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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Bank dalam praktik perekonomian dapat berfungsi sebagai lembaga financial 

intermediary, yang artinya di satu sisi bank dapat melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat, dan di sisi lain bank juga dapat melakukan penyaluran dana yang 

dihimpun dari masyarakat tersebut kepada masyarakat itu sendiri. Bank sebagai 

lembaga intermediasi mengumpulkan berbagai jenis simpanan yang disetor oleh para 

penabung/ deposan dengan jumlah dan jangka waktu yang berbeda-beda. Dana yang 

dikumpulkan tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, terutama 

ditujukan kepada mereka yang membutuhkan, terutama ditujukan kepada sektor 

usaha yang produktif. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus menjaga agar 

simpanan para pemilik dana tetap utuh dan dapat memberikan hasil, dan bank juga 

harus mampu membayarkan kembali kepada pemilik dana sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan semula. Dengan demikian bank harus senantiasa menjaga agar dana 

yang dipinjamkannya tetap dapat tertagih kembali (collectible) dan tidak macet.1 

Fungsi sebuah bank dapat dilihat sebagai Agent of Trust. Dasar utama kegiatan 

perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana. Masyarakat akan mampu menitipkan dananya di bank apabila 

dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan bersedia menempatkan 

atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi 

kepercayaan. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 

                                                           
1 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, Jakarta:  Penerbit Red Carpet Studio, 2011, hal 2 
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bank juga memiliki peran sebagai Agent of Service, yaitu memberikan penawaran 

jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini 

erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Salah satu 

contoh jasa bank antara lain adalah jasa pengiriman uang berbasis teknologi 

informasi. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan 

bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank 

antara lain dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi. Pengembangan 

strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam Teknologi Informasi 

yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi.2 

Inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan dewasa 

ini memberikan dampak efisiensi dan efektifitas yang luar biasa. Sebagai contoh, 

adanya produk-produk electronic banking seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 

Kartu Kredit, Kartu Debet, Internet Banking, mobile banking, phone banking, dll, 

telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi 

waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah 

meningkatkan volume dan nilai nominasi transaksi keuangan. 

Industri perbankan yang merupakan bagian dari industri jasa bahkan telah 

menjadikan inovasi teknologi sebagai alat untuk bersaing. Perkembangan teknologi 

informasi yang terjadi diseluruh dunia berkembang dengan sangat cepat, khususnya 

dalam bidang perbankan semakin dimudahkan dengan adanya produk perbankan 

                                                           
2 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal 198 
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berbasis teknologi informasi seperti Mobile Banking. Berbagai kemudahan diberikan 

bank untuk nasabah, seperti halnya bank memberikan kemudahan untuk melakukan 

berbagai transaksi baik transaki finansial maupun transaksi non finansial hanya 

dengan menggunakan smartphone. Mobile Banking merupakan bentuk perwujudan 

yang didasari dengan prinsip Internet Banking, yakni merupakan salah satu bentuk 

electronic channel yang memungkinkan nasabah mengakses bank serta melakukan 

transaksi perbankan dalam hitungan menit kapanpun waktunya dan dimanapun 

tempatnya dengan mengunakan perangkat telepon seluler yang dimiliki seperti halnya 

melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri (ATM), namun tanpa layanan 

transaksi penarikan uang tunai. Beberapa layanan yang disediakan oleh bank untuk 

dapat melakukan transaksi melalui layanan sms banking antara lain adalah cek saldo, 

transfer ke rekening bank yang sama ataupun bank yang lain, pembelian voucher 

elektronik, pembayaran tagihan bulanan, dan lain sebagainya. 

Kehandalan bank yang mengelola Teknologi Informasi menentukan 

keberhasilan bank dalam menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, 

aman, konsisten, tepat waktu dan relevan. Dengan demikian informasi yang 

dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis 

bank.3 

Bank adalah lembaga kepercayaan dimana dalam menjalankan kegiatan mobile 

banking harus pula diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan maupun 

                                                           
3 ibid, hal 198-199 
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prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terkait penyelenggaraan mobile 

banking khususnya risiko reputasi dan risiko hukum. 

Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, 

tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, 

dalam artian bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank 

mampu bertahan karena berani mengambil risiko.4 Meskipun perbankan memperoleh 

manfaat dari penggunaan mobile banking, terdapat pula risiko yang melekat pada 

kegiatan yang dimaksud diantaranya risiko strategik, risiko reputasi, risiko 

operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar 

dan risiko likuiditas. Internet banking meningkatkan risiko strategik, risiko 

operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum serta risiko reputasi. Pihak 

bank harus melakukan indentifikasi, melakukan pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian.5 

Mobile Banking sebagaimana diatur di Peraturan Bank Indonesia No. 

9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi 

Informasi oleh Bank Umum (“PBI 9/2007”) termasuk Layanan Perbankan Melalui 

Media Elektronik atau Electronic Banking yaitu layanan yang memungkinkan 

nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan 

transaksi perbankan melalui media elektronik. Mobile Banking dapat disediakan 

secara mandiri dan/atau dilakukan melalui jasa pihak ketiga. Bank dan/atau pihak 

ketiga tersebut wajib menerapkan manajemen risiko atas layanan internet banking.  

                                                           
4 https://rioramski.wordpress.com/2012/11/06/manajemen-risiko-dalam-internet-banking/ diakses pada 

tanggal 25 Maret 2017 pukul 12.03 WIB 
5 ibid 

https://rioramski.wordpress.com/2012/11/06/manajemen-risiko-dalam-internet-banking/
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Penyusunan ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam 

penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank dalam PBI No. 9/15/PBI/2007 

dimaksudkan untuk menjadi pokok-pokok penerapan manajemen risiko dalam 

penggunaan teknologi informasi yang harus diterapkan oleh Bank untuk memitigasi 

risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan teknologi informasi. Hal ini 

mengingat terdapat risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah seperti risiko 

opersional, risiko hukum, dan risiko reputasi selain risiko perbankan lainnya seperti 

risiko likuiditas dan risiko kredit.6 

Berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 2 PBI 9/2007, kebijakan dan prosedur 

penggunaan teknologi informasi meliputi aspek layanan internet banking, dimana 

penerapan manajemen risiko pada teknologi informasi antara lain mencakup: 

a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko 

penggunaan teknologi informasi; dan 

b. sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. 

Kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko ini juga diatur di dalam Pasal 

13 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”). Bank dan/atau pihak ketiga selaku 

penyelenggara sistem elektronik yang mengelola internet banking wajib tunduk pada 

peraturan ini. Pasal 13 PP 82/2012 berbunyi “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 

                                                           
6 PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam 

Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (PBI TSI) 
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menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.” 

Penjelasan Pasal 13 PP 82/2012 lebih lanjut menjelaskan “Yang dimaksud dengan 

“menerapkan manajemen risiko” adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan 

langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan 

hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.” 

Bank juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan risiko pada nasabah 

sebagaimana diatur di Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

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

1/2013”) yang berbunyi:7 

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan 

informasi produk dan/atau layanan. 

(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat: 

a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan 

b. syarat dan ketentuan. 

Penggunaan Teknologi Informasi selain meningkatkan kecepatan dan 

keakuratan transaksi serta pelayanan kepada Nasabah, juga meningkatkan risiko 

seperti risiko operasional, risiko reputasi, risiko legal, risiko kepatuhan dam risiko 

strategik. Untuk itu, diharapkan bank memiliki manajemen risiko yang terpadu untuk 

melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Namun 

demikian, mengingat terdapat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran dan 

                                                           
7 Otoritas Jasa Keungan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 8 
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kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang 

universal untuk seluruh bank sehingga setiap bank harus membangun sistem 

manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada 

bank.8 

Pada umumnya yang paling sering dikeluhkan oleh nasabah yaitu Pertama, 

pengaduan soal produk perbankan, seperti: ATM (Automatic Teller Machine), Kartu 

Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait 

dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan. Kedua, pengaduan soal cara kerja 

petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya petugas service point, 

seperti teller, customer service, dan satpam.9 

Dalam penggunaan Teknologi Informasi seperti layanan Mobile Banking, 

melalui layanan tersebut salah satu hal yang paling mengkhawatirkan bagi nasabah 

perbankan adalah pembobolan rekening milik nasabah melalui fitur Teknologi 

Informasi. Seperti halnya yang dialami oleh Eric Priyo Prasetyo, seorang nasabah di 

Bank Danamon. Nasib miris menimpa Eric Priyo Prasetyo. Nasabah Bank Danamon 

cabang Panglima Sudirman, Surabaya ini melaporkan ke Polda Jatim terkait 

lenyapnya uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) 

dalam rekeningnya. Lenyapnya uang ratusan juta tersebut diduga akibat dikuras 

dengan cara D-Mobile Banking tanpa persetujuannya. Hanya dalam waktu dua hari, 

uang yang ada di tabungannya telah berpindah ke lima rekening milik orang lain, di 

antaranya Umar Halimasnyah, Abdul Hakim, Supriani, Iwan (Rekening Danamon) 

                                                           
8 Ikatan Bankir Indonesia, Op. Cit., hal 199 
9 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 19-20 
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dan MGS Haries Budianto (Rekening Mandiri). Dilansir Kompas.com, Eric mengaku 

tidak pernah melakukan tranksaksi pemindahan saldo kemanapun. Yang jelas, tiba-

tiba saldonya sekarang hanya tinggal Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Eric 

melaporkan peristiwa ini didampingi kuasa hukumnya Fikri dan Susi. Nizar Fikri 

Kuasa Hukum korban menceritakan kronologi raibnya uang tersebut. Awalnya Eric 

mendapat sms dan telepon dari seseorang yang tidak dikenal di nomor telepon yang 

digunakan untuk mobile banking. Eric secara terus menerus ditanya kode aplikasi 

Danamon Mobile Banking. Kemudian Eric langsung menghubungi Kepala Cabang 

Bank Danamon Panglima Sudirman Surabaya yang menyarankan untuk tidak 

menanggapi SMS maupun telepon tersebut. Pada tanggal 5 juni 2016 Eric 

mendatangi Grapari Telkomsel untuk melakukan penutupan kartu yang digunakan ke 

aplikasi D-mobile Banking dan menyerahkan simcard kepada petugas yang melayani. 

Namun, beberapa menit sebelum penutupan akses tersebut, tepatnya pukul 19.39 

WIB, telah terjadi pemindahan dari rekening Eric sebesar Rp. 100 juta ke rekening 

atas nama Umar Adi Alamsyah (rekening Bank Danamon). Perpindahan tersebut 

terus berulang tanpa seizin korban hingga keesokan harinya ke nomor rekening 

lainnya hingga mencapai Rp. 420 juta dan uang Eric pun habis terkuras. Eric 

mendatangi Bank Danamon Cabang Panglima Sudirman untuk menanyakan 

penjelasan terkait pemindahan uangnya tanpa seizinnya. Saat itulah Eric merasa pihak 

bank telah mempersulitnya meminta print-out transaksi, tanpa alasan yang masuk 

akal, sehingga dia pun akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan masalah 

ini ke Polda Jatim. Pada hari yang sama yakni tanggal 7 Juni 2016, Eric dan ibunya 

Tio Lulu Ugo mendatangi kantor Telkomsel Grapari untuk menanyakan terkait 
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adanya pengaktifan nomor kartu Halo Telkomsel sehingga dapat menerima sms kode 

aktifasi, padahal diwaktu yang sama, account nomor tersebut sedang dalam proses 

penonaktifan. Pihak PT Telkomsel Grapari menyatakan jika account nomor Halo 

Telkomsel tersebut telah digandakan sebelum proses penonaktifan berakhir dengan 

lokasi pengaktifan di Jakarta yakni Grapari Kelapa Gading. Kuasa hukum Eric sangat 

menyesalkan sistem keamanan di Bank Danamon yang begitu mudah dibobol. 

Bahkan pihak Bank Danamon tidak kooperatif atas pengaduan nasabahnya. Menurut 

kuasa hukumnya, Eric juga adalah salah satu nasabah yang loyal terhadap Bank 

Danamon, tetapi ketika terjadi masalah seperti ini yakni menjadi korban kriminal 

pihak Bank Danamon malah tidak perduli dan cuci tangan.10  

Hal yang sama juga dialami oleh Bui That, Nasabah Bank Danamon cabang 

Sepanjang. Dia kehilangan uang dollarnya sebanyak USD 9.446 (sembilan ribu empat 

ratus empat puluh enam dollar Amerika) atau sekitar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua 

puluh juta rupiah). Padahal Bui That bahkan tak mempunyai aplikasi Danamon 

Mobile Banking. Bui That kehilangan uangnya pada tanggal 16 hingga 21 Juni 

2016.11 

Pihak PT. Telkomsel Grapari juga patut dipertanyakan karena bagaimana 

mungkin nomor Halo Telkomsel milik korban dapat digandakan tanpa persetujuan 

korban sebagai pemilik nomor Halo tersebut. Alhasil penggandaan itu mengakibatkan 

sang pelaku dapat menerima kode aktivasi Mobile Banking dan pada akhirnya dapat 

                                                           
10 https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/lemahnya-keamanan-bank-danamon-bikin-nasabah-ini-

kehilangan-420-juta/full diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 13.33 WIB 
11 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3293215/uang-nasabah-rp-420-juta-di-rekening-raib-ini-

jawaban-bank-danamon diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 13.40 WIB 

https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/lemahnya-keamanan-bank-danamon-bikin-nasabah-ini-kehilangan-420-juta/full
https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/lemahnya-keamanan-bank-danamon-bikin-nasabah-ini-kehilangan-420-juta/full
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3293215/uang-nasabah-rp-420-juta-di-rekening-raib-ini-jawaban-bank-danamon
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3293215/uang-nasabah-rp-420-juta-di-rekening-raib-ini-jawaban-bank-danamon
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berhasil membobol uang tabungan di rekening Bank Danamon milik korban. Disini 

terlihat bahwa kesalahan PT Telkomsel Grapari turut serta dalam keberhasilan pelaku 

dalam melakukan kejahatan tersebut. 

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai 

definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998 (UUPK). UUPK menyatakan, bahwa 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.12 

Konsekuensi logis dari diundangkannya UUPK terhadap pelayanan jasa 

perbankan, pelaku usaha dituntut untuk:13 

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan menjamin 

jasa yang diberikannya. 

3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 

4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar bank yang 

berlaku. 

                                                           
12 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT.RajaGrafindo 

Persada, 2011, hal 4. 
13 http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html diakses pada 

tanggal 25 Maret 2017 pukul 13.42 WIB 

http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html
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Kenyataannya selama ini bank tidak pernah bertanggung jawab mengenai hal-

hal seperti ini. Di satu sisi, dapat dilihat adanya unsur kegagalan bank dalam menjaga 

keamanan bank, baik dari sistem atau teknologi yang mereka gunakan. Terbukti 

bahwa rekening milik nasabah bisa dengan mudahnya terbobol sehingga merugikan 

nasabah dan konsumen. Dalam hal ini selalu posisi konsumen atau nasabah yang 

disalahkan karena pihak perbankan selalu merujuk pada data perbankan yang mereka 

miliki. Melalui catatan perbankan, mereka melihat transaksi sukses dan normal. Jadi 

sepenuhnya itu menjadi kesalahan nasabah yaitu tidak hati-hati dalam menjaga 

personal identification number (PIN) atau password dari Mobile Banking tersebut. 

Sebagaimana diketahui PIN bersifat pribadi dan rahasia sehingga PIN menjadi 

tanggung jawab pemegang kartu. Di Indonesia, selain perjanjian yang mengatur 

hubungan keperdataan, hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab 

penyelenggaraan transaksi elektronik adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE). 

Dalam rangka perlindungan konsumen, UU ITE mengatur adanya teknologi netral 

yang dipergunakan dalam transaksi elektronik, serta. mensyaratkan adanya 

kesepakatan penggunaan sistem elektronik yang dipergunakan.14 

Hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal dari sisi konsumen, artinya kerugian 

yang dialami oleh konsumen dalam hal ini nasabah sangat variatif kasusnya. Dalam 

kasus tersebut diatas, apakah alasan-alasan demikian masih bisa diterima dengan akal 

sehat? Dalam kasus tersebut, terbukti nasabah telah menjaga PIN dan Password 

                                                           
14 Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 5 No.4, November 2008, hal 83-84 
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Mobile Banking-nya tetapi ternyata kasus pembobolan dan rekening ini tetap terjadi. 

Terbukti bahwa bank mengabaikan hal-hal yang pernah terjadi. Setelah banyak 

nasabah terkena dampak, mereka kemudian mulai bereaksi dan memberikan berjuta 

alasan untuk hal itu. Pertanyaannya adalah apakah tepat peristiwa tersebut diatas 

dapat dikambing-hitamkan sebagai kelalaian nasabah? Terkesan bahwa nasabah 

lemah ketika berhadapan dengan bank, ini betul karena Nasabah tidak punya bukti 

kuat pendukung lainnya. Apakah ada mekanisme verifikasi terkait dengan hal ini? 

Seberapa jauh Nasabah dapat mengakses data dari perbankan? Nasabah tidak bisa 

mengakses data dari perbankan dan bank tidak bisa memberikan informasi kalau 

nasabah kebobolan karena tidak langsung diinformasikan begitu saja. Konsumen atau 

nasabah harus merelakan uang itu karena tidak bisa dilacak, dan kehilangan itu tidak 

menjadi tanggung jawab bank. Disitulah terlihat tidak adanya keadilan dalam hal ini. 

Apakah ini karena lemahnya sistem teknologi informasi Mobile Banking atau 

memang bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis atau keduanya? Yang 

pasti memang ada unsur kejahatan dan lemahnya sistem serta teknologi karena jelas 

bank tidak mampu mengantisipasi potensi-potensi penyalahgunaan teknologi atau 

sistem yang mereka gunakan dan berakibat seperti ini. Ketika nasabah melakukan 

tuntutan atau komplain kepada pihak bank, apa jaminan yang akan diberikan kepada 

nasabah oleh pihak bank agar muncul lagi rasa percaya? Untuk kasus seperti ini, cara 

bank merespon hal itu akan sangat mempengaruhi terhadap menjaga kepercayaan 

nasabah. Apakah respon yang diberikan bank pada peristiwa tersebut diatas sudah 

cukup memberikan keamanan bagi nasabah? Kalaupun kemudian mereka mendapat 

proses ganti rugi yang cepat apa mungkin bisa langsung membangun kepercayaan 
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lagi kepada bank? Bank juga harus bisa menunjukkan bahwa tidak hanya ganti rugi, 

tetapi juga meningkatkan dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan pada 

keamanan dari sistem yang mereka terapkan.  

Adapun ratio diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 

dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan 

mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan kegiatannya.15 UU Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi 

pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan 

hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka 

membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan 

Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.16 

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen perbankan merupakan suatu hal 

yang sangat dilematis, sehingga sampai saat ini masalah perlindungan hukum bagi 

konsumen belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem Perbankan Nasional.17 

Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang 

yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh 

usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan 

                                                           
15 Az. Nasution, 2003, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 

Tahun1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan(Vol II, No. 8, 

Mei2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan 
16 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003 hal 17 
17 Wulanmas A.P.G. Frederik. Buku Ajar Hukum Perbankan. Yogyakarta: Genta Press. hal 139 
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cita-cita itu. Sebagaimana adagium hukum yang diungkapkan Satjipto Rahardjo 

“hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya”.18 

Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana 

perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam hal pembobolan rekening melalui 

layanan Mobile Banking. Penelitian tersebut dituangkan ke dalam tesis yang diberi 

judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH MOBILE BANKING 

MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 

BERLAKU.” 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah mobile banking menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana tanggung jawab bank dan operator seluler dalam pembobolan 

rekening nasabah melalui mobile banking? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang diajukan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meneliti dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi nasabah 

Mobile Banking menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

                                                           
18 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan 

teori hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing,2012,hal 93 
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2. Untuk meneliti dan menganalisis tentang tanggung jawab bank dan operator 

seluler dalam pembobolan rekening nasabah melalui Mobile Banking 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang 

kehilangan dana akibat pembobolan rekening melalui layanan Mobile Banking. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap bank dan 

operator seluler untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem keamanan dalam 

Mobile Banking serta mengantisipasi tindakan pembobolan rekening yang dilakukan 

oknum yang tidak bertanggung jawab. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab, yang masing-

masing bab tersebut berisi tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang ada 

yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Bank 

Melalui Mobile Banking Menurut Peraturan Perundang-undangan Perlindungan 

Konsumen Dan ITE. Kemudian perumusan masalah yang dibahas, tujuan 
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dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian dilihat dari segi teoritis dan segi 

praktis, serta sistematika yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teoritis dan kerangka konsepsional. 

Landasan teori berisi mengenai peraturan perlindungan konsumen serta informasi dan 

transaksi elektronik mengenai perlindungan nasabah terhadap layanan mobile 

banking. Kerangka konsepsional akan membahas mengenai definisi dari terminologi 

yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis metode yang digunakan, prosedur 

perolehan bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier, sifat analisis, serta hambatan dalam penelitian dan cara 

penganggulangannya. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap 

pembobolan rekening melalui mobile banking sesuai dengan peraturan perlindungan 

konsumen serta informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia untuk 

menjawab permasalahan yang dirumuskan pada BAB I. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran 

terhadap rumusan masalah serta saran yang diberikan untuk pemenuhan manfaat 

penilitian hukum normatif. 




