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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara sudah dapat dipastikan tidak dapat terlepas dari kegiatan

ekonominya. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang sangat berperan penting

dalam perputaran uang dalam suatu kegiatan ekonomi suatu negara adalah bank.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa

bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin

kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju perlu didukung dengan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perbankan,

sehingga kini hukum memiliki kajian bidang perbankan sendiri yaitu hukum

perbankan.

Hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur

kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi

esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan

lainnya.1

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya

disebut sebagai UU Perbankan disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

1 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.1-2
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Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pembangunan nasional yang

berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna

mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih

memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur

pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.2

Dewasa ini, keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat memiliki

peranan yang cukup penting yaitu mengatur dan memelihara kestabilan nilai

mata uang rupiah serta mendidik masyarakat agar memahami pentingnya

menabung, selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga

keuangan antara lain:3

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau

penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang

berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan

rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan

operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak

ketiga.

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam

bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberian kredit. Dengan ini dapat

dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

2 Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Nomor 182, TLN Nomor 3790, alinea
pertama.
3 Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, (Bandung:
CV.Utomo, 2004), hal.27
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3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan

pembayaran uang dalam valuta asing.

Selain kegiatan diatas, lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 UU Perbankan

yang berbunyi:4

Usaha Bank Umum meliputi :
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 hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak;

4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Nomor 182, TLN Nomor 3790, bab III, Pasal 6.
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j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Pasal 7 UU Perbankan yang berbunyi:5

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank
Umum dapat pula :

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan
lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia; dan

d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.

bank juga menyediakan fasilitas berupa tempat penyimpanan barang dan surat

berharga yang disebut dengan SDB (Save Deposit Box) serta mentransfer dana

untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah lainnya melalui

perantara bank.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank perlu diperkenalkan kepada

masyarakat umum yang merupakan suatu konsumen dengan memberikan

pelayanan yang baik dan tepat serta informasi yang jelas, sehingga menarik

perhatian konsumen untuk mengenal lebih jauh mengenai dunia perbankan dan

5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Nomor 182, TLN Nomor 3790, bab III, Pasal 7.
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produk-produk yang ditawarkan oleh bank dan meningkatkan kepercayaan

nasabah atau konsumen bahwa bank dapat memberikan pelayanan cepat,

bersifat pribadi dan berkualitas.

Pada awalnya, kegiatan pelayanan bank hanya sebagai tempat tukar

menukar uang, lalu berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman

uang.6 Namun seiring berkembangnya zaman yang serba modern bank dituntut

harus dapat mengotomatisasi kegiatan kerjanya dari sistem manual menjadi

sistem otomatis yaitu mengarah pada layanan elektronik dimana teller dalam

menjalankan tugasnya tanpa prosedur yang berbelit-belit. Melalui penerapan

suatu sistem informasi yang tepat, bank diharapkan dapat memberikan

pelayanan yang cepat, aman, dan teliti kepada para nasabahnya. Hal ini

dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia usaha yang terus-menerus

melakukan inovasi dan kreasi menyangkut sarana atau fasilitas transaksi bisnis.

Seiring dengan perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi salah

satu pelayanan bank adalah dengan diluncurkannya kartu ATM (Automated

Teller Machine) sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak bank.

Secara harafiah ATM dapat diartikan mesin kasir otomatis, dalam bahasa

Indonesia sehari-hari dikenal istilah Anjungan Tunai Mandiri yang berarti alat

kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank

yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi

perbankan secara rutin, seperti penyetoran, penarikan uang, transfer antar

6 T5ACE>O>J 0>JG =>I>J 1>DPHPU$ .http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses 20 Agustus 2012
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rekening, pelunasan atau pembayaran tagihan kartu kredit.7 Selain itu ATM juga

dapat digunakan pembayaran rekening telepon selular serta belanja barang dan

jasa pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun kepentingan nasabah

pengguna layanan tersebut juga harus tetap diperhatikan khususnya dalam hal

perlindungan hukum.

Selain keuntungan dan kemudahan yang dimiliki oleh transaksi secara

elektronik, khususnya ATM, fasilitas tersebut tentunya juga memiliki

kekurangan atau dampak negatif yang perlu diperhatikan karena dalam transaksi

perbankan secara elektronik pelaksanaannya tidak dilakukan secara berhadapan

langsung antara pemegang kartu ATM dengan pihak perbankannya sendiri,

sehingga risiko yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:8

1. Penyalahgunaan dalam artian risiko dari penipuan secara tidak sah yang

memanfaatkan nomor seseorang sehingga rekening seseorang dikurangi

atau berpindah ke rekening nasabah lain;

2. Perampokan yang merupakan risiko kegagalan yang dirasakan oleh

pemegang kartu ATM yang cara pengambilannya dapat dilakukan 24

jam serta kemungkinan terjadinya pembobolan mesin ATM dan

perampokan terhadap nasabahnya sendiri;

3. Kegagalan pemakaian merupakan risiko yang terjadi karena kesalalahan

fungsi yang diproses oleh mesin ATM. Apabila kita telah memasukan

7 Joni Emirson, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia, (Jakarta: PT
Prenhallindo, 2002), hal.260
8 Budi F. Supriadi, Teknologi Informatika Dalam Perbankan, (Bandung: CV.Utomo, 2000), hal.70
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nomor pengenalan secara benar dan tombol transaksi telah dipilih maka

mesin ATM akan memproses dan pada saat yang bersamaan rekening

nasabah akan langsung di debet.

Kartu ATM ini dapat dengan mudah didapatkan yaitu dengan membuka

rekening tabungan disuatu bank. Pada saat membuka rekening tabungan

tersebut seorang calon nasabah diharuskan untuk mengisi formulir aplikasi

pembukaan rekening produk dana perorangan dimana dalam formulir tersebut

terdapat perjanjian baku atau perjanjian standar yang telah ditetapkan secara

sepihak oleh produsen dalam hal ini adalah pihak bank, yang didalamnya

terdapat ketentuan yang berlaku umum, sehingga konsumen yang dalam hal ini

adalah nasabah hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, dalam

rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan

yang menjadi beban pengusaha. Syarat yang berisi pembatasan atau

pembebasan tanggung jawab ini disebut klausul eksonerasi yang selalu

menguntungkan pengusaha sehingga cenderung merugikan konsumen.

Untuk itu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari konsumen

memperoleh perlindungan hukum agar kepercayaan masyarakat akan bank tidak

hilang. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan

mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.9 Dalam rangka

memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, maka

9 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal.144
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dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, yang selanjutnya akan disebut UUPK dimana undang-undang

tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para

pemegang kartu ATM serta merubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk

dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab para pemegang

kartu ATM maupun para pihak banknya sendiri. Perjanjian baku diatur secara

khusus di dalam Pasal 18 UUPK yang berbunyi:10

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi
obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran.

10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Nomor 42,
TLN Nomor 3821, bab V, Pasal 18
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(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan
dengan undang-undang ini.

Untuk itu calon nasabah berkewajiban untuk membaca, memikirkan

dahulu mengenai isi perjanjian tersebut, sehingga tidak ada unsur paksaan dari

pihak bank untuk menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening.

Apabila seorang calon nasabah bank menyetujui syarat-syarat dari

pembukaan rekening tabungan dapat menandatangani formulir aplikasi

pembukaan rekening dan secara langsung sudah menjadi nasabah dari suatu

bank dan mendapatkan buku tabungan, kartu ATM, dan nomor PIN (Personal

Identification Number) yang diterima dalam kertas yang tertulis pribadi dan

rahasia (private and confidential). Hubungan hukum antara nasabah pengguna

ATM dan bank akan terjadi didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian ATM

antara bank dengan nasabahnya tersebut merupakan dasar terjadinya perikatan

antara bank dengan nasabah. Dari perjanjian ATM tersebut timbul hubungan

hukum antara bank dengan nasabah, di mana masing-masing pihak mempunyai

hak dan kewajiban. Perikatan adalah ikatan dalam bidang hukum harta benda

(vermogens recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas

sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya.11

11 R.M Surnoyodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, (Bandung: Tarsito, 1985), hal.14

 



#"

Kartu ATM sangat berkaitan dengan nomor PIN, di mana untuk

melakukan suatu transaksi dengan menggunakan mesin ATM dibutuhkan

nomor PIN agar transaksi yang diinginkan dapat diproses oleh pihak bank,

karena nomor PIN merupakan kunci untuk masuk atau mengakses rekening

pemilik kartu yang bersangkutan. Untuk itu kerahasiaan nomor PIN merupakan

suatu hal yang sangat penting untuk tidak diberitahukan kepada siapapun

termasuk keluarga, anak, istri, dan suami, hanya pemilik kartu ATM tersebutlah

saja yang hanya dapat mengetahui nomor PIN tersebut karena bersifat pribadi

dan rahasia. Selain itu guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

atau hal-hal yang tidak diketahui oleh pemilik kartu ATM.

Pada prakteknya banyak pemilik kartu ATM yang memberitahukan

nomor PIN kepada orang lain, yaitu kepada keluarga, anak, istri, dan suami

tanpa memperdulikan isi perjanjian dari aplikasi kartu dan penggunaannya

bahwa untuk tidak memberitahukan nomor PIN kepada siapapun termasuk

petugas bank, hal ini tentu melanggar isi dari perjanjian tersebut dan suatu saat

akan merugikan pemilik kartu ATM tersebut. Untuk itu penulis mengambil

contoh kasus dari Bank Mandiri melawan Muhajidin Tahir dan PT.Advantage

CSM sebagai termohon keberatan. Dalam kasus ini Muhajidin Tahir menggugat

Bank Mandiri untuk mengembalikan uangnya yang hilang dari rekeningnya, hal

ini terjadi karena Muhajidin Tahir memindahtangankan kartu ATM dan

memberikan nomor PIN kepada istrinya, dari kasus ini dapat dilihat bahwa

Muhajidin Tahir tidak memperhatikan tentang syarat-syarat mengenai aplikasi
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kartu dan penggunaannya yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri.12 Untuk itu

penulis sangat tertarik menulis skripsi dengan judul : T/NLAG 2PGPI <AMD>@>L

Pengguna Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Ditinjau Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus

8POPN>J 7K%'*&8@O%08;5&)'((&87%65; 4K 8POPN>J 7K%,+- 5&8@O%;PN&)'((#U

12 Indonesia, Putusan No.769 K/Pdt.Sus/2011
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan diatas, maka

penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

dikaitkan dengan Studi Kasus Putusan No.03/Pdt.BPSK/2011/

PN.MKS Jo Putusan No.769 K/Pdt.Sus/2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan keinginan untuk mencari

jawaban atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yaitu :

Untuk menelusuri dan menemukan perlindungan hukum terhadap

nasabah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pelindungan Konsumen dikaitkan dengan Studi Kasus Putusan

No.03/Pdt.BPSK/2011/PN.MKS Jo Putusan No.769 K/ Pdt.Sus/2011

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dilihat dari segi teoritis adalah untuk memberikan

wacana tambahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang dunia hukum perbankan berkenaan dengan perlindungan

konsumen, terutama mengenai masalah kartu ATM penulis berharap
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penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail

mengenai permasalahan apa saja yang timbul dalam hal penggunaan

kartu ATM.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama yang berkaitan

langsung dalam masalah perbankan dan perlindungan konsumen agar

dapat bertindak di lapangan berdasarkan dasar hukum yang jelas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai

perjanjian baku dalam pembukaan rekening bank, perjanjian kartu

ATM, perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu ATM.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian

hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui
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rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, teori - teori dan

ketentuan regulasi hukum. Adapun kegunaan dari metode penelitian

hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini

adalah sebagai cara dalam mencari jawaban dari rumusan masalah

yang telah diangkat oleh penulis.

BAB IV Analisis Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap

nasabah pemegang kartu ATM menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dikaitkan denganStudi

Kasus Putusan No.03/Pdt.BPSK/ 2011/PN.MKS Jo Putusan No.769

K/Pdt.Sus/2011

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang

merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci dari rumusan

masalah pada Bab I dan Bab IV, serta saran yang merupakan

rekomendasi dari penulis dalam rangka penyelesaikan masalah yang

ada dalam penelitian.

 


