manajemen yang strategis dalam institusi keuangan manapun untuk memiliki dan 

memberlakukan sistim yang efektif untuk menanggapi kejadian-kejadian tidak 

terduga demi mengurangi resiko yang ada melalui inovasi teknologi.  

 
14 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran 

Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 4843 
15 Harelimana, Jean Bosco. “Impact of Mobile Banking on Financial Performance of Unguka 

Microfinance Bank Ltd, Rwanda.” Global Journal of Management and Business Research: C 

Finance 17, No. 4 (2017). 
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Sebagai contoh, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sedang 

meningkatkan kinerja mobile banking guna mempermudah nasabah BTN 

melakukan kegiatan Perbankan, khususnya bagi nasabah milenial16. Fitur Online 

Onboarding yaitu pembukaan rekening secara online melalui telepon genggam 

beserta fitur-fitur menarik lainnya mengikuti daya tarik yang ada pada industri 

Perbankan saat ini. Pencatatan terakhir BTN pada Desember 2019 menunjukkan 

1,170,000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu) pengguna mobile banking17. Informasi 

seperti saldo, transfer antar rekening BTN dan bank lain, pembayaran tagihan, 

pembelian pulsa menjadi fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi mobile banking 

BTN. 

Dari jumlah tersebut sesuai pencatatan terakhir BTN, jumlah dan nilai transaksi 

yang dilakukan oleh antar nasabah BTN dan nasabah Bank-Bank lain mencapai 

55,300,000 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu) transaki dengan nilai Rp. 

9,110,000,000,000 (Sembilan triliun seratus sepuluh milyar rupiah). Ini 

menunjukkan bahwa mobile banking merupakan fenomena yang saat ini sedang 

bertumbuh pesat, baik di kalangan umum maupun dalam industri Perbankan. 

Harapan BTN di kemudian hari adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah 

yang menggunakan mobile banking hingga 2,700,000 (dua juta tujuh ratus ribu)18. 

Hal senada disalurkan oleh Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury, yang 

mengatakan bahwa di samping menjadi bank yang berfokus pada sektor 

 
16 Lestarini, Ade Hapsari. “Mobile Banking Jadi Strategi Bank Jaring Nasabah.” medcom.id, 

February 7, 2020. https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/8N00BZdN-mobile-banking-jadi-

strategi-bank-jaring-nasabah. 
17 Ibid. 
18 Sulaiman, Fajar. “Poles Mobile Banking, BTN Bidik 2,7 Pengguna.” Edited by Puri Mei 

Setyaningrum. Warta Ekonomi.com : Perspektif Baru Bisnis dan Ekonomi, February 7, 2020. 

https://www.wartaekonomi.co.id/read270721/poles-mobile-banking-btn-bidik-27-juta-pengguna. 
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perumahan, pihak BTN akan meningkatkan berbagai layanan transaksional, salah 

satunya aplikasi mobile banking yang akan digunakan untuk kegiatan Perbankan 

yang melibatkan mobile banking. 

Jika kelangsungan suatu Bank bergantung pada pelaksanaan Good Corporate 

Governance dalam kegiatan Perbankan, maka penting untuk mengetahui 

bagaimana Good Corporate Governance dapat dimaksimalkan dalam pengawasan 

kegiatan mobile banking. Isu saat ini adalah kurangnya penerapan Good Corporate 

Governance dalam Bank, khususnya mobile banking, dapat menyebabkan Bank dan 

nasabah gagal dalam menjalankan kegiatan Perbankan. 

Tesis ini merupakan penelitian Good Corporate Governance pada kegiatan 

mobile banking. Tesis ini menggabungkan penelitian pustaka dengan penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara dengan instansi-instansi terkait pada suatu 

Bank yang menjalankan kegiatan Perbankan berupa mobile banking di Jakarta. 

Berdasarkan perkara yang telah diuraikan di atas yang pembahasannya belum 

dilakukan secara menyeluruh, Penulis akan mengangkat permasalahan tersebut 

sebagai jenis penelitian yang berjudul: 

“ANALISIS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

DALAM KEGIATAN MOBILE BANKING” 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana penerapan Bank menjalankan Good Corporate Governance 

dalam kegiatan mobile banking? 

2) Bagaimana penerapan kegiatan mobile banking sesuai dengan Good 

Corporate Governance menurut hukum Perbankan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui dan menganalisis metode Bank menjalankan Good Corporate 

Governance melalui kegiatan mobile banking. 

2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana Bank menjaga kegiatan mobile 

banking sesuai dengan Good Corporate Governance menurut hukum 

Perbankan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Memenuhi sebagian persyaratan akademik Program Studi Strata Dua 

Magister Hukum Universitas Pelita Harapan 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan uraian singkat tentang apa 

yang dibahas di seluruh Tesis ini. Bagian-

bagian dalam bab ini mengandung latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 

 

BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengulas teori hukum yang 

digunakan dalam penelitian dan analisis Tesis 

ini. Penulis membahas teori Sistem Hukum 
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Lawrence M. Friedman sebagai landasan 

teori, dan Bank dan Perseroan Terbatas 

sebagai kerangka konsep. 

 

BAB III    : METODE PENELITIAN HUKUM 

Bab ini menjelaskan sumber-sumber hukum 

yang digunakan oleh Penulis, jenis penelitian 

yang digunakan oleh penulis untuk bab 

selanjutnya, dan pemahaman ahli yang 

digunakan Penulis sebagai rujukannya. 

 

BAB IV    : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini mengungkapkan hasil yang didapat 

oleh Penulis pada saat melaksanakan 

penelitian berupa wawancara dengan 

narasumber yang merupakan ahli di 

bidangnya dan juga berhubungan dengan 

topik Tesis ini. 

 

BAB V    : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyimpulkan keseluruhan isi yang 

terurai pada Tesis ini dengan menjawab 

rumusan masalah sebagaimana disebut dalam 
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Bab I Tesis ini. Bab ini juga menyediakan 

saran dari Penulis dalam menghadapi 

masalah serupa di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


