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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual  

1. Pengertian Umum 

a. Bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan 

mengeluarkan uang dimasyarakat terutama memberikan kredit dan 

jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
1
  

b. 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.
2
 

c. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
3
 

d. Penggandaan adalah proses, cara, perbuatan menggandakan. 

Menggandakan adalah melipatkan beberapa kali dan/atau 

memperbanyak.
4
 

e. Kartu adalah kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk 

berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis).
5
 

f. ATM (dalam Bahasa Indonesia: Anjungan Tunai Mandiri atau 

dalam Bahasa Inggris: Automated Teller Machine atau Automatic 

Teller Machine) adalah sebuah alat elektronik yang melayani 

                                                           
1
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 

hlm. 7. 
2
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182, TLN No. 3790, Pasal 1, Angka 2. 
3
Ibid, Pasal 1 Angka 16. 

4
 KBBI, “Penggandaan”, https://kbbi.web.id/penggandaan, diunduh 19 Maret 2018. 

5
 KBBI, “Kartu”, https://kbbi.web.id/kartu, diunduh 19 Maret 2018. 
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nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening 

tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" 

manusia.
6
 

g. Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau 

debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat 

pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara illegal. 

Teknik skimming dilakukan dengan cara mengggunakan alat yang 

ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu 

ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus 

operasinya adalah mengkloning data dari magnetic srtripe yang 

terdapat pada kartu ATM milik nasabah.
7
 

 

2. Tinjauan Umum tentang Bank 

a.  Bank sebagai Lembaga Keuangan  

  Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga 

 keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

 masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

 serta memberikan jasa bank lainnya. 

  Pengertian Lembaga Keuangan adalah setiap 

 perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya 

                                                           
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/ATM, diunduh 19 Maret 2018. 

7
http://tekno.liputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-

skimming, diunduh 19 Maret 2018. 
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 baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau 

 kedua duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 

  Pengertian lain jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, 

 maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan 

 uang.
8
 Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang 

 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 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.” 

  Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan 

 perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha 

 perbankan selalu berkaitan masalah dibidang keuangan. Jadi, dapat 

 disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan 

 utama, yaitu : 

1) Menghimpun dana;  

2) Menyalurkan dana, dan  

3) Memberikan jasa bank lainnya. 

 Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan 

kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-

jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua 

kegiatan diatas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah 

mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli 

                                                           
8
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13. 
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dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan 

deposito. 

 Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah 

simpanan giro, tabungan, dan deposito dimana masing-masing 

jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan 

tersendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan 

istilah funding. 

 Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan 

memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan 

menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian rangsangan lain dapat 

berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. 

Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan 

akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. 

Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai 

rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk 

menanamkan dananya di bank tersebut.
9
 

 Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali 

dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito 

kemasyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang 

                                                           
9
 Ibid, hlm 14. 
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berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah. 

 Kegiatan penyaluran kredit ini dikenal juga dengan istilah 

Lending. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga 

bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit 

(debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan 

komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. 

  Pengertian jasa lainnya berikutnya adalah yang merupakan 

jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini 

diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan kegiatan 

menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun maupun 

tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut: 

1) Jasa Setoran seperti setoran telepon, listrik, air dan uang kuliah. 

2) Jasa Pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun dan hadiah. 

3) Jasa Pengiriman Uang (Transfer). 

4) Jasa Penagihan (Inkaso). 

5) Jasa Kliring (Clearing). 

6) Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas) 

7) Jasa Penyimpanan Dokumen (Safe Deposit Box) 

8) Jasa Cek Wisata (Travellers Cheque) 

9) Jasa Kartu Kredit (Credit Card)  

10) Jasa-jasa yang ada dipasar modal seperti penjamin emisi dan 

pedagang efek 

11) Jasa Letter Of Credit (L/C). 

12) Jasa Bank Garansi dan Referensi Bank. 

13) Serta jasa bank laninnya.  
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  Jenis jasa yang banyak ini di tawarkan sangat tergantung 

dari kemampuan bank masing-masing. Semakin mampu bank 

tersebut semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. 

Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen 

serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.
10

 

 

b.  Fungsi dan Tujuan Bank  

   Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 3 UU Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga 

perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan 

(agent of development).
11

  

   Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan 

mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara 

keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan 

masyarakat yang kekurangan dana.
12

 Menurut Pasal 4 UU 

Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai 

tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, 

                                                           
10

 Ibid, hlm 16. 
11

 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

hlm. 13-14 
12

 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 4 
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tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti 

masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain 

stabilitas politik dan stabilitas sosial.
13

   

 

c.  Asas dan Prinsip Perbankan 

   Pasal 2 UU Perbankan menetapkan bahwa Perbankan 

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.  

   Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini 

penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi :  

 “yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi 

ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan. “ 

   Menurut Rochmat Soemitro pembangunan di bidang 

ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan 

masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan 

pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap 

pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi 

perkembangan dunia usaha.
14

  

    Hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan 

diantaranya sebagai berikut:  

                                                           
13

 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 20 
14

 Neni Sri Imaniyati, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktek, (Bandung: 

LPPM Unisba, 2000), hlm. 9 
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 1) Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle)  

  Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi 

hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari 

dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, 

sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan 

tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. 

 Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU 

Perbankan.  

2) Prinsip Kehati hatian (Prudential Principle)  

  Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan 

bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam 

penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada 

masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya 

prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat 

menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia 

perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 

29 ayat (2) UU Perbankan.  

3) Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle)  

  Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai 

dengan Pasal 47 A UU Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib 

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban 
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merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban 

merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk 

kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah 

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia 

Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan 

pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank 

dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi 

antar bank.
15

  

4) Prinsip Mengenal Nasabah (Know How Costumer Principle) 

 Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan 

oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, 

memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan 

setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.  

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip 

mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan 

dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga 

keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga 

keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal 

                                                           
15

 Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 

hlm. 164 
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yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi 

lembaga keuangan.
16

 

 

d.  Jenis-Jenis Bank  

  Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam 

Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam 

UU Perbankan terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. 

  Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi 

kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi 

perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah 

produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah 

operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi 

kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan 

dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan 

bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.
17

 

1) Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

 Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi 

kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan 

maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. 

Kepemilikian ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 165. 
17

 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 22. 
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saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat 

dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :  

a) Bank milik pemerintah  

 Bank milik pemerintah adalah bank yang dimana baik 

akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah  seperti Bank 

Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 

Tabungan Negara (BTN) dan lain sebagainya. 

 Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di 

daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, 

contohnya seperti BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera 

Selatan, BPD DKI Jakarta dan lain lain. 

b) Bank milik swasta nasional  

 Bank milik swasta nasional merupakan bank yang 

seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional 

serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh 

bank milik swasta nasional adalah Bank Bumi Putra, Bank 

Bukopin, Bank Central Asia (BCA), Bank Panin dan bank 

lainnya. 

 Bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank 

yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. 
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c) Bank milik asing  

 Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada 

diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah 

asing suatu Negara. Contoh bank milik asing  seperti ABN, 

AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, 

Bangkok Bank, Standard Charted Bank, dan bank asing 

lainya. 

d) Bank milik campuran  

 Bank milk campuran merupakan bank yang kepemilikan 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank 

campuran ini antara lain : Bank Finconesia, Bank Merincorp, 

Bank PDFCI, Ing Bank dan lain-lain.
18

 

 

2) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga  

 Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan 

sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis 

bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga 

baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 (dua) 

kelompok, yaitu :  

                                                           
18

 Ibid, hlm. 29-31 
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a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional. 

 Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa 

ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. 

Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa 

Indonesia dimana asal mula di bank Indonesia dibawa oleh 

colonial Belanda (Barat). 

 Bank dalam mencari keuntungan dan menentukan 

harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional menggunaka 2 (dua) metode, yaitu :  

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk 

simpanan seperti giro, tabungan mapun deposito. 

Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah 

spread based. 

2. Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan konvensional 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya 

dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya 

administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya lainnya. 

Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee 

based. 

 

 

David, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm 
Pada Bca Kantor Cabang Pembantu Penuin 
UIB Respository©2018



23 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

 Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah 

terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan 

prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah 

menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara 

bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana 

atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

 Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank 

yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara :  

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah); 

3. Pembiayaan jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah); 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah); 

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 

wa iqtina).
19

 

 

     

                                                           
19

 Ibid, hlm. 32-34 
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e.  Produk-Produk Bank  

   Guna menghasilkan profit dari usaha yang dilaksanakan, 

bank memiliki produk masing-masing yang mereka tawarkan 

kepada calon nasabah. Diantara berbagai produk-produk Bank 

adalah antara lain: 

1) Simpanan Giro (Demand Deposit) 

 Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau 

bilyet giro. 

2) Simpanan Tabungan (Saving deposit) 

 Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang 

penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. 

Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan,slip 

penarikan,kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

3) Simpanan Deposito (Time Deposit) 

 Simpanan Deposito merupakan simpanan yang memiliki 

jangka waktu tetentu (jatuh tempo). Penarikannya dilakukan 

sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito 

terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on 

call. 

4) Kredit Investasi  

 Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada 

pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. 
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5) Kredit Modal Kerja  

 Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan 

kepada nasabah yang akan digunakan sebagai modal usaha. 

6) Kredit Perdagangan  

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan 

kepada para pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas 

dan/atau memperbesar kegiatan perdagangan. 

7) Kredit Produktif  

 Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa 

investasi, modal kerja atau perdagangan. 

8) Kredit Konsumtif  

 Kredit komsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi baik pangan, 

sandang maupun papan. 

9) Kredit Profesi  

 Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada 

para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau 

pengacara.
20

 

 

f.  Kartu ATM sebagai Produk Bank   

   Seiring dengan perkembangan zaman, alat pembayaran 

terus berkembang dari alat pembayaran tunai kealat pembayaran 
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 Dicki Hartanto, Bank dan Keuangan Lain, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 40 
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non tunai. Alat pembayaran non tunai berkembang pesat di 

Indonesia terutama penggunaan uang plastik yang merupakan jasa 

bank yang dinamakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri).  

   ATM ini menjadi salah satu produk unggulan perbankan 

yang diminati nasabah karena dengan ATM nasabah hanya datang 

ke tempat-tempat dan menarik uang secara langsung tanpa harus 

mengikuti prosedur dan antrian seperti penarikan di bank.   

  Memberikan layanan kepada nasabah bank berupaya 

memberikan jasa-jasa, salah satu jasa bank yang paling banyak 

diminati yaitu ATM. ATM merupakan usaha bank mengantarkan 

jasa-jasa kepada masyarakat. ATM menguntungkan bagi 

masyarakat karena dapat menghemat waktu dan tempat bagi fungsi-

fungsi perbankan rutin untuk memperoleh uang tunai dan 

melaksanakan penyetoran. Bagi bank, ATM merupakan alat yang 

lebih efektif biaya untuk mengantarkan atau menyerahkan fungsi-

fungsi rutin dan membebaskan untuk menjual jasa-jasa dengan hasil 

yang lebih besar.
21

  

   ATM sebagai salah satu sarana yang memegang peranan 

penting dalam penggunaan kartu debit adalah mesin Automatic 

Teller Machine (ATM). ATM merupakan mesin yang dapat 

melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) 

dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur untuk transaksi-

                                                           
21

 Lipis, Perbankan Elektronik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 9 
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transaksi perbankan rutin, seperti penyetoran, penarikan uang-tunai, 

transfer antar rekening dan pelunasan kredit.  

   Pemegang kartu ATM dimungkinkan untuk menarik uang 

tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa 

komunikasi sama sekali dengan petugas bank. Cukup dengan 

memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui 

tombol-tombol pada keyboard ATM.  

   ATM di samping pelayanan penarikan uang tunai, 

penggunaan cash card melalui ATM dapat melakukan beberapa 

fungsi bank antara lain meminta informasi saldo rekening. Dengan 

demikian semakin canggihnya perkembangan teknologi maka akan 

semakin banyaknya jumlah dan luas jaringan ATM yang akan 

semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah.
22

 

   Meningkatnya jumlah nasabah pengguna ATM belum 

diimbangi oleh produk hukum yang mengatur tentang hak-hak 

nasabah sebagai pengguna ATM. Ini bisa dimaklumi karena 

perkembangan teknologi khususnya perbankan belum diimbangi 

atau tidak serta merta dikuti oleh aturan-aturan hukum terkait 

dengan perkembangannya sehingga sampai saat ini belum ada 

aturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah pengguna 

ATM.  
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 Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 
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   Aturan-aturan lain juga begitu seperti tanggung jawab bank 

terhadap nasabah pengguna ATM jika nasabah tersebut mengalami 

kerugian atau penipuan terkait dengan ATM. Penggunaan ATM 

didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan bank yang dibuat 

dalam suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut didahului dengan 

pemenuhan persyaratan yang ditetapkan bank pada nasabah. 

 

3. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Tindak Pidana di Perbankan  

a. Pengertian Hukum Pidana  

 Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai 

keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya 

bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat 

negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi 

terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia 

dalam masyarakat.
23

  

 Menurut Soedarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja 

di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu.
24

 W.L.G Lemaire memberikan 

pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma 

yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 

                                                           
23

 O. Notohadmidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Salatiga : Griya Medika, 2011), hlm. 121 
24

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 

2005), hlm. 2 
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pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi 

berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 
25

 

 Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan 

hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang 

dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap 

pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa 

Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik 

hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak 

menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-

norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi 

atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.
26

  

  

b. Pengertian Tindak Pidana  

 Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) dikenal dengan 

istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 

peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.
27

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan 

hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian 
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 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hlm. 2 
26

 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 3 
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 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Pukap Indonesia, 2012), hlm. 20 
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perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu 

melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-

undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.
28 

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana.
29  

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
30

 

1) Tindak pidana materil (materiel delict)
 

 Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan 

hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai 

perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa 

merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut 

tindak pidana material (materiel delict).
 

2) Tindak pidana formal (formeel delict)
 

 
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan 

dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan 

akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang 

disebut tindak pidana formal (formeel delict).
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 Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 15 
29

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 

hlm.37 
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c. Tindak Pidana dalam Perbankan 

 Tindak Pidana dalam Perbankan adalah perbuatan-

perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan 

usaha pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan 

ketentuan pidana di luar undang-undang perbankan atau undang-

undang yang berkaitan dengan perbankan.  

 Tindak pidana di bidang perbankan juga ada  yang 

mendefinisikan secara popular, bahwa tindak pidana perbankan 

adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (crimes 

through the bank) dan sasaran tindak pidana itu (crimes against the 

bank).
31

 Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan 

dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena 

itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan white 

collar crime.  

 Secara umum, kejahatan white collar crime dapat 

dikelompokkan menjadi:  

1) Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam 

melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat 

hukum, akuntan, dan dokter.  

2) Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, 

seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, 

pelanggaran terhadap hak warga negara.  

3) Kejahatan korporasi.  
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 Ciri khas lain yang terdapat dalam white collar crime adalah 

bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan 

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari 

perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu, white collar crime 

sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh 

kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan 

lainnya.
32

 

 

d. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Perbankan 

 Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk 

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. 

Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding 

lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak 

pidana di bidang perbankan.  

 Tindak pidana akan dikelompokkan  menjadi tindak pidana 

di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu 

yang diatur umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang 
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 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 
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diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang 

Perbankan. 

1. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-

Undang Perbankan 

 Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana 

yang menjadikan bank sebagai sarana (Crime through the 

Bank) dan atau sasaran/obyek kejahatan (Crime against the 

Bank). Menurut UU Perbankan, tindak pidana di bidang 

perbankan terdiri dari 13 (tiga belas) macam. Dari ketiga belas 

macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, 

dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama , yaitu : 

a) Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perizinan  

 Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong 

dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang 

berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai 

lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan 

bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau 

ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.  

 Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut 

didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang 

ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut 

dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang 

perbankan kelompok ini.  
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 Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak 

pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang 

berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang 

menentukan :  

“(1)  Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari 

Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus 

miliar rupiah). 

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk 

perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau 

koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan   

dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang 

memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang 

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau 

terhadap kedua duanya.”
33

 

 

b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank 

 Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana 

masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus 

dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang 

harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai 

keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan 

nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum 

membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu 
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bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di 

bidang perbankan kelompok ini.  

 Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak 

pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang 

berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat 

(1), Pasal 47 ayat (2) yang menentukan : 

“(1)  Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau 

izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, 

dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi 

untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 

rupiah).” 

(2)  Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau 

pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja 

memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan 

menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." 

 

Dan juga pasal 47 A yang menentukan bahwa :  

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank 

yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang 

wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A 

dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.00 

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."
34
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 Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia 

bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang 

melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan 

tersebut atau dengan kata lain tidak dipidana. Pengecualian 

tersebut adalah:  

(1) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan 

 perpajakan   

 Pada awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 

(1) UU Perbankan, untuk kepentingan perpajakan, 

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah 

tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat menyurat 

mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada 

pejabat pajak. Ketentuan tersebut telah mengalami 

perubahan seiring dengan diubahnya ketentuan dalam 

Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan tersebut.  

 Ketentuan tersebut dengan adanya UU Perbankan, 

ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi  :  

“(1)  Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank 

Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan 

berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada 

bank agar memberikan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-

surat mengenai keadaan keuangan Nasabah 

Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."
35
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  Perubahan yang terjadi bahwa Pimpinan Bank 

Indonesia yang dapat mengeluarkan keterangan 

mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. 

Sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan hal 

yang menyangkut rahasia bank dari seorang nasabah 

penyimpan, apabila berkaitan dengan kepentingan 

perpajakan saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri 

Keuangan.  

 Rahasia bank dalam kondisi ini maka Pimpinan 

Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan 

berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank 

agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-

bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan 

keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat 

pajak. Dalam hal pembukaan rahasia bank tersebut, 

maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari 

Menteri Keuangan. Sedangkan mengenai keperluan 

untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundangundangan perpajakan lainnya, tidak 

diperlukan permintaan.  

 Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan 

menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, 

pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau 

bukti dari bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang 

mengenai perpajakannya.   

(2) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan 

penyelesaian piutang negara  

 Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk 

kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan 

ketentuan yang baru. Pasal yang mengatur untuk itu, 

yaitu Pasal 41 A menentukan bahwa :  

“(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah 

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan 

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, 

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada 

pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk 

memperoleh keterangan mengenai simpanan 

nasabah debitur.” 
36

    

 

 Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka 

penyelesaian piutang negara tersebut dapat diperoleh 

apabila dilakukan permohonan tertulis oleh Kepala 

                                                           
36
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Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara serta Ketua 

Panitia Urusan Piutang Negara.  

 Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan 

jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau 

Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur 

yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya 

keterangan.  

(3) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan 

peradilan   

 Pada awalnya menurut ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 42 UU Perbankan, untuk kepentingan 

peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan 

dapat memberi izin secara tertulis kepada polisi, jaksa 

atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank 

tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada 

bank. Selain izin dari Menteri Keuangan, juga harus ada 

permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung.  

 Hal tersebut dikarenakan dengan adanya UU 

Perbankan, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi 

bahwa hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat 

memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk 

mendapat keterangan tentang keuangan nasabah bank.  
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 Pembukaan rahasia bank selain izin dari Pimpinan 

Bank Indonesia, juga harus ada permintaan tertulis dari 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, 

atau ketua Mahkamah Agung. Sedangkan menyangkut 

perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, 

informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari 

Menteri Keuangan. Direksi bank yang bersangkutan 

dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang 

keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan 

memberikan keterangan lain yang relevan dengan 

perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 UU 

Perbankan.     

(4) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan 

kegiatan perbankan  

 Pembukaan yang menyangkut data dari nasabah 

yang termasuk pula sebagai rahasia bank dalam hal 

untuk kelancaran kegiatan bank, terbatas dalam hal tukar 

menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi 

antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan 

mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna 

mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan 

status dari suatu bank ke bank yang lain. Dengan 

demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang 
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dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan 

nasabah atau bank lain.  

 Hal ini tercantum dalam ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 44 UU Perbankan :
37

 

“(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, 

direksi bank dapat memberitahukan keadaan 

keuangan nasabahnya kepada bank lain.”  

  

Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai 

tukar menukar informasi mencakup pengaturan tata cara 

penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan 

jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti 

indikator secara garis besar dari kredit yang diterima 

nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang 

bersangkutan dalam daftar kredit macet.  

 Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

27/120/KEP/DIR Tentang Tata Cara Tukar Menukar 

Informasi Antar Bank tanggal 25 Januari 1995. 

Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara 

tertulis oleh direksi bank yang memerlukan, dengan 

menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi 

yang diminta. Bank yang diminta informasinya oleh 

                                                           
37

 Ibid, Pasal 44 ayat (1) 
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bank lainnya wajib memberikannya secara tertulis sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya.  

 Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 44 UU Perbankan.   

 Alasan lain untuk tukar menukar informasi ini 

adalah dalam rangka melakukan kerja sama atau 

transaksi dengan bank, maka keterangannya dapat 

diminta dari Bank Indonesia, yaitu mengenai keadaan 

dan status dari suatu bank. Informasi mengenai bank 

yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi:  

(1) Nomor dan tanggal akta dan pendirian dan izin 

usaha;  

(2) Status/jenis usaha;  

(3) Tempat kedudukan;  

(4) Susunan pengurus;  

(5) Permodalan;  

(6) Neraca yang telah diumumkan; 

(7) Pengikutsertaan dalam kliring;  

(8) Jumlah kantornya.  

(5) Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang 

rekening  

 Pembukaan rahasia bank yang tidak dikenakan 

pidana dapat saja dilakukan atas permintaan nasabah 
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penyimpan itu sendiri maupun melalui kuasa hukum 

nasabah pemegang rekening.  

 Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan yang 

menentukan: 
38

 

“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah 

penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib 

memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah 

penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak 

yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”  

 

(6) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli 

waris  

 Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, 

maka ahli waris dari nasabah penyimpan tersebut berhak 

mengajukan permintaan untuk membuka keadaan 

keuangan nasabah penyimpan yang meninggal tersebut. 

Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban 

nasabah penyimpan di bidang keuangannya.  

 Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan yang 

menentukan: 
39

 

“Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, 

ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang 

bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai 

simpanan nasabah penyimpan tersebut."  

                                                           
38

 Ibid, Pasal 44 A ayat (1) 
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 Ibid, Pasal 44 A ayat (2) 
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(7) Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan 

kewajiban bank memberikan laporan 

  Pengecualian pembukaan rahasia bank selain 4 

(empat) pengecualian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

ada 1 (satu) lagi yang dikecualikan, yaitu pembukaan 

rahasia bank yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada pusat 

Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).  

 Hal ini terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 

berbunyi : 
40

 

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak 

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi 

Keuangan lain”. 

  

c) Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan 

Pembinaan bank  

  Bank untuk menjaga kelangsungan hidup, maka 

setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi 

kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam 
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Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122, TLN No. 5164, Pasal 72 ayat (2) 
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pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank 

Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut 

mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola 

uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Bank Indonesia 

perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha 

bank yang dituangkan dalam bentuk laporan.  

  Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana 

dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di 

bidang perbankan kelompok ini. Dalam UU Perbankan, 

disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam 

jenis tindak pidana yang berkaitan dengan dengan kelompok 

ini, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang 

menentukan: 
41

 

“(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank 

yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang 

wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), 

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta 

denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah)." 

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank 

yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat 

(2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 

pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-
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kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." 

 

d) Tindak Pidana yang berkaitan dengan Usaha Bank  

  Sehubungan dengan semakin banyak dan 

bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank 

tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara 

bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung 

kepada publik melalui media massa maupun diberikan 

kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. 

  Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak 

pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang 

berkaitan dengan usaha bank terdapat dalam Pasal 49 yang 

menentukan bahwa:
42

 

“(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank 

yang dengan sengaja:  

a.  membuat atau menyebabkan adanya pencatatan 

palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, 

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 

usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau 

menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 

dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suatu bank;  

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 

menghapus, atau menghilangkan adanya suatu 

pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
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maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 

usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, 

atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, 

menghilangkan, menyembunyikan atau merusak 

catatan pembukuan tersebut, diancam dengan 

pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 

sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

 

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank 

yang dengan sengaja:  

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau 

menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, 

uang tambahan, pelayanan, uang atau barang 

berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 

keuntungan keluarganya, dalam rangka 

mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi 

orang lain dalam memperoleh uang muka, bank 

garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam 

rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank 

atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas 

dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam 

rangka memberikan persetujuan bagi orang lain 

untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi 

batas kreditnya pada bank;  

b.  tidak melaksanakan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 

penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah)." 
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e) Tindak Pidana yang berkaitan dengan Sikap dan/atau 

Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak 

Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank  

  Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan 

dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak 

tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah 

dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk 

mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, 

para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati 

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan 

malah melakukan tindakan sebaliknya.  

  Dalam UU Perbankan disebutkan bahwa tindak 

pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang 

berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan yang dilakukan 

oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang 

Saham Bank terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b yang 

menentukan:
43

 

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank 

yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah 

yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 

ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, 

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 
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sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah)." 

 

Pasal 50 yang menentukan bahwa:  

 

“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan 

bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 

bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 

(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 

sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 

 

dan Pasal 50A yang menentukan bahwa: 
44

 

 

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan 

komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak 

melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 

Undang-undang ini dan ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda 

sekurangkurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus 

miliar rupiah)." 

 

  Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari 

prinsip Piercing Corporate Veil. Prinsip ini adalah 

pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang 

saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 
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perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham 

yang dimiliki.  

  Tindak pidana di bidang perbankan selain 

dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama seperti 

yang dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di 

bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak 

pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa 

pelanggaran. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 

pada umumnya dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif 

(soal berat atau entengnya ancaman pidana). 
45

 

  Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi : 
46

 

“(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 

Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 

50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."  

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

ayat (2) adalah pelanggaran.”  
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2. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang-

Undang Perbankan 

 Tindak pidana di bidang perbankan selain yang diatur 

dalam UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan juga 

berkaitan dengan bidang lainnya sehingga perlu adanya 

peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak 

pidana atau pun kejahatan yang tidak di atur dalam UU 

Perbankan untuk kemudian menanggulanginya.  

 Peraturan perundang-undangan lain yang  juga mengatur  

tindak pidana di bidang perbankan antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 Sebagai peraturan yang mengatur secara tegas 

mengenai seluruh tindak pidana pada umumnya, KUHP 

bisa dijadikan sebagai acuan untuk menanggulangi tindak 

pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat terjadi karena 

semakin hari semakin banyak pelaku dan motif dalam 

tindak pidana di bidang perbankan dimana pelaku tersebut 

melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. 

Semakin bervariasinya kegiatan dan usaha perbankan juga 

dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya 

peluang untuk melakukan tindak pidana.  
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 Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk 

menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, antara 

lain  adalah :  

(1)  Pasal 362 KUHP  

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana denda paling 

banyak sembilan ratus rupiah.”  

 

 Dari rumusan pasal 362 di atas dapat disimpulkan 

bahwa tindak pidana bidang perbankan yang terjadi 

adalah dengan menjadikan bank sebagai sasaran atau 

objek tindak pidana.
47

 

 

(2) Pasal 372 KUHP 

 “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 

karena penggelapan, dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah.”   

 

 Dari rumusan pasal 372 KUHP tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa tindakan tersebut bukanlah 

berasal atau bersumber dari kejahatan, misalnya 

mencuri, akan tetapi hasil akhir tindak pidana tersebut 

                                                           
47
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telah melanggar hak orang lain yang sah di mata 

hukum. Dewasa ini tindak pidana semacam ini sangat 

sering terjadi.  

 Hal ini didukung oleh faktor bahwasanya 

simpanan nasabah ditata sedemikan canggihnya 

melalui komputerisasi, sehingga orang yang memiliki 

keahlian di bidang teknologi mudah untuk 

memanipulasinya. 

 

(3) Pasal 378 KUHP  

 “Barang siapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau 

supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan 

piutang diancam karena penipuan dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.” 

 

 Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, 

maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah : 
48

 

1. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu 

barang, supaya membuat suatu utang atau supaya 

menghapuskan suatu piutang. Hal tersebut biasanya 

disebut sebagai “objek penipuan”. 

                                                           
48
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2. Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melawan hukum.  

3. Mempergunakan cara-cara:  

 a.  Memakai nama palsu;  

 b.  Memakai kedudukan palsu;  

 c.  Mempergunakan tipu muslihat;  

 d.  Membohong. 

b) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  

 Pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang 

digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang 

perbankan  adalah:
49

 

Pasal 30 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem 

Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.  

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem 

Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk 

memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik.  

                                                           
49

 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
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(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem 

Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, 

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem 

pengamanan. 

 

 Mengenai sanksi atau hukuman atas pelanggaran 

pasal 30 UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 46 UU ITE, 

yaitu : 
50

 

Pasal 46 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah).  

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta 

rupiah).  

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah). 

 

c) Penggandaan Kartu ATM (Skimming) sebagai Tindak 

Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang-Undang 

Perbankan 

  Kejahatan kartu ATM yang sering terjadi adalah 

penggandaan kartu ATM atau dikenal juga dengan 

Skimming. Skimming merupakan tindakan pencurian 

informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin 

informasi yang terdapat ada strip magnetik kartu kredit atau 
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debit secara illegal. Teknik skimming dilakukan dengan cara 

mengggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM 

(tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal 

dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah 

mengkloning data dari magnetic stripe yang terdapat pada 

kartu ATM milik nasabah.
51

 

  Cara kebiasaan yang digunakan oleh si pelaku 

kejahatan untuk mengetahui nomor kartu dan nomor PIN si 

korban (nasabah) adalah sebagai berikut :
52

 

1. Untuk mencuri PIN biasanya si pelaku mengintip calon 

korban dari belakang antrian lewat bahu korban yang 

sedang melakukan transaksi pada mesin ATM, ini bisa 

terjadi pada tempat-tempat seperti di Mall atau di lobby 

bank yang letak ATM-nya terbuka.  

2. Si pelaku kejahatan memasang kamera kecil 

(Spycamera) dan Card reader pada mesin ATM. Mesin 

card reader berfungsi untuk merekam data dari magnetic 

stripe kartu ATM, sementara kamera kecil yang 

tersembunyi digunakan untuk mengintip atau merekam 

nomor PIN korban saat menggunakan keypad ATM. 
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 Skimming merupakan tindak pidana di bidang 

perbankan diluar UU Perbankan. Hal tersebut dikarenakan 

Skimming telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :  

1. Mengambil barang kepunyaan orang lain 

 Teknik skimming dilakukan dengan cara 

menggunakan alat yang ditempelkan pada slot 

mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) 

dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. 

Dengan menggunakan skimmer, pelaku telah 

menyalin dan mencuri seluruh data/informasi yang 

terdapat dalam kartu ATM korban.  

2. Dimiliki secara melawan hukum 

 Tindakan pelaku yang menyalin dan 

mencuri seluruh data/informasi yang terdapat dalam 

kartu ATM korban tanpa ijin/persetujuan dari 

korban merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum. 

 Selain memenuhi unsur-unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 362, tindakan skimming juga 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE, 

yaitu:  
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1. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses sistem elektronik  

2. Dengan maksud atau tujuan untuk memperoleh 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

 

4. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Nasabah Bank  

a. Pengertian dan Konsep Perlindungan Hukum  

 Konsep perlindungan hukum menurut Sulistyandari dalam 

bukunya yaitu sebagai berikut: 
53

 

“Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum 

memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan 

kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan 

bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum 

yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.” 

 

 Konsep tersebut ditarik dari teori keadilan menurut 

Aristoteles dan John Rawls yang kemudian dihubungkan dengan 

hukum sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 
54

 

“Dari uraian mengenai teori keadilan baik menurut Aristoteles dan 

John Rawls ada benang merah yang bisa ditarik sebagai suatu 

kesimpulan dari teori-teori keadilan itu, yaitu kesemuanya 

berbicara sesuatu hal yang sama bahwa pada hakekatnya 

memberikan keadilan berhubungan dengan memberikan hak dan 

kewajiban kepada subyek hukum apakah itu masyarakat/institusi 

atau individu yang diatur dalam hukum positif. Jika dikaitkan 
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dengan perlindungan hukum, maka pada intinya hukum itu 

memberikan perlindungan yang berarti memberikan keadilan yaitu 

memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek 

hukum yaitu institusi maupun individu, dan menurut Aristoteles 

keadilan diberikan oleh hukum tergantung hubungan mana yang 

diatur oleh hukum tersebut. Pengaturan hubungan adalah 

pengaturan kepentingan-kepentingan dari yang bersangkutan, 

karena hubungan-hubungan hukum adalah kepentingan-

kepentingan yang mendapat perlindungan hukum. tiap-tiap 

hubungan hukum mempunyai dua segi, pada satu pihak ia 

mempunyai hak dan pada pihak lainnya ia mempunyai kewajiban. 

Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan 

kewajiban, maka terjadilah pelanggaran hak-hak pada pihak 

lainnya, yang demikian disebut dengan pelanggaran hukum. 

Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat 

perlindungan hukum.”  

 

 Berkaitan dengan hak dan kewajiban, pendapat Nicolai 

sebagaimana dikutip Sulistyandari dalam bukunya adalah sebagai 

berikut: 
55

 

“Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepalde 

feitelijke handeling te verichten of na te laten, of de (rechtens 

gegeven) aanspraak op het verichten van een handeling door een 

ander. Een plicht implieert een verplichting om een bepaalde 

handeling te verrichten of na laten.  

(Hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk 

melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).”  

 

 Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai 

perlindungan hukum dalam bukunya sebagai berikut: 
56

 

“Perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk 

melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada 

yang wan prestasi.” 
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 Menurut Fathor Rahman yang mengutip pendapat dari 

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut: 
57

 

“Maksud perlindungan hukum adalah untuk menjamin keberadaan 

sesuatu hal tertentu, dimana selaras dengan fungsi hukum, yakni 

sebagai:  

(1) alat ketertiban dan keteraturan masyarakat dengan 

memberikan pedoman tentang bagaimana berperilaku dalam 

masyarakat melalui norma-norma dan perintah-perintah;  

(2) sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dengan sifat 

dan wataknya yang memiliki daya mengikat baik fisik maupun 

psikologis; dan  

(3)  sebagai sarana penggerak pembangunan melalui daya 

mengikat dan memaksa dari hukum tersebut.”   

 

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

 Bentuk perlindungan dibagi menjadi perlindungan secara 

langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Yang termasuk 

dalam perlindungan langsung antara lain: 
58

 

1) Hak Preferen nasabah Penyimpan Dana  

 Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada 

seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang 

lain. Dalam sistem perbankan, nasabah penyimpan merupakan 

kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa 

nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima 

pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban UU Perbankan.  
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2008), hlm. 132 

 

David, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm 
Pada Bca Kantor Cabang Pembantu Penuin 
UIB Respository©2018



61 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

2) Lembaga Asuransi Deposito  

 Sistem asuransi deposito diciptakan dalam rangka 

memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan 

nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami 

kegagalan, terutama deposan yang dananya relatif kecil.  

 Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara 

stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara 

mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi 

gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang 

disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.  

 Saat ini, sistem asuransi deposito di Indonesia telah 

diakomodasi dengan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin Simpanan.  

 Yang termasuk dalam perlindungan tidak langsung di 

antaranya yaitu sebagai berikut: 
59

 

1) Prinsip kehati-hatian (Prudential Principal)  

 Dasarnya adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) 

UU Perbankan. 

2) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)  

 Dasarnya adalah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

Perbankan.  
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3) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, 

diatur dalam Pasal 35 UU Perbankan.  

4) Merger, konsolidasi dan akuisisi bank.  

 Menurut Philipus M. Hadjon, ada 2 (dua) macam 

perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: 
60

 

1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum 

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan  

2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  

 Di dalam perlindungan hukum bagi rakyat ini minimal ada 

2 (dua) pihak dimana perlindungan hukum difokuskan pada salah 

satu pihak, pemerintah di satu pihak dengan tindakan-tindakannya, 

berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan 

pemerintah tersebut.  

 Segala sarana, diantaranya peraturan perundang-undangan 

yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat 

sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif 

merupakan perlindungan yang preventif. Penanganan perlindungan 

hukum bagi rakyat oleh peradilan merupakan perlindungan hukum 

yang represif. 
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c. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna 

ATM ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

1) Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha  

 Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut sebagai 

UUPK) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen. 

 Menurut A.Z Nasution, perlindungan konsumen adalah 

keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalahnya dengan para penyedia jasa.
61

   

Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi 

pihak-pihak yang mengadakan hubungan bermasalah dalam 

masyarakat. 

 Merupakan kenyataan bahwa dalam masyarakat kebutuhan 

konsumen yang berjumlah besar itu sangat lemah dibandingkan 

dengan para penyedia kebutuhan konsumen. 

Ketidakseimbangan atau gangguan pada kepentingan 

konsumen lambat atau cepat akan berpengaruh pula terhadap 

kepentingan-kepentingan pihak lainnya karena konsumen 
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merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting dalam 

kegiatan ekonomi. Jika salah satu pelaku kegiatan ekonomi 

tidak ada atau tidak menjalankan kegiatannya ataupun 

menundanya maka prestasi pelaku kegiatan lainnya mejadi sia-

sia. 

 Nasabah pengguna ATM termasuk dalam “konsumen” 

sebagaimana yang disebutkan dalam UUPK. Menurut Pasal 1 

angka 2 UUPK, Konsumen adalah: 

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan” 
62

 

 

 Pengertian konsumen secara harfiah berarti seseorang yang 

membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau 

suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau 

menggunakan jasa tertentu.
63

 

 Bank termasuk sebagai pelaku usaha sebagaimana yang 

ditentukan dalam UUPK, yang memberikan juga pelayanan 

perbankan yang dimanfaatkan oleh konsumen yakni nasabah 

bank. Dalam pasal 1 angka 3 UUPK menentukan bahwa :  

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
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didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”  

 

2) Hak-Hak dan Kepentingan Konsumen  

 Kepentingan konsumen secara rinci termuat dalam Resolusi 

PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam guideline for 

consumer protection bagian II (General Principles) angka 3 

digariskan bahwa kepentingan konsumen (Legitimate needs) 

yang dimaksud yaitu: 
64

 

a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap 

kesehatan dan keamanannya; 

b) Promosi dan perlindungan dari kepentingan social ekonomi 

konsumen; 

c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk 

memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang 

tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi; 

d) Pendidikan konsumen; 

e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f) Kebebasan untuk membentuk organisasi lainnya yang 

relevan dan memberi kesempatan kepada organisasi 

tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

mereka. 

 Kepentingan konsumen dapat dikelompokkan dalam 3 

(tiga) bentuk, yakni sebagai berikut :
65

 

a) Kepentingan Fisik  

  Kepentingan fisik konsumen yang dimaksud dalam 

hal ini adalah kepentingan badani konsumen yang 
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berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau 

jiwa konsumen dalam menggunakan barang atau jasa. 

b) Kepentingan Sosial Ekonomi 

  Konsumen mengkehendaki agar setiap konsumen 

dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber 

ekonomi konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau 

jasa kebutuhannya. 

c) Kepentingan Perlindungan Hukum. 

 Walaupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

Indonesia secara tidak langsung telah memuat ketentuan yang 

mengatur konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 1245, 

1365, 1502 dan pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata).  

 Dalam Pasal 4 UUPK disebutkan mengenai hak-hak 

konsumen, diantaranya sebagai berikut :  

(1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkomsumsi barang dan/atau jasa; (angka 1) 

(2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan (angka 4) 

(3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa (angka 3) 

(4) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

(angka 5) 

(5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 

(angka 6) 

(6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif (angka 7) 

(7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
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tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya (angka 8) 

(8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya (angka 9) 

 Sedangkan mengenai kewajiban-kewajiban konsumen 

diatur dalam Pasal 5 UUPK yang menentukan bahwa : 
66

 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan;  

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa;  

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut.” 

 

3) Perlindungan Hukum terhadap Nasabah ditinjau dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

 Apabila nasabah bank pengguna ATM mengalami kerugian 

yang bukan disebabkan oleh karena kesalahan nasabah, bank 

wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

khususnya huruf f dan h UUPK, yang menentukan bahwa :
67

 

“Kewajiban pelaku usaha adalah:  

a.  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan;  

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif;  

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  
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e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang 

dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”  

 

 selain itu pasal 19 UUPK juga memberikan ketentuan 

mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yakni :  

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

atau diperdagangkan.  

(2)  Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.”  

 

B. Landasan Yuridis  

Di dalam landasan yuridis, Peneliti menggunakan beberapa 

peraturan perundang-undangan sebagai dasar atau acuan dalam melakukan 

penelitian, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998 tentang Perbankan. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum 

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
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5) Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 

7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan 

10) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR 

Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank tanggal 25 

Januari 1995 

 

C. Landasan Teori  

 Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi 

yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam 

sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam 

sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang 

baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang  penting karena 
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landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian 

tersebut.
68

 

 Landasan Teori yang digunakan Peneliti dalam melakukan 

penelitian terhadap perumusan masalah yaitu :  

a) Teori Hukum Progresif  

 Istilah hukum progresif adalah istilah hukum yang 

diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar 

bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa 

prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan 

bangsa Indonesia dan dalam mengatasi krisis termasuk krisis dalam 

bidang hukum itu sendiri.  

 Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah 

mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam 

teori dan praksis hukum serta melakukan berbagai terobosan. 

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah 

untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum itu tidak ada untuk 

dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk 

harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan 

manusia.
69

  

 Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo 

tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang 
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radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah 

peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, 

terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan 

dan kesejahteraan manusia.  

 Secara lebih sederhana bahwa hukum progresif adalah hukum 

yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun 

bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu 

mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia 

dan kemanusiaan.  

 Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan 

hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.
70

 Satjipto Rahardjo 

mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, 

termasuk ilmu hukum. Meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi 

pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum 

yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi 

rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang 

disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). 

 Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner 

bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling 

berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. 
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Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup 

hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi 

harus dipahami secara menyeluruh.
71

 

b) Teori Perlindungan Hukum  

 Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum menjelaskan 

hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
72

 

 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan 

perilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara perseorangan 

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 

 Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 
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dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
73

 

 Menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

represif.
74

 Perlindungan Hukum yang preventif  bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 

bersikap  hati-hati  dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi 

dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. 

 Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat 

difungsikan untuk mengwujudkan perlindungan yang sifatnya tidak 

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan , 

 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya 

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun 

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun 

tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

 

   

                                                           
73

 Ibid, hlm. 54 
74

 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 

1987), hlm 2 

David, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm 
Pada Bca Kantor Cabang Pembantu Penuin 
UIB Respository©2018



74 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

David, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu Atm 
Pada Bca Kantor Cabang Pembantu Penuin 
UIB Respository©2018




