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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk menyimpan 

uang.Di tempat yang dinamakan “bank” inilah uang disimpan dan 

dipinjamkan.
1
 Dalam Black’s Law Dictionary, kata “bank” diartikan 

sebagai:
2
 

“A financial establishment for the deposit loan, exchange, or issue 

of money and for the transmission of fund; esp., a member of the 

federal reserve system.” 

 

Secara hukum, dalam Undang -Undang No. 10 Tahun 1998 jo No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) pada Pasal 1 ayat 1, 

bank didefinisikan sebagai berikut: 

“Bank 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.” 

 

Sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari pemilik 

dana dan nantinya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan pembiayaan lainnya, bank dikategorikan sebagai suatu lembaga 

intermediasi. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana 

dari masyarakat yang dikenal sebagai kegiatan funding.
3
Kegiatan 

menghimpun yang dimaksudkan adalah kegiatan yang secara tidak 
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langsung membeli dana dari masyarakat luas
4
. Pembelian dana dari 

masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi agar 

masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.
5
 Cara 

yang ditawarkan adalah berupa simpanan, atau lebih dikenal dengan nama 

rekening atau account. Jenis-jenisnya antara lain:
6
 

a. Simpanan Giro ( Demand Deposit ); 

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan 

dengan menggunakan cek atau bilyet giro, dan dapat ditarik 

sewaktu-waktu. 

b. Simpanan tabungan ( Saving Deposit ); 

Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan 

dapat dilakukan dengan buku tabungan, slip penarikan, 

kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri ( Kartu ATM ). 

c. Simpanan deposito ( Time Deposit ); 

Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu  ( jatuh tempo ) 

dan penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu 

tersebut. 

Setelah bank mendapatkan dana melalui proses funding tersebut, 

dimulai tahap selanjutnya yang dikenal dengan proses lending. Proses ini 

merupakan proses di mana dana tersebut diputarkan kembali atau dijual ke 
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masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah 

kredit.
7
 Jenis-jenis kredit yang ditawarkan antara lain:

8
 

a. Kredit Investasi; 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang ingin melakukan 

investasi atau penanaman modal. 

b. Kredit Modal Kerja; 

Kredit yang digunakan untuk modal usaha. 

c. Kredit Perdagangan; 

Kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka 

memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan 

perdagangannya. 

d. Kredit Produktif; 

Kredit yang didapat berupa investasi, modal kerja, atau 

perdagangan.Kredit diberikan untuk diusahakan kembali sehingga 

pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. 

e. Kredit Konsumtif; 

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya untuk 

keperluan komsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. 

f. Kredit profesi. 

Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional. 

Pemilik dana terdiri dari rumah tangga, korporasi, ataupun badan 

usaha/ lembaga yang sesuai dengan karakteristiknya tergolong sebagai unit 

yang surplus dana dan mencari instrumen untuk penempatan surplus dana 
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yang dimilikinya.
9
 Demikian juga halnya dengan pengguna dana, mereka 

terdiri dari rumah tangga, korporasi, dan badan usaha/ lembaga yang 

merupakan unit yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan 

usahanya.
10

 

Dalam perekonomian suatu negara, bank memiliki peran yang 

sangat penting atau vital akan maju-mundurnya perekonomian negara 

tersebut. Bank berfungsi menjadi tonggak penggerak bagi suatu negara 

untuk mencapai titik kesejahteraan.Negara-negara di dunia yang maju 

seperti Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, dan lain-lain mempunyai 

basis perbankan yang kuat.Hal ini dibuktikan dari kinerja bank-bank 

nasional mereka yang sangat produktif. Seperti contoh, Singapura dengan 

jumlah penduduk yang terbilang hanya minim akan tetapi Pendapatan 

Domestik Bruto (PNB) per kapita Singapura saat ini sudah di atas US$ 

24.218 sejak 1991
11

. Ini lah hasil atas kontribusi bank-bank di Singapura 

yang  menjadi tonggak majunya industri di negara tersebut. 

Di Indonesia, banyak bermunculan bank dengan segala nama dan 

merk masing-masing. Puncak dari keberadaan bank terjadi sampai pada 

tahun 1998 di mana banyak sekali bank yang mengalami krisis dan sampai 

harus dilakukan likuidasi oleh Bank Indonesia. Setelah tahun 1998 banyak 

bank yang tutup dan ada juga yang menyatukan diri (merger) ataupun 
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dibeli kepemilikan nya oleh pihak asing atau investor lain. Seperti contoh 

Bank Lippo yang merger dengan Bank Niaga menjadi Bank CIMB Niaga. 

Lalu penggabungan dari empat bank pemerintah, yaitu Bank Bumi 

Daya(BBD), Bank Dagang Negara(BDN), Bank Ekspor Impor 

Indonesia(Exim), dan Bank Pembagunan Indonesia(Bapindo) yang 

menjadi Bank Mandiri.  

Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, bank dituntut 

untuk mengedepankan profesionalitas yang tinggi agar masyarakat yang 

menjadi nasabah bank menjadi percaya dan mempunyai minat yang tinggi 

atas jasa-jasa perbankan yang ditawarkan. Bank harus menerapkan 

prinsip-prinsip yang tepat dalam dunia perbankan seperti: 
12

 

a) Prinsip kemitraan ( kesejajaran ); 

b) Prinsip kepercayaan ( fiduciary principle ); 

c) Prinsip kehati-hatian ( prudential principle ); 

d) Prinsip kerahasiaan ( confidential principle ); 

e) Prinsip mengenal nasabah ( know your customer principle ). 

Salah satu dari prinsip di dunia perbankan yang penting dalam 

menjalankan usahanya adalah prinsip kehati-hatian.Prinsip ini harus 

dijalankan perbankan dengan baik dan benar guna menjaga hubungan 

antara bank dengan nasabahnya. Prinsip kehati-hatian ini menjadi sangat 

penting mengingat prinsip ini akan menimbulkan perlindungan baik bagi 

nasabah perbankan maupun bagi bank itu sendiri. 
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Prinsip kehati-hatian dimuat secara tegas dalam Pasal 2 dan Pasal 

29 ayat 2 UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2: 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” 

 

Pasal 29 ayat 2: 

 “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan 

usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” 

 

 Prinsip kehati-hatian dikenal juga dengan istilah prudential 

banking principles.Prudent itu sendiri jika diartikan dalam bahasa 

Indonesia merupakan „bijaksana‟. Istilah prudent yang dipakai pada 

hukum perbankan lebih mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang sangat 

terkait dengan pengawasan dan managemen bank.
13

 Melihat dari undang- 

undang perbankan, maka prinsip kehati-hatian itu adalah suatu prinsip 

yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya 

harus sangat berhati-hati terhadap tindakan/ langkah yang akan diambilnya 

supaya tidak terjadi sesuatu yang merugikan baik kepada nasabah maupun 

kepada bank itu sendiri. 

Dalam praktek perbankan sekarang ini, dunia perbankan terus 

menerus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi yang 

menawarkan jasa-jasa kepada masyarakat, guna mendukung kegiatan bank 
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demi kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana untuk masyarakat. 

Jasa-jasa perbankan tersebut antara lain:
14

 

a) Jasa pemindahan uang ( Transfer ); 

b) Jasa penagihan ( Inkaso ); 

c) Jasa kliring ( Clearing ); 

d) Jasa penjualan mata uang asing ( Valas ); 

e) Jasa safe deposit box; 

f) Travellers cheque; 

g) Bank card; 

h) Letter of credit ( L/C ); 

i) Bank garansi dan referensi bank. 

Dengan banyak nya jasa- jasa yang ditawarkan bank, perlu adanya 

suatu sikap hati-hati dari pihak perbankan akan jasa-jasa tersebut, jangan 

sampai niat dari jasa yang diberikan untuk memperlancar dunia usaha, 

ternyata menjadi momok untuk memundurkan dunia perbankan. Prinsip 

kehati-hatian lah yang menjadi pegangan penting bagi dunia perbankan 

untuk mendukung segala bentuk ekspansi perbankan yang ada ini, namun 

sering kali disalah artikan oleh orang awam pada umumnya.Prinsip ini 

dianggap hanya merupakan suatu kewajiban hukum bagi bank saja dan 

dengan serta merta meniadakan kewajiban hukum bagi nasabah bank itu 

sendiri.Nasabah bank yang notabene adalah konsumen perbankan dan 

pihak dalam dunia perbankan seakan-akan tidak ikut bertanggung jawab 

untuk berhati-hati.Prinsip kehati-hatian secara luas memiliki makna bagi 
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kalangan perbankan untuk melakukan segala bentuk kegiatan secara hati- 

hati. 

Salah satu fakta yang muncul berkaitan dengan prinsip kehati- 

hatian ini adalah kasus yang terjadi di kota Makassar. Pemilik rekening PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) memiliki kartu debet atau 

kartu ATM. Lalu pada suatu saat pemilik kartu memberikan kartu tersebut 

kepada sang istri dan istri melakukan transaksi dengan kartu tersebut di 

mesin ATM yang ada. Proses transaksi pada mesin ATM tidak berjalan 

dengan baik sehingga uang yang ada pada rekening pemilik kartu habis. 

Proses yang tidak berjalan baik ini terjadi karena istri ketika kartu tersebut 

masuk dan terganjal di dalam mesin ATM, si istri dibantu oleh orang yang 

tidak dikenal dan ia memberitahukan personal identificationnumber(PIN) 

kartu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dimaksud. PIN merupakan 

hal yang sangat rahasia dan penting untuk dijaga kerahasiaannya dari orang 

lain dan hal tersebut sudah nyata-nyata diberitahukan dan ditulis di dalam 

perjanjian pembukaan rekening dengan bank bersangkutan. Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Makassar menyatakan bahwa 

pihak Bank Mandiri bersalah dan harus mengganti kerugian atas kasus 

tersebut. Kasus ini memperlihatkan bahwa tindakan dari nasabah yang 

kurang hati-hati dalam menjaga kerahasiaan PIN rekeningnya membuat 

bank dipersalahkan dan harus mengganti kerugian nasabah. 

 Dengan perkembangan zaman modern saat ini tercipta berbagai 

hal-hal baru dalam dunia perbankan, salah satunya adalah penggunaan 

automated teller machine/ Anjungan Tunai Mandiri, atau yang lebih 
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dikenal dengan ATM. Sistem dalam penggunaan ATM itu sendiri 

didasarkan kepada penggunaan kartu yang akan menjadi jendela awal 

dalam proses bertransaksi. Kartu berbentuk plastik dikeluarkan oleh pihak 

bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah 

untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang 

tunai.
15

 

Di Indonesia sudah dikenal penggunaan kartu sejak tahun delapan 

puluhan
16

 di mana penggunaan fasilitas mesin ATM dari berbagai bank 

menjadi hal yang sangat lumrah dan sering kita temukan di lingkungan 

kita berada. Setiap sudut kota pasti dengan gampangnya kita dapat 

temukan mesin ATM, baik di mall, hotel, supermarket, ataupun di jalan 

dengan sistem drive-through .Hal ini menjadi kebutuhan pokok bagi setiap 

orang yang sekarang ini sudah sebagian besar telah memiliki kartu ATM 

untuk mendukung hidup ataupun untuk kegiatan-kegiatan usaha. Kartu 

yang menjadi identitas bagi nasabah dalam bertransaksi memberi perhatian 

khusus bagi pelaku jasa perbankan untuk melakukan dan mengedepankan 

prinsip kehati-hatian, akan tetapi prinsip kehati-hatian ini seakan-akan 

menjadi suatu tugas yang hanya berlaku untuk pihak bank saja. Nasabah 

yang notabane merupakan pelaku dalam dunia perbankan dan sebagai 

konsumen perbankan seakan-akan menjadi kurang peduli terhadap prinsip 

kehati-hatian ini. 

Prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman bagi dunia perbankan 

dimaksudkan untuk menjaga kegiatan usaha nya agar tetap sehat dan 
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prudent ( prudential banking system ) dan merupakan kewajiban bagi 

setiap pihak yang berada di dalam lingkup dari dunia perbankan itu 

sendiri, termasuk bank dan nasabah secara timbal balik. Kesetaraan 

pemangku kewajiban akan prinsip kehati-hatian inilah yang akan menjadi 

fokus penelitian pada karya ilmiah ini.  

Permasalahan diatas, berikut kasus yang dipaparkan, merupakan 

permasalahan baru yang belum diulas secara mendalam mengenai solusi 

dan penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan 

mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis dengan 

judul:“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM 

KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA”(Pendekatan Kasus Nomor: 

769 K/Pdt. Sus/2011) 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian atas penggunaan kartu 

ATM dalam ketentuan perundang-undangan? 

2. Bagaimana putusan lembaga peradilan atas penggunaan kartu 

ATM Bank Mandiri dalam perkara Nomor: 769 K/Pdt. Sus/2011? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis pengaturan tentang 

prinsip kehati-hatian atas penggunaan kartu ATM dalam ketentuan 

perundang-undangan. 
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2. Untuk mengetahui, menelusuri, dan menganalisis penerapan putusan dari 

lembaga peradilan terhadap kasus penggunaan kartu ATM  Bank Mandiri 

dalam perkara Nomor: 769 K/ Pdt. Sus/2011. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya 

hukum perbankan yang sedang berkembang di Indonesia. Selain itu 

diharapkan dapat menambah perpustakaan di bidang ilmu hukum 

perbankan dan juga dapat berguna bagi praktek di industriperbankan 

nasional. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dan masukan bagi kegiatan bisnis dalam industri 

perbankan nasional Indonesia supaya baik bank dan  konsumen 

perbankan menjadi lebih terjamin dan mendapatkan perlindungan 

hukum yang setara yang memadai dibawah hukum perbankan 

Indonesia. Selain itu diharapkan juga bermanfaat untuk menjadi 

tambahan bahan bagi mereka yang dalam kegiatannya berkecimpung 

langsung dalam dunia perbankan. 

1.5     Sistematika Penulisan 

Guna untuk mempermudah dalam penyajian materi agar terstruktur dan 

sistematis, maka penulis skripsi menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, isi secara garis besar adalah penjelasan 

secara umum tentang bab-bab selanjutnya. Pada bab 

ini memiliki 5 sub-bab, yaitu: Latar Belakang yang 

menguraikan tentang kesenjangan antara das sollen 

(fakta atau keadaan sekarang yang sedang terjadi) 

dan das sein (keadaan yang dicita-citakan untuk 

dicapai), Rumusan Masalahyang akan menjadi titik 

tumpu dan Basis Penelitian, Tujuan Penelitianyang 

merupakan pencapaian dari penelitian ini, Manfaat 

Penelitian yang merupakan harapan penulis dalam 

penelitian ini, dan Sistematika penulisan yang 

memperlihatkan struktur dan cara penulis dalam 

menulis penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA   

Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian besar, 

yaitu  landasan teori dan landasan konseptual. 

Dalam landasan teori diuraikan secara umum 

tentang perbankan secara umum, prinsip kehati-

hatian dalam hukum perbankan, kegiatan usaha 

perbankan, hubungan perdata antara nasabah 

dengan bank, dan penyelesaian sengketa konsumen. 

Kemudian dalam landasan konseptual didefinisikan 

istilah-istilah kunci dan penting agar tidak terjadi 



 

13 
 

kesalah pahaman makna, antara lain: Badan 

Penyelesaian Konsumen, bank, Bank Indonesia, 

jasa, kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, 

konsumen, nasabah penyimpan, pelaku usaha, 

pemegang kartu, penerbit, dan perbankan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini terbagi menjadi empat sub-babdi 

mana akan dibahas tentang jenis penelitian yang 

akan digunakan, cara/ prosedur mendapatkan bahan 

penelitian, sifat analisis penelitian, dan juga 

hambatan dan penanggulangan dari hambatan- 

hambatan tersebut. 

BAB IV :PEMBAHASAN DAN 

ANALISISPENELITIAN 

Pada bab ini merupakan isi dari penelitian. Dalam 

bab ini diuraikan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan dan dianalisis menggunakan metode yang 

digunakan.Dipaparkan juga mengenai permasalahan 

penelitian berserta pemecahannya yang dilandaskan 

kepada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan peraturan perundang-undangan.Jawaban atas 

isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam 

skripsi ini pun diuraikan pada bab ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan dan diberikan saran 

dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan 

tersebut. Saran yang berupa rekomendasi ditujukan 

untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu 

memberikan preskripsi terhadap apa yang 

seharusnya. 
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