
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sektor kehidupan

masyarakat di seluruh negara di dunia yang mengalami perubahan dan Indonesia

merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari dampak globalisasi ini.

Sektor perekonomian adalah salah satu bidang kehidupan masyarakat yang secara

signifikan terkena dampak tersebut, dimana sektor pedagangan juga termasuk

kedalamnya.

Salah satu hal yang penting dalam dunia perdagangan baik di dalam

perdagangan internasional maupun domestik adalah tata cara pembayaran. Pada

kondisi di era globalisasi ini menuntut suatu cara pembayaran yang mudah, cepat,

dan aman. Pasar bebas sebagai dampak dari globalisasi di sektor perdagangan

menuntut adanya alat pembayaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat

memudahkan proses transaksi perdagangan yang tidak mengenal batas tesebut.

Masalah keamanan juga merupakan salah satu hal yang penting dalam

perdagangan di era globalisasi, dalam melakukan transaksi dengan menggunakan

uang kartal (cash) dapat menimbulkan berbagai resiko seperti kehilangan, dan

pencurian. Resiko yang harus dihadapi dalam bertransaksi dengan menggunakan

uang tunai ini yang menyebabkan semakin banyaknya masyarakat dunia maupun

 



di Indonesia yang bertransaksi dengan menggunakan alat pembayaran giral yang

dikenal sebagai surat berharga.

Salah satu surat berharga yang sering digunakan oleh pelaku usaha adalah

bilyet giro, dikarenakan alat pembayaran ini fleksibel, aman, dan kewajiban

menyediakan dana di dalam rekening giro baru timbul setelah tanggal efektif telah

tercapai, sehingga pemilik giro dapat menyelesaikan transaksi perdagangannya

terlebih dahulu, walaupun dana yang tersedia di dalam rekening gironya belum

mencukupi dengan nilai transaksinya tersebut.

Sejarah perkembangan giro di Indonesia dimulai pada tahun 1909 yaitu

pada tanggal 15 Februari 1909 yang diselenggarakan diantara 6 (enam) bank

utama di Jakarta melalui perjanjian perhitungan penyelesaian hutang piutang

melalui mekanisme kliring. Keenam bank pelopor pengembangan giro di

Indonesia tersebut adalah Nederlandsche Handel Mij Factorij, De Hongkong &

Shanghai Banking Corp (HSBC), De Chartered Bank of India Australia & China,

De Nederderlandsch Indische Escompto Mij, De Nederlandsch Indische

Handelsbank, dan De Javasche Bank.

Pada waktu itu pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di

Indonesia masih dilaksanakan secara manual, dan seiring berkembangnya waktu

barulah pada tahun 1990, sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem

manual berubah menjadi sistem otomatisasi kliring karena pada saat itu telah

ditemukan suatu alat/ media untuk melaksanakan proses kliring yang dinamakan

pada saat itu sebagai mesin baca pilah (reader sorter).

 



Penyelenggaraan kliring di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia

meliputi 1 kota dengan sistem elektronik yaitu Jakarta, 3 kota dengan sistem

otomasi kliring yaitu Surabaya, Medan dan Bandung, dan 34 kota lainnya yang

warkat kliringnya relatif cukup banyak dilakukan perubahan yaitu dari sistem

kliring manual menjadi sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) yakni sistem

perhitungan antar bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan

serta bilyet saldo kliring dilakukan oleh penyelenggara secara komputerisasi,

sedangkan kegiatan pengecekan, penyesuaian, dan distribusi warkat kliring

dilakukan oleh masing-masing bank peserta kliring secara manual.

Kliring yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank

Indonesia meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring

secara manual. Pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta dalam

kliring elektronis masih terbatas kepada 8 peserta kliring yaitu Bank Rakyat

Indonesia (BRI), Bank Dagang Nasional (BDN), BII, Bank Central Asia (BCA),

Bank Bali, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan Citibank, selain itu juga

diikuti oleh 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan

Bagian Akunting Kota). Sering perkembangan waktu penerapan sistem kliring

elektronik secara menyeluruh baru dapat diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.1

Rekening Giro atau Current Account adalah salah satu produk perbankan

yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama, yaitu berupa simpanan dari

nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang

asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan

1“Bank & Lembaga Keuangan Lain”
,<hadicahyono.dosen.narotama.ac.id/files/2011/10/Pertemuan-4.pptx>, diakses 21 Juni 2012

 



menggunakan warkat cek dan bilyet giro ataupun sarana perintah pembayaran

lainnya atau dengan pemindahbukuan.2 Secara umum produk simpanan bank

berupa giro akan banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap

transaksi keuangan pemegang rekening giro tersebut, khususnya bagi para

usahawan yang akan melaksanakan kebutuhan transaksi usahanya sehari-sehari

sehingga tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana, cukup hanya dengan

menggunakan cek/ bilyet giro.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun

1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankanadalah simpanan yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Kata giro dalam dunia perdagangan sudah bukan merupakan kata yang

asing, setiap akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro,

baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Penggunaan fasilitas giro

sering dilakukan karena memberikan berbagai keuntungan, khususnya dari segi

keamanan yaitu ketika akan melakukan pembayaran yang relative besar, tentu

tidak mungkin membayar dengan menggunakan uang tunai (cash). Pada saat kita

hendak melakukan transaksi pembayaran, jika kita memiliki giro maka kita tidak

perlu menyediakan sejumlah uang tunai, akan tetapi cukup menulis di lembar cek

atau bilyet giro sejumlah uang yang akan dibayarkan melalui rekening giro yang

kita miliki. Keuntungan lainnya dengan memiliki rekening giro adalah uang yang

2Bank Indonesia, Jenis simpanan bank, Booklet Perbankan Indonesia 2012, (Jakarta: Direktorat
Perizinan dan Informasi Perbankan), hal. 71

 



disimpan direkening giro akan memperoleh jasa giro (bunga) yang besarnya

tergantung bank yang bersangkutan.3

Dengan berbagai keuntungan yang diperoleh tersebut, penggunaan bilyet

giro menjadi populer dikalangan masyarakat Indonesia maupun Internasional.

Terkait penggunaan jasa giro terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya,

diantarnya adalah pemegang bilyet giro (BG holder) yaitu setiap orang yang

memiliki rekening giro pada bank-bank yang bersangkutan, penerbit giro (issuer)

yaitu bank-bank publik maupun bank-bank swasta yang memiliki izin

operasionalnya di Indonesia, dan penerima pembayaran dengan cek/bilyet giro

yaitu pihak-pihak yang memiliki perikatan dengan pemegang bilyet giro dalam

transaksi bisnis/usaha (merchant).

Antara pihak penerbit giro (issuer) dengan pihak pemegang bilyet giro

(BG Holder) secara normatif menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu

perjanjian/perikatan.Perikatan agar menjadi suatu perikatan yang sah dan

berkekuatan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam KUHPerdatatentang perikatan.KUHPerdata

mengatur mengenai beberapa asas dalam perjanjian, salah satunya adalah asas

kebebasan berkontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdatayaitu

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya.” Pasal ini menentukan bahwa setiap orang memiliki

kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, dan dengan siapa seseorang akan

mengikatkan diri, sertakebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Selain itu

3 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), hal. 69

 



ditentukan juga mengenai asas keseimbanganseperti yang tercantum dalam pasal

1321 KUHPerdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu

diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan,”

pasal ini mengatur bahwa kedudukan antara para pihak dalam perjanjian harus

berada dalam posisi seimbang. Setiap orang tidak boleh berada dalam paksaan,

sesuai dengan kehendak masing-masing pihak, dimana kepentingan antara kedua

belah pihak dalam perjanjian harus dilindungi secara seimbang, dan tidak ada

pihak yang dirugikan maupun diuntungkan dalam suatu perjanjian.Dalam hal ini

posisi antara bank sebagai penerbit rekening giro tidak boleh memiliki perbedaan

yang cukup signifikan dengan kedudukan nasabah bank sebagai pemohon

rekening.KUHPerdata juga mengatur asas-asas lainnya seperti asas

konsensualisme, asas pacta sun servanda, asas itikad baik (good faith), asas

kepercayaan (trust), asas persamaan hukum, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.

Pada kenyataannya seperti yang diketahui bahwa dalam perjanjian

pembukaan rekening bank pada umumnya merupakan suatu perjanjian dengan

klausulabaku.Setiap syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pembukaan

rekening giro telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

bank sebagai pihak penerbit (issuer) yang dituangkan dalam suatu dokumen atau

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pemohon.Pada hampir seluruh

perjanjian antara nasabah dengan bank ditemukan unsur ketidaksetaraan antara

nasabah dengan bank, di mana bank selalu mendominasi pembuatan format dan

isi dari perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian

pembukaan rekening giro, rekening deposito, dan rekening-rekening lainnya yang

 



telah dicetak dengan rapi oleh bank dan hampir tidak terbuka kesempatan bagi

nasabah untuk memintakan perubahan atas klasula baku tersebut.4 Vera Bolger

menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara baku tanpa memperhatikan

kesetaraan di antara para pihak sebagai suatu “take it or leave it contract.”

Aspirasi pemohon dalam pencantuman klasula dalam perjanjian baku

aplikasi rekening giro maupun perjanjian baku perbankan lainnya tidak turut

diikutsertakan, pemohon rekening giro seperti dipaksakan untuk meyetujui

dengan menandatangani surat aplikasi yang telah disediakan oleh bank secara

baku dan pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memperbandingkan

perjanjian yang dibuat antara satu bank dengan bank yang lainnya, sehingga

dalam hal ini pihak pemohon tidak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak

bank sebagai penerbit, dimana klausula dalam perjanjian aplikasi giro tersebut

biasanya lebih melindungi kepentingan bank. Hal ini tentunya tidak memiliki

kesesuaian dengan asas keseimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1321

KUHPerdata yang telah dijelaskan sebelumnya.Dilihat dari bunyi ketentuan

tersebut dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian agar dapat sah menurut

hukum maka harus didasari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang

akan melakukan perikatan dan kesepakatan itu juga harus murni sesuai dengan

kehendak dari masing-masing pihak dan tidak boleh ada pihak yang merasa

terpaksa ataupun melalui tipu muslihat untuk menyepakati perjanjian tersebut.

Perjanjian aplikasi giro antara bank dengan pemohon secara semata hanya

dilandaskan atas asas kebebasan berkontrak, yaitu dalam hal menentukan isi

4 Jonker Sihombing, Butir-butir Hukum Perbankan, (Jakarta: Red Carpet Studio, 2011), hal. 183

 



perjanjian beserta syarat-syarat yang diatur di dalamnya.Sangat disayangkan

bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tidak diikuti oleh asas keseimbangan

agar dapat menghasilkan suatu perjanjian yang baik dan adil bagi kedua belah

pihak (fair contract).

Didalam suatu perjanjian juga dimungkinkan untuk mencantumkan suatu

klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah

satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab

tersebut semestinya dibebankan kepadanya, yang disebut sebagai klasula

eksonerasi/eksemsi5, dimana dalam perjanjian antara bank dengan nasabah yang

berbentuk baku (standard contract), biasanya bentuk klasula eksonerasiini lebih

memberatkan pihak nasabah daripada pihak bank, seperti yang tercantum dalam

ketentuan lainnya pada pasal 17 huruf B syarat khusus rekening giro yang tertera

pada formulir rekening giro bank Mandiri berikut ini:

Gambar 1.1Syarat khusus pada Aplikasi Rekening Giro Bank Mandiri

5
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang hukum Bisnis) Buku Kedua, Cet. Pertama,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 98.

 



Berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi kepentingan para pihak

yang tidak berdayauntuk mempertahankan ketidaksetaraannya seperti nasabah

bank, salah satu upaya tersebut seperti pengaturan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

melarang penggunaan klausula baku pada setiap dokumen/perjanjian.6 Larangan

penggunaan klausula baku pada setiap dokumen/perjanjian tersebut secara

spesifik diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

berbunyi:

6
Jonker Sihombing, op.cit.,hal. 184

 



“(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.

(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
atauperjanjian 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.”

Sehubungan dengan upaya-upaya untuk melindungi konsumen tersebut,

yang menjadi permasalahan adalah apakahketentuan-ketentuan yang diatur dalam

KUHPerdata tentang Perikatan, dan dalam pasal 18 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen maupun undang-undang perbankan telah sepenuhnya

dapat melindungi kepentingan nasabah bank selaku konsumen jasa perbankan.

Hal ini dapat terlihat dari perjanjian baku pada perjanjian pembukaan rekening

giro bank maupun perjanjian jasa perbankan yang lainnya yang masih memiliki

 



klausula-klasula yang isinya terlihat lebih melindungi kepentingan bank, seperti

keharusan untuk memberikan kuasa kepada bank (yang tidak dapat dicabut

kembali) untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh bank.7 Isi

perjanjian giro juga terdapat klausula mengenai hak yang dimiliki oleh bank

untuk melakukan penambahan dan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam perjanjian jasa perbankan.Selain itu penulisan klausula pada setiap

perjanjian antara bank dengan nasabah yang juga sering menggunakan kata-kata

yang sulit dimengerti dan format penulisan dengan ukuran huruf yang kecil,

sehingga terkadang membuat nasabah bank menjadi kesulitan untuk membaca

klausula yang tercantum di dalam surat kontrak tersebut. Atas pertimbangan-

pertimbangantersebut membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi yang

berjudul “Tinjauan yuridis terhadap aspek perlindungan hukum terhadap nasabah

bank terkait perjanjian baku pembukaan rekening giro Bank Mandiri.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditentukan

rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait perjanjian

baku pembukaan rekening giro pada Bank Mandiri berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perbankan?

7
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), hal. 218-
219

 



2. Apakah isi klausula-klausula dalam perjanjian giro Bank Mandiri telah

memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis bentuk perlindungan

hukum terhadap nasabah bank terkait perjanjian baku rekening giro pada

Bank Mandiri.

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis kesesuaian antara

klasula-klausula yang diatur dalam perjanjian rekening giro pada Bank

Mandiri dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sumbangsih positif bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perbankan, khususnya

bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi nasabah bank terkait

perjanjian pembukaan rekening giro Bank Mandiri.

2. Manfaat Praktis

 



Penelitian ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan,

praktisi hukum, dan penegak hukum berkaitan dengan segi perlindungan

hukum bagi nasabah bank yang akan menyelenggarakan perjanjian jasa

perbankan dan dalam hal ini yaitu pembukaan rekening giro serta

khususnya bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui dan memahami

sejauh mana perlindungan hukum yang diperoleh pada saat akan

mengajukan aplikasi pembukaan rekening giro khususnya pada Bank

Mandiri maupun bank-bank lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, peneliti

akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang

lebih jelas terhadap arah pembahasan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai latar belakang,

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai landasan teroritis dan

landasan konseptual terkait topik skripsi. Landasan teoritis membahas tentang

tinjauan umum mengenai simpanan giro, sarana penarikan uang dalam simpanan

giro, pihak-pihak dalam penggunaan cek/bilyet giro, perjanjian dan syarat sah

perjanjian, perjanjian giro, klausula baku, dan klausula eksonerasi. Landasan

 



konseptual membahas tentang konsep-konsep dasar bank dan perlindungan

nasabah sebagai konsumen jasa perbankan.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai jenis penelitian, tipe

penelitian, prosedur perolehan bahan hukum, analisis data, hambatan penelitian,

dan penanggulangannya.

Bab IV Hasil dan Analisis

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai aspek perlindungan hukum

terhadap nasabah bank terkait perjanjian pembukaan perjanjian pembukaan

rekening giro pada Bank Mandiri dan tinjauan yuridis mengenai klausula-klausula

dalam perjanjian tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata, dan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai kesimpulan berdasarkan

hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah serta saran yang

diberikan untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.

 


