
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Lembaga yang mempunyai salah satu peran terpenting di tengah-tengah 

masyarakat tidak lain adalah bank. Kedudukan bank sebagai lembaga perantara 

keuangan yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan 

dana menempatkannya dalam posisi yang sangat strategis dalam menentukan 

perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Bank adalah institusi yang 

penting baik di skala nasional maupun internasional karena perannya yang begitu 

vital dalam pembangunan ekonomi melalui penyediaan fasilitas dana bagi masyarakat 

luas. Sebagai sebuah badan usaha, bank dalam kegiatannya akan selalu berusaha 

untuk mendapatkan keuntungan. Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan 

dana ini nantinya dikembalikan dengan pembayaran kembali utang pokok disertai 

dengan sejumlah bunga kepada bank, sehingga bank sebagai financial intermediary 

dapat mendapatkan keuntungan.  

 Peran bank makin terasa penting sebagai sebuah lembaga yang membantu 

merealisasikan kebijakan moneter yang dituangkan oleh negara. Sektor perbankan 

berkedudukan penting dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional dengan 

mengontrol kecukupan likuiditas keuangan pada batas produktif, namun tidak 



2 
 

menimbulkan tekanan inflasi.
1
 Peran bank yang diuraikan di atas juga bertujuan 

untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun ekonomi negara untuk pada 

akhirnya menunjang peningkatan taraf hidup rakyat banyak, yang salah satunya dapat 

terwujudkan melalui perluasan kesempatan kerja. 

 Globalisasi tidak luput mempengaruhi dunia perbankan, terutama di 

Indonesia. Pergerakan barang dan jasa yang sekarang begitu cepat mengharuskan 

sektor perbankan untuk lebih tanggap dan strategis dalam melaksanakan kegiatannya 

sehari-hari. Persaingan yang semakin bertambah ketat dengan dunia luar 

mengharuskan sektor perbankan Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. 

Dalam mengakomodir percepatan ini, penerapan prinsip kehati-hatian dan good 

corporate governance menjadi sarana yang terbukti mampu meningkatkan kadar 

kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan. Hal ini dilandasi sebuah prinsip 

universal di mana kepercayaan dari nasabah perbankan itu sendiri mutlak menjadi 

faktor yang mempengaruhi eksistensi dan performa suatu bank.
2
 

Dalam rentang waktu 2005-2013, Indonesia tercatat sebagai negara dengan 

perekonomian terbesar ke-9 di dunia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World 

Bank.
3
 Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi nasional senantiasa bertumbuh lebih 

cepat, lebih kompetitif, lebih terintegrasi serta lebih menantang dari yang pernah 

terjadi sebelumnya. Tentunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengambil 

alih tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank perlu lebih bersikap 

                                                             
1 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan,  (RedCarpet Studio, 2011), hal. 7 
2 Adrian Sutedi. Hukum Perbankan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 1 
3“GDP, PPP”, World Bank, www.data.worldbank.org, diakses tanggal 15 Juli 2014 

http://www.data.worldbank.org/
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dinamis dalam mengakomodasi pergerakan-pergerakan ini, karena pertumbuhan 

sektor perbankan tidak lain bergantung kepada regulasi yang menggerakkannya. 

Pengaturan bank tidak boleh over regulated karena dapat menyebabkan distorsi pasar 

atau pun less regulated karena dapat memberikan dampak negatif dikarenakan 

adanya kecenderungan dilakukannya tindakan yang menyalahi moral hazard. 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan bahwa usaha pokok 

Perbankan Indonesia meliputi tiga (3) kegiatan, yakni kegiatan menghimpun dana 

dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada dunia 

usaha/masyarakat yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu 

di bidang keuangan dan perbankan. Secara khusus, kegiatan pokok dari perbankan 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional, di mana institusi dimaksud memberikan jasa-

jasa perbankan lainnya hanyalah sebagai kegiatan pendukung.
4
 Kegiatan pokok dari 

sektor perbankan tidak lain mendukung terciptanya alokasi dana yang optimal di 

tengah-tengah masyarakat. 

Dalam menjalankan fungsi pokoknya yang pertama, bank melakukan kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai macam bentuk, baik itu giro 

maupun tabungan. Salah satu bentuk simpanan lainnya yang dihimpun oleh bank 

adalah deposito berjangka, yang pengertiannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 

8 UU Perbankan, yaitu: 

                                                             
4 Hermasnyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 81 
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“Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan 

dengan bank yang bersangkutan.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, simpanan dalam bentuk deposito berjangka, atau yang 

lebih dikenal luas sebagai deposito, secara umum dapat diartikan sebagai suatu jenis 

simpanan yang tidak dapat ditarik secara leluasa oleh deposan, melainkan harus pada 

waktu yang telah diperjanjikan di awal oleh deposan dan pihak bank. Deposan sendiri 

dapat diartikan sebagai nasabah yang mempercayakan dananya untuk disimpan di 

bank. Keuntungannya, biasanya simpanan berbentuk deposito diberikan tingkat 

bunga yang lebih tinggi dari pada bunga tabungan biasa. Selanjutnya, dengan 

berbagai macam bentuk simpanan yang diterima tersebut, bank lalu menyalurkannya 

dengan cara memberikan kredit kepada unit-unit usaha yang membutuhkan untuk 

menunjang pembangunan nasional.  

 Antara bank dan nasabah deposan dalam kegiatannya yang bertimbal balik, 

terdapat sebuah hubungan hukum yaitu yang berbasis pada hubungan kontraktual 

yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan 

uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang 

disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya.
5
 Terlepas dari itu, 

terdapat juga sebuah hubungan lain, yakni hubungan non-kontraktual di antara 

keduanya, yang terdiri dari hubungan kepercayaan dan kerahasiaan yang diemban 

                                                             
5 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 7 
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para pihak.
6
  

Dalam menjalankan usahanya, sektor perbankan tidak terlepas dari 

berbagai macam risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit dan risiko fluktuasi 

pasar. Terlepas dari itu, risiko operasional juga melahirkan rambu-rambu yang perlu 

diperhatikan dalam manajemen sektor perbankan itu sendiri, karena sektor perbankan 

bergantung kepada kepercayaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Oleh sebab itu, pemeliharaan tingkat kesehatan bank adalah sesuatu yang wajib 

dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitasnya di mata masyarakat. Hal ini 

merupakan konsekuensi logis daripada bank yang merupakan lembaga kepercayaan, 

di mana kepercayaan masyarakat tidak lain merupakan kata kunci utama yang 

menentukan berkembangnya suatu bank. Oleh karenanya, tertuang di Pasal 2 UU 

Perbankan bahwa: 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” 

 

Tidak terdapat penjelasan resmi mengenai apa yang dimaskud dengan prinsip kehati-

hatian, namun dapat disimpulkan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di 

dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan 

usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, 

                                                             
6 Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 
hal. 64 
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teliti, profesional dan selalu didasari itikad baik sehingga memperoleh kepercayaan 

masyarakat.
7
 

Hubungan antara bank dan  nasabah deposan  tidak lain berawal dari sebuah 

perjanjian, yang memiliki konsekuensi bahwa para pihak dalam hal ini bank dan 

deposan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.
8
 Dalam konteks ini, 

perjanjian yang mendasari hubungan di antara keduanya adalah perjanjian 

pembukaan deposito. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu persitiwa di mana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 

unuk melakukan suatu hal, sehingga melahirkan perikatan antara kedua orang yang 

membuatnya.
9
 Jika suatu perjanjian telah memenuhi ke-empat syarat yang tercantum 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang antara 

lain adalah: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal; 

 

maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Sebagai konsekuensi dari sahnya 

perjanjian tersebut, berdasarkan isi Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan 

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

                                                             
7 Hermasnyah, op.cit., hal. 19 
8 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 60 
9 Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 1 
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mereka yang membuatnya”, maka akibat hukumnya adalah para pihak terikat melalui 

sebuah hubungan hukum keperdataan. 

 Adapun mengenai perjanjian yang menjembatani pihak bank dan nasabah 

deposan, bentuknya tidak dikenal di dalam KUHPerdata yang dianut di Indonesia. 

Perjanjian simpanan memiliki identitas sebagai perjanjian tidak bernama 

(onbenoemde overeenkomst) yang memiliki 6 (enam) ciri-ciri tertentu. Beberapa 

diantaranya adalah bahwa uang yang telah diserahkan penyimpan menjadi utang di 

mana penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank dan juga bahwa bank akan 

mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.
10

 

 Perjanjian yang mendasari hubungan hukum kedua belah pihak adalah 

perjanjian pembukaan rekening. Pada prakteknya, pilihan nasabah deposan sangat 

dibatasi oleh pihak perbankan yang umumnya menganut perjanjian baku bersifat 

‘take it or leave it’.
11

 Padahal, ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan yang 

dikandung dalam Pasal 18 ayat 1 butir D Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa: 

“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. … 

b. … 

c. … 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

                                                             
10 Lukman Santoso Az , op.cit., hal. 68 
11 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis,(Bandung: Alumni, 2005), hal. 46 
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melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.” 

 

Pasal ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek pemberian 

klausula baku pada setiap dokumen/perjanjian. Akan tetapi, pada prakteknya pihak 

bank selalu diberikan kedudukan yang lebih tinggi yang memungkinkannya tetap 

menggunakan klasula baku pada setiap perjanjian dari dan kepada pihak bank itu 

sendiri, tidak terkecuali perjanjian pembukaan rekening deposito. 

Tidaklah berlebihan jika dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga 

hubungan baik dan kepercayaan dari masyarakat luas, baik yang merupakan 

nasabahnya maupun terhadap calon nasabah di kemudian hari. Hal ini tidak lain dapat 

dicapai dengan pemberian perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah dari 

bank yang bersangkutan, sehingga memberikan mereka rasa aman. Salah satu 

peraturan utama mengenai kewajiban bank menjaga dana deposan dapat ditemukan 

dalam Pasal 37B UU Perbankan, yang menyatakan: 

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada 

bank yang bersangkutan.” 

 

Pasal di atas berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dan hak 

kepemilikannya yang disimpan di sektor perbankan. Sesaat posisi nasabah seakan 

dibuat sejajar dengan bank oleh karena adanya ketentuan di atas yang melindungi 

masyarakat sebagai deposan. 

Raibnya dana nasabah PT. Elnusa, Tbk. Sebesar Rp 111 milyar pada tahun 

2011 silam yang disimpan di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi-
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Jababeka tidak lain merupakan salah satu bukti risiko operasional riil yang bisa 

terjadi pada bank manapun. PT. Elnusa, Tbk. adalah nasabah deposan dari Bank 

Mega yang telah melakukan lima (5) kali penempatan dana pada Bank Mega KCP 

Bekasi-Jababeka di Cikarang dalam bentuk deposito berjanga. Penempatan ke I 

sebesar Rp 50 milyar telah dicairkan oleh PT. Elnusa, Tbk. sesuai prosedur. 

Sedangkan, penempatan ke II, ke III, ke IV, dan ke V yang masing-masing bernilai 

Rp 50 milyar, Rp 40 milyar, Rp 11 milyar dan Rp 10 milyar, sehingga bernilai total 

Rp 111 milyar, telah dicairkan bankir Bank Mega tanpa sepengetahuan pihak 

deposan. Dana tersebut ditransfer kepada pihak ketiga yaitu PT Discovery Indonesia 

dan PT Harvestindo Asset Management juga tanpa sepengetahuan PT. Elnusa, Tbk 

sehingga merupakan wanprestasi dari perjanjian pembukaan rekening deposito 

berjangka yang melandasi hubungan hukum antara Bank Mega dengan PT. Elnusa, 

Tbk.   

 Kasus di atas merupakan bukti bahwa perbankan adalah sebuah industri yang 

sangat fragile. Hal ini berarti bahwa prinsip kehati-hatian atau prudential banking 

practices yang terdapat di dalam suatu bank tidak dapat dipisahkan dari kepribadian 

bankir-bankir di dalamnya. Oleh karenanya, bukan merupakan sebuah himbauan lagi 

bahwa sistem manajemen internal suatu bank harus dibina dan diawasi sebaik-

baiknya, bukan hanya untuk kepentingan reputasi bank itu sendiri, tetapi karena 

institusi perbankan bersinggungan dengan dana milik masyarakat luas yang dapat 

berdampak kepada ekonomi nasional secara keseluruhan. 

 Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atau deposan seperti PT. 

Elnusa, Tbk. pada hakekatnya terbagi menjadi perlindungan secara implisit dan 
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perlindungan secara eksplisit.
12

 Perlindungan secara eksplisit termaktub dalam 

penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu suatu lembaga 

yang menjamin simpanan masyarakat jika bank yang bersangkutan mengalami 

kegagalan. Lembaga ini diatur di dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang 

Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Di lain sisi, perlindungan hukum secara 

implisit adalah perlindungan yang dihasilkan melalui pengawasan dan pembinaan 

bank secara efektif.
13

  

Untuk menanggulangi kelemahan pada penerapan sistem dan prosedur 

operasional serta pengendalian intern dalam rangka menghindari kemungkinan 

terjadinya pembobolan dana  seperti kasus di atas, Bank Indonesia juga mengeluarkan 

peraturan lebih lanjut yaitu Peraturan Bank Indonesa (PBI) No. 11/25/PBI/2009 

tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko 

Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 13 PBI dimaksud diatur sebagai berikut: 

“Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif 

terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh 

jenjang organisasi Bank.” 

 

 

Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern dalam operasional bank, maka 

diharapkan dapat terdeteksi kelemahan dan penyimpangan secara dini, sehingga dapat 

ditanggulangi dan kerugiannya dapat diminimalisir. 

Jika melalui mekanisme-mekanisme perlindungan hukum yang ada, baik itu 

secara eksplisit maupun implisit, deposan tetap terlanggar haknya oleh karena 

                                                             
12 Jonker Sihombing, Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 102 
13 Hermasnyah, op.cit., hal. 145 
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operasional bank yang tidak prudent, maka deposan juga memiliki upaya hukum 

berupa meminta penggantian kerugian dari pihak bank. Hal ini berdasarkan ketentuan 

yang tertuang pada Pasal 1243 KUHPerdata, yakni: 

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya...” 

          

Penggantian kerugian seperti diatur di atas merupakan konsekuensi daripada 

terjadinya wanprestasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya dalam sebuah 

perjanjian. Mengenai perjanjian itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1313 

KUHPerdata bahwa: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

 

Pasal 1338 KUHPerdata lebih lanjut mengatur: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya…Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.”  

 

Bank tidak hanya harus senantiasa menjaga agar simpanan deposan tetap utuh 

dan memberikan hasil, tetapi bank juga harus mampu membayarkannya kembali 

kepada para pemilik dana sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena 

perannya yang sangat krusial dalam mengelola dana masyarakat luas, maka 

diperlukan mekanisme yang baik, sehat dan terpercaya di dalam internal bank itu 

sendiri. Tidak mengherankan jika sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang 
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paling heavily regulated, karena bermacam-macam peraturan perlu dikeluarkan untuk 

mengoptimalkan kegiatan dan kesehatan sektor perbankan, yang salah satunya 

mengatur tentang perlindungan hukum bagi deposan yang menyimpan dananya ke 

dalam bank.  

Hal-hal di atas, berikut kasus yang dipaparkan, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian hukum tentang “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 

Deposan Perbankan di Indonesia (Pendekatan Kasus Nomor 

284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel dan 237/Pdt/2012/PT.DKI)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank?  

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah deposan dalam kasus Putusan No. 

284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel.dan No. 237/Pdt/2012/PT.DKI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas permasalahan yang diangkat sebelumnya, penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis hubungan hukum antara deposan 

dengan bank sehingga dapat menganalisis perlindungan hukum bagi deposan ditinjau 

dari Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
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b. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis perlindungan hukum yang berlaku 

bagi PT. Elnusa, Tbk. selaku deposan Bank Mega sesuai Putusan No. 

284/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel. dan No.237/Pdt/2012/PT.DKI ditinjau dari Undang-

Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan institusi 

perbankan pada umumnya. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi 

mengembangkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah deposan 

pada khususnya. 

b. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum yang berhak diterimanya sebagai 

deposan yang menyimpankan dananya di bank. Jasa penyimpanan di bank sudah 

melekat sangat erat di tengah-tengah masyarakat karena faktor keamanannya dan juga 

karena faktor keuntungan yang diberikan kepada deposan berupa bunga, sehingga 

perlu disosialisasikan mekanisme perlindungan terhadap nasabah deposan yang 

posisinya lebih lemah daripada bank itu sendiri. 
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 1.5     Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, 

yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang 

mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat uraian secara lebih mendalam 

mengenai hukum perbankan, nasabah deposan, juga hak dan kewajiban yang melekat 

bagi bank dan nasabah deposan. 

 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, objek penelitian, bahan 

hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan non hukum yang menunjang 

pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang 

dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini. 

 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan ini akan 

dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian 

dalam skripsi ini diuraikan pada bab ini.  

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi 

hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk 

menfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang 

seharusnya. 

  


