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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu lembaga jasa keuangan adalah lembaga keuangan bank. 

Didirikannya lembaga keuangan dalam hal ini perbankan di Indonesia pada 

dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
1

 Perbankan 

merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, 

sering digambarkan sebagai lembaga mediasi, yang menghubungkan para 

pemilik dana (owner of funds) dan pengguna dana (user of funds) ditengah-

tengah kegiatan masyarakat. Karena berbagai alasan yang mendasari seperti 

tidak saling mengenal antara yang satu dengan yang lain serta untuk 

menghindarkan diri dari resiko yang mungkin terjadi (avoiding the risks) 

pemilik dana pada umumnya tidak berhubungan secara langsung dengan 

pengguna dana, sehingga keberadaan lembaga intermediasi sangat penting 

bagi kelangsungan hubungan diantara keduanya. Tanpa lembaga intermediasi 

tidak akan tercipta alokasi dana yang optimal ditengah-tengah masyarakat. 

Bank sebagai lembaga intermediasi mengumpulkan berbagai jenis 

simpanan yang disetor para penabung / deposan dengan jumlah dan jangka 

waktu yang berbeda-beda. Dana yang dikumpulkan tersebut disalurkan 
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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 membayarkannya kembali kepada pemilik dana sesuai 

dengan yang diperjanjikan dengan semula.
2 

Dengan adanya hubungan keperdataan di antara pemilik dana, maka 

diperlukan serangkaian perangkat hukum yang mampu untuk mengatur 

hubungan privat dimaksud, sekaligus yang dapat berperan untuk mengarahkan 

kegiatan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan pembangunan nasional. 

Hukum yang kondusif bagi perbankan untuk keberhasilan pembangunan 

ekonomi nasional sedikitnya harus memenuhi 5 (lima) syarat yakni stability, 

predictability, fairness, educative, dan kemampuan untuk meramalkan 

bagaimana berfungsinya sistem ekonomi.
3
 

Perbankan merupakan salah satu sumber penyalur dana kepada 

masyarakat diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, 

perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau 

untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan 

produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha, 

misal membeli mesin-mesin pabrik, membangun pabrik dan lain-lain. 

Sedangkan kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli 
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rumah atau kendaraan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan 

dari bank melalui sistem kredit.  

Perbankan yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi 

utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki 

peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan  nasional dan  hasil-

hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan 

taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan, seperti juga lembaga   

perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan lain-lain merupakan suatu 

lembaga keuangan yang menjembatani   antara  pihak  yang  berkelebihan  

dana  dan  pihak  yang memerlukan dana. Lembaga perbankan juga dapat 

didefinisikan sebagai lembaga yang berperan sebagai  perantara keuangan 

masyarakat (financial intermediary).
4
 

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan 

internasional senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan 

yang semakin luas dan harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan 

nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada 

masyarakat. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

usahanya mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah dengan 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  

Undang-Undang Perbankan.  
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Seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa fungsi 

bank adalah sebagai penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

Pasal 1 Ayat  (2) Undang-Undang Perbankan yang mengartikan bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 

Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam prinsip 

syariah,
5
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.
6 

Secara prinsip seluruh ketentuan yang mengatur tentang industri 

perbankan tidak boleh betentangan dengan undang-undangan perbankan. 

Secara umum, fungsi dan peranan bank mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:
7
 

1. Penghimpun dana. Dana yang melingkupi dana yang dapat dimanfaatkan 

oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya antara lain bersumber dari 

pemilik modal yang berupa setoran awal pendirian ataupun pengembangan 

modal, masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan 

produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro serta lembaga 

keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas 

dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank 

yang meminjam).
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2. Penyalur dana. Penyaluran atas dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah 

bank diwujudkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada 

masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, 

penyertaan, pemilikan harta tetap, dan lain sebagainya. Aktivitas ini 

menimbulkan resiko, karena itu dalam memenuhi asas kehati-hatian, 

pelaksanannya ditetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan.
 

3. Pelayanan jasa keuangan. Sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, bank 

melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman 

uang/transfer, penagihan surat berharga/collection, penyelenggara alat 

pembayaran menggunakan kartu (debit/kredit), BI-RTGS, SKN-BI, ATM, 

E-Banking, sampai dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
 

Selain itu, bank juga dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of 

development dan agent of service. Agent of trust yaitu lembaga yang 

berlandaskan kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. 

8
Masyarakat mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. 

Dalam fungsi ini, dibangun kepercayaan dari pihak penyimpanan dana 

(termasuk investor), bank juga debitur. Kepercayaan ini penting sebagai 

landasan aktivitas usaha yang saling diuntungkan, baik dari aktivitas 

penyimpangan dana, penambung dana, maupun penerima penyaluran dana. 

Agent of development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 

berdampak pada pembangunan lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. 
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Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan 

investasi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Kegiatan inilah yang akan 

menggerakan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Sedangkan 

agent of service yaitu sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan kepada 

masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan seluruh aktivitas 

keuangan yang dapat menggerakkan perekonomian secara umum.
9
 

Perkembangan industri perbankan dewasa ini telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi yang besar bagi 

pembangunan di Indonesia. Selain itu, industri perbankan merupakan salah 

satu industri yang sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) 

karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana, serta 

kepercayaan (trust) dari nasabah yang menempatkan dananya di bank. 

Dalam hal ini, bank hanya mungkin menghimpun dana simpanan dari 

masyarakat apabila masyarakat memiliki kepercayaan kepada banknya. 

Kepercayaan di sini harus dimaknai bahwa dana yang disimpan akan dapat 

dikembalikan oleh bank apabila ditagih dan bank wajib merahasiakan, 

baik simpanan maupun identitas nasabah penyimpan dana.
10

 Hubungan 
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hukum antara nasabah dan bank yang meliputi kepercayaan, kehati-hatian 

dan kerahasiaan disebut juga sebagai hubungan hukum non kontaktual.
11

 

Sekalipun berlandaskan prinsip kehati - hatian, risiko dalam 

menjalani industri perbankan akan selalu ada. Hal ini tidak terlepas dari 

kegiatan usaha bank yang terus mengalami perubahan dan peningkatan 

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan 

integrasi pasar keuangan, sehingga kompleksitas usahanya semakin tinggi. 

Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut 

mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin 

besar.
12

 Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuditas, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan 

risiko kepatuhan.
13

 

Salah satu risiko yang dihadapi industri perbankan yaitu maraknya 

kasus kejahatan perbankan (fraud rage), di antaranya adalah pembobolan 

melalui pencurian dan pemalsuan data nasabah yang dalam beberapa kasus 

banyak merugikan nasabah bank. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari 

kompleksnya fungsi dan tugas perbankan dewasa ini, dan rigidnya 

prosedural perbankan,
14

 bahkan dengan kemajuan teknologi yang semakin 

canggih seringkali kejahatan perbankan mudah dilakukan.
15

 Kondisi 
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seperti ini harusnya diantisipasi pihak bank mengingat minat masyarakat 

menyimpan dananya melalui lembaga yang disebut sebagai agent of trust, 

yaitu ada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat menjamin 

keamanan dananya dapat diambil sesuai waktu yang dibutuhkan.  

Selain itu, perlu diantisipasi bahwa dewasa ini terdapat kecenderungan 

bentuk-bentuk kejahatan tertentu (crime trends). Hal tersebut tampak dalam 

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-5 yang diadakan di Geneva, 

yang membahas mengenai Criminal Legislationm Judicial Procedures and 

Other Forms of Social Control in the Prevention of Crime, kejahatan yang 

harus mendapatkan perhatian antara lain “crime as business”. Kejahatan ini 

diartikan sebagai kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

materi melalui kegiatan dalam bisnis atau industri. Kejahatan ini pada 

umumnya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan dalam 

masyarakat, antara lain dalam bidang perbankan.
16

 

Beragam kejahatan yang terjadi dalam industri perbankan tentu 

menjadi tanggung jawab pihak bank untuk memberikan perlindungan dan 

menjamin kepastian keamanan dana nasabah. Hal ini mengingat perbankan 

adalah institusi kepercayaan, maka bank harus lebih mengutamakan 

perlindungan nasabah bank, karena jika sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh 

masyarakat, maka industri keuangan perbankan di Indonesia akan hancur 

berantakan.
17
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Seperti yang terjadi dalam kasus pembobolan dana nasabah Bank 

Tabungan Negara (BTN). Kasus ini bermula pada 14 Maret 2017, PT. Surya 

Artha Pembiayaan (SAN) Finance menggugat BTN terkait simpanan dana 

dalam bentuk deposito yang disimpan ke BTN hilang akibat perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai pihak BTN. Jumlah 

dana yang tersimpan di Kantor Kas BTN Cikeas hanya Rp. 140 Miliar dari 

total dana yang ditempatkan sebesar Rp. 250 Milliar, pihak PT. SAN Finance 

mempertanyakan uang Rp. 110 Milliar.  

Pihak bank dalam kasus ini tidak melakukan itikad baik untuk 

menanggung kerugian nasabah. Pihak bank memberikan keterangan bahwa ini 

merupakan tindakan suatu komplotan yang mengatas namakan BTN untuk 

melakukan pemalsuan deposito. Pemalsuan deposito ini dilakukan dengan cara 

mentransfer ke rekening lain. SAN Finance menjadi satu dari lima korban 

menuntut pengembalian uang yang telah disetornya, namun tidak pernah 

masuk ke rekeningnya.
18

 

Dengan hilangnya dana nasabah ini, maka dapat dikatakan bahwa 

kasus ini bisa terjadi lantaran bank melanggar prinsip kehati-hatian dalam 

hukum perbankan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang juga terkandung di dalam Pasal 2 

Undang-Undang Perbankan, yang pada pokoknya mengatur bahwa 

perbankan Indonesia, dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
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2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan, 

maka bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

kualitas manajemen dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, 

dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

3. Prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh bank juga harus sesuai 

dengan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan  Sutan Remy Sjahdeini 

bahwa prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya 

karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, 

tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu 

sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua 

anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank 

itu saja.
19

 

Oleh karena itu, maka PT. SAN Finance sebagai nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada BTN seharusnya dilindungi oleh bank 

dengan prinsip kehati-hatian. Namun, gugatan dalam perkara bernomor 

154/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst. diputus tidak dapat diterima (Niet 

Onvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

pada 12 September 2017. Alasannya tidak ada objek gugatan yang jelas, 

lantaran para pembobol belum mendapatkan vonis pidananya. Kedua pihak 

BTN dan PT. SAN Finance sama-sama mengajukan banding. Pengadilan 
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Tinggi Jakarta pada Putusan No. 170/PDT/2018/PT.DKI memutuskan untuk 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri. 

Oleh karena tidak diterimanya gugatan PT. SAN Finance tersebut, 

maka menjadi kerugian pihak nasabah bank yang seharusnya mendapat 

perlindungan atas dana yang di simpan pada bank BTN. Apabila mengacu 

pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 599 K/PDT/2012, 

tertanggal 31 Juli 2012, yang menyatakan bahwa nasabah harus dilindungi 

dananya ketika menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, giro atau 

deposito dan pihak bank berkewajiban menjaga stabilitas atau kesehatan bank, 

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Terjadinya pembobolan di bank 

karena tindak pidana pemalsuan atau penggelapan adalah resiko yang 

ditanggung oleh pihak bank, dan terjadinya kerugian tidak dapat dibebankan 

kepada nasabah, sehingga bank harus mengembalikan uang nasabah tanpa 

harus menunggu proses pidananya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 

mengemukakan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul:  

“Tanggungjawab Bank Dalam Menjamin Kepastian Keamanan Dana 

Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Putusan 

Nomor 170/Pdt/2018/PT.DKI)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dari 

penelitian ini meliputi: 
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1. Bagaimana tanggungjawab bank atas kehilangan dana nasabah akibat 

kejahatan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada 

nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan dengan 

melihat kasus Putusan Nomor 170/Pdt/2018/PT.DKI ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pihak bank atas 

kehilangan dana nasabah akibat kejahatan perbankan menurut Undang – 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang 

dapat diberikan kepada nasabah bank yang mengalami kerugian akibat 

kejahatan perbankan dengan dengan melihat kasus Putusan Nomor 

170/Pdt/2018/PT.DKI. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang yaitu secara teoretis dan 

praktis: 
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1. Secara teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang 

hukum perbankan terkait masalah tanggung jawab bank dalam 

menjamin kepastian keamanan dana nasabah terhadap tindak kejahatan 

perbankan. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang 

akan datang. 

c. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, 

penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi 

penulis dan pembaca tentang perlunya perlindungan bagi nasabah bank 

atas tindakan kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah.  

2. Secara praktis 

a. Masyarakat umum. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi masyarakat umum 

khususnya nasabah bank agar dapat lebih berhati-hati dalam 

menyimpan dananya dalam bentuk deposito karena sering 

dimanfaatkan pelaku kejahatan perbankan. 

b. Bagi pihak bank. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat 

dijadikan acuan khusus bagi pelaku usaha untuk memperhatikan 

prinsip kehati-hatian dalam menyimpan dana maupun data pribadi 

nasabah karena hal ini sangat rawan disalah gunakan. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara 

garis besar mengenai isi penulisan hukum yang akan dibuat yang 

dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan 

merupakan gambaran dari alur pikir penyusunan skripsi. Adapun sistematika 

penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab pertama ini berisi mengenai latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II:   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini menguraikan tentang tinjauan perbankan secara 

umum, tinjauan tentang kejahatan perbankan dan tinjauan 

tentang tanggungjawab bank. 

BAB III:   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini menguraikan mengenai metodologi 

penelitian hukum yang berisi berisi mengenai penjelasan-

penjelasan data penelitian tentang analisis tanggungjawab bank 

dalam menjamin kepastian keamanan dana nasabah terhadap 

tindak kejahatan perbankan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab empat ini, penulis akan mengemukakan analisis 

terhadap permasalahan penelitian yang merupakan jawaban atas 
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permasalahan-permasalahan yang ada dengan didukung data-

data sekunder sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan 

tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan 

kepada nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kejahatan 

perbankan dan tanggung jawab pihak bank atas hilangnya dana 

nasabah akibat kejahatan perbankan. 

BAB V:   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab kelima ini berisikan kesimpulan sementara yang 

menjawab dari permasalahan dan saran terhadap hasil penelitian 

yang telah diteliti. 
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