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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bank sebagai lembaga intermediary 

terhadap pelanggaran prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan tanggung 

jawab Bank terhadap keuangan nasabah atas penarikan dana melalui ATM oleh 

pihak lain. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Bank Mandiri 

tidak melakukan pengawasan secara memadai sebagaimana diatur dalam pasal 16 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi 

Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Lain 

sehingga sangatlah berpotensi melanggar prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-

hatian dalam perbankan. Bank dapat dikatakan wajib bertanggung jawab, serta 

memenuhi syarat digugat mengenai tanggung gugat produk dan telah memenuhi 

unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka bank wajib bertanggung jawab 

atas kerugian yang diderita nasabah. 

Kata kunci : ATM, Tanggung Jawab Perbankan, Nasabah, Pihak Lain. 

 

RESPONSIBILITIES OF BANKING COMPANIES AGAINST 

CUSTOMER'S FINANCING OF WITHDRAWAL OF FUNDS THROUGH 

ATMS BY OTHER PARTIES 

(Study of the Supreme Court Decision No. 150 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel) 

 

ABSTRACK 

 

The purpose of this research is to find out the Bank as an intermediary institution 

against the violation of the principles of trust, prudential principles and the Bank's 

responsibility to the customer's finances for withdrawing funds through an ATM 

by another party. This study uses normative juridical research. Bank Mandiri does 

not carry out adequate supervision as stipulated in article 16 of Bank Indonesia 

Regulation No. 13/25 / PBI / 2011 concerning Prudential Principles for 

Commercial Banks Conducting Submission of Part of the Work to Other Parties 

so that it has the potential to violate the principles of trust and prudential 

principles in banking. Banks can be said to be liable, and fulfilling the 

requirements to be sued regarding product liability and have fulfilled the elements 
of the Act Against the Law, the bank must be responsible for losses suffered by 

the customer. 

 

Keywords: ATMs, Banking Responsibilities, Customers, Other Parties. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap 

negara dan dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian negara. Hal 

ini dikarenakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang 

perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, 

bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.
1
 Undang -Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: 

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk - betuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak” 

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka 

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, bahwa :  

“perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”  

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan 

menyebutkan bahwa : 

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

                                                     
1
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 33 
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bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian”.  

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa : 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 

nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. 

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank 

selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan 

solvent. Pada era globalisasi saat ini, bank dituntut oleh nasabah untuk 

memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis dalam menggunakan produk dan 

jasa perbankan. .Untuk memenuhi tuntutan tersebut bank harus melakukan inovasi 

dan kreasi menyangkut sarana atau fasilitas produk dan jasa perbankan. Salah satu 

bentuk inovasi dan kreasi menyangkut sarana dan fasilitas bisnis dengan 

menggunakan electronic banking adalah ATM atau Automated Teller Machines. 

Saat ini ATM telah menjadi kebutuhan vital masyarakat dalam bertransaksi. 

Menurut data Marketing Research Indonesia (MRI), volume perputaran dana 

melalui transaksi ATM selama setahun mencapai Rp 541,83 triliun. 

Dalam prakteknya, Strategi Inklusi Keuangan dengan menggunakan Mesin 

Anjungan Tunai Mandiri ternyata tidak dikelola oleh perbankan. Pengelolaan 

Mesin Anjungan Tunai Mandiri dapat pula dilakukan oleh pihak bank dengan 

menggandeng pihak ketiga/pihak lain yaitu Perusahaan alih daya. Bank sebagai 

Pemberi Kerja melakukan Perjanjian Kerjasama, yang biasanya dalam rangka 

penyediaan jasa pekerja, dengan pihak alih daya. Setelah kontrak disepakati para 

pihak, maka perusahaan alih daya akan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh 

Pemberi Kerja dan telah disepakati dalam kontrak. 
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Karena pihak ketiga/pihak lain (alih daya) sebagai pengelola berpotensi 

melakukan kesalahan dalam pengelolaan maupun perbaikan mesin, maka dapat 

terjadi kesulitan penentuan tanggung jawab bank jika mesin Anjungan Tunai 

Mandiri yang dikelola pihak ketiga/pihak lain ini mengalami kerusakan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai 1. Bank 

sebagai lembaga intermediary terhadap pelanggaran prinsip kepercayaan dan 

prinsip kehati-hatian dan 2. Tanggung jawab Bank terhadap keuangan nasabah 

atas penarikan dana melalui ATM oleh pihak lain. 

penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bank sebagai lembaga 

intermediary terhadap pelanggaran prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian 

dan  tanggung jawab Bank terhadap keuangan nasabah atas penarikan dana 

melalui ATM oleh pihak lain. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 1. Manfaat 

teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis, 

Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum bisnis dan Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sama 

(sejenis) pada tahap selanjutnya 2. Manfaat Praktis yaitu Penelitian ini diharapkan 

dapat Memberikan masukan bagi semua pihak terkait dengan masalah yang 

diteliti, serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, Menjadi 

sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh dan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

penelitian ini. 



iv 
 

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis 

Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
2
 Yuridis 

Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep 

ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 

diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini 

memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup 

dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 1. 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 2. Pendekatan Konspetual 

(Conceptual Approach) 3. Pendekatan Kasus. Sumber dan Jenis Data/Bahan 

Hukum dalam penelitian ini yaitu 1.Data kepustakaan terdiri dari a. Bahan hukum 

primer b. Bahan hukum sekunder c. Bahan hukum tersier. 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan 

menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, 

jurnal ilmiah dsb) dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang 

tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan 

dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang 

diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan studi pustaka. Analisa bahan hukum yang di gunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisa bahan hukum deduktif 

                                                     
2
 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Bayumedia 

Publishing, Malang, 2007, hlm. 295. 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Bank Sebagai Lembaga Intermediary Terhadap Pelanggaran Prinsip 

Kepercayaan Dan Prinsip Kehati-Hatian 

1. Pelanggaran Prinsip Kepercayaan 

Terdapat pengakuan oleh pihak pekerja alih daya (pihak lain) bahwa 

ada beberapa kartu di dalam Anjungan Tunai Mandiri yang dibongkar dan 

pihak alih daya juga menemukan beberapa pentol korek di dalam card 

reader mesin ATM. Hal ini menandakan bahwa sudah ada nasabah-nasabah 

lain yang juga tertelan kartunya dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri yang 

sama. Dikatakan bahwa pentol korek yang ditemukan pada card reader 

dapat menyebabkan kartu tertelan. Seharusnya, pihak bank sudah menyadari 

ini sejak dahulu, mengingat sudah banyak kartu nasabah lain yang tertelan 

dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan mungkin para nasabah tersebut 

sudah melakukan pelaporan. Catatan GASPER (alat pemantau kinerja 

Anjungan Tunai Mandiri) menunjukkan kejanggalan. 

Dengan  adanya pentol korek di card reader yang jelas-jelas 

mengganggu kinerja mesin Anjungan Tunai Mandiri dan berpotensi 

membuat mesin rusak, mesin GASPER seharusnya sudah mendeteksinya 

sejak dahulu. Jika mesin GASPER tidak mendeteksi hal ini, dapat 

dikatakan, sistem pengawasan Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki bank 

tidak handal karena tidak  dapat mendeteksi kerusakan/gangguan mesin 

Anjungan Tunai Mandiri yang berpotensi merugikan nasabah. 
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Sangat terbuka kemungkinan bahwa kerusakan mesin ini sudah 

terjadi sejak lama dan pihak bank lalai untuk menyadarinya karena mereka 

tidak memiliki kemampuan pengawasan yang memenuhi, padahal hal ini 

sangat berpotensi merugikan nasabah. Selain itu, dalam analisa penulis, 

ditemukan adanya perbedaan pernyataan bank mengenai mekanisme blokir 

kartu Anjungan Tunai Mandiri. Pada halaman 35 Putusan No. 

150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, Bank Mandiri mengatakan bahwa seharusnya 

kartu yang tertelan akan aman karena secara sistem akan terblokir sehingga 

tidak dapat digunakan kecuali dilakukan aktifasi ulang oleh bank atau 

nasabah. (bukan oleh pihak lain/alih daya). Namun, pada halaman yang 

sama, Bank Mandiri mengatakan bahwa nasabah seharusnya menelpon call 

center Bank Mandiri untuk dapat melakukan pemblokiran. 

Tindakan-tindakan Bank Mandiri sebagaimana telah diutarakan 

diatas, menurut penulis, berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan 

nasabah Bank Mandiri dan melanggar prinsip kepercayaan yang seharusnya 

dijaga setiap institusi perbankan. 

2. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian 

 

Menurut penulis, Bank Mandiri tidak melakukan pengawasan 

terhadap pekerjaan alih daya secara memadai sebagaimana diatur dalam 

pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip 

Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian 

Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Hal diatas dapat dibuktikan dengan adanya 

fakta tidak ada pengawasan langsung oleh bank saat dilakukan 

pembongkaran Anjungan Tunai Mandiri oleh pekerja alih daya. Bank 
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Mandiri hanya mengadalkan  pengawasan menggunakan mesin GASPER. 

Padahal,  jika Bank Mandiri melakukan pengawasan yang memadai, maka 

seharusnya Bank Mandiri tidak perlu menarik pekerja alih daya (pihak lain) 

untuk membuat terang permasalahan serta dapat melakukan pengecekan dan 

tindakan-tindakan pengamanan dalam pembongkaran mesin maupun 

pemberian kartu sehingga kejadian ini dapat dihindari seluruhnya. Dari hasil 

analisa penulis, Bank Mandiri juga tidak memiliki standar atau prosedur 

dalam penyerahan kembali kartu yang tertelan dalam mesin. 

Selain itu, menurut Bank Mandiri, bank tidak bertanggung jawab 

atas kerugian nasabah karena kartu Anjungan  Tunai Mandiri dan PIN nya 

ada di bawah penguasaan nasabah. Menurut Penulis, dengan adanya 

sangkalan bank diatas, menunjukkan bank tidak menyadari adanya 

kemungkinan fraud (penipuan) yang dapat dilakukan oleh pihak diluar 

nasabah.  Mengingat fakta ditemukannya pentol korek di mesin ATM, 

menurut Buku Bijak ber E-Banking yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan, hal tersebut dikenal sebagai card trapping (perangkap karu). 

Card trapping ini digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan 

pencurian dana nasabah dengan mengambil fisik kartu menggunakan benda 

asing yang dipasang di slot mesin.
3
 

Bank juga lalai bahwa walaupun PIN berada di bawah kekuasaan 

nasabah, bank sebagai pemilik sistem elekronik perbankan memiliki celah, 

yaitu kemungkinan bahwa ada pihak internal bank sebagai pihak yang 

berkompetensi dalam sistem  elektronik perbankan mungkin saja melakukan 

                                                     
3
http://www.ojk.go.id/r-ebanking, Otoritas Jasa Keuangan. Buku Bijak ber- eBanking.pdf, 

diakses pada 10 Juli 2018. 

http://www.ojk.go.id/r-ebanking
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fraud atau pembocoran terhadap kerahasiaan nasabah sebagaimana 

dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP perihal 

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. 

Tindakan-tindakan Bank Mandiri sebagaimana telah diutarakan 

diatas, menurut penulis, sangatlah berpotensi melanggar prinsip kehati-

hatian dalam perbankan. 

 

B. Tanggung Jawab Bank Atas Kerusakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri 

Yang Dikelola Oleh Pihak Lain 

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur 

hukum. Namun ketika kita kembali sadarkan terhadap nilai-nilai Negara 

hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas 

musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.
4
 

Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara 

baik dan tetap menguntungkan kedua belak pihak, maka jalur hukum atau 

pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan 

prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat. 

Hadirnya upaya tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan timbal balik 

antara nasabah dan bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk tabungan 

maupun deposito atau nasabah lain. Hubungan timbal balik ini dapat berupa 

pemberian bunga oleh pihak bank terhadap simpanan dari nasabah, serta 

kewajiban-kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan system administrasi 

tertentu apabila hendak mengambil atau menyimpan uang. Selain itu sebagai 

                                                     
4
 Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Yogyakarta, 2011, 

hlm  126. 
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upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah, tentu bank sebagai pelaku 

usaha harus memberikan layanan penyelesaian dan infrastruktur atas berbagai 

keluhan dan pengaduan nasabah. Media penyelesaian ini juga harus memenuhi 

standar waktu dan pelayanan, Artinya dapat berlaku secara efektif dan efesien. 

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam 

upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-

program terkait perlindungan nasabah, termasuk penanganan pengaduan 

nasabah, termasuk penanganan perbankanan pembentukan lembaga mediasi 

perbankan independen. Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung 

jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum dari orang lain. hal ini disebut tanggungjawab kwalitatif, yaitu 

orang  yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kwalitas 

tertentu. 

Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang 

dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat 

pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. 

Kwalifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan 

kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang 

dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh 

bank sebagai pelaku usaha. 

Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, 

maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah 
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yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan 

kontraktual, tidak ada tanggung jawab”. 

Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, 

hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dalam hal ini nasabah haruslah 

membuktikan adanya unsur-unsur: 

1. Adanya perbuatan melawan hukum, 

2. Adanya kesalahan/kelalaian pelaku usaha, 

3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, 

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian 

yang dialami oleh konsumen. 

 

Pada UUPK, dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas 

gugatan nasabah ini, diatur beberapa ketentuan : 

1. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi  

Subjek hukum tindak pidana UndangUndang Perlindungan Konsumen 

adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, impotir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun 

swasta,termasuk Bank Perkreditan termasukkategori ini. 

2. Hak gugat Lembaga Konsumen 

Lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan 

gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang 

merugikan kepentingan konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Disini 

lembaga konsumen mempunyai hak gugat ( legal standing to sue ) kepada 

pelaku usaha, lepas ada atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang 

dirugikan. 

3. Gugatan Kepentingan kelompok  

Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah 

besar/missal, padahal ini persoalaan menyangkut hal yang sama, konsumen 

dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok ( class action ) kepada 

pelaku usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK). 

4. Beban Pembuktian terbalik  

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). 

 
Ganti rugi 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 
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Perundang-Undangan yang berlaku.
5
 Ketentuan ini tidak berlaku apabila 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan atau 

sebagai akibat kesalahan konsumen. Sehingga, pembuktian terhadap ada 

tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan- gugatan ganti rugi, merupakan beban 

dan tanggungjawab pelaku usaha (Pasal 28 UUPK). 

Pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan 

unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut 

doktrin productliability, dimana tergugat dianggap telah bermasalah 

(presumption of guilty) kecuali ia mampu membuktikan bahwa ia tidak 

melakukan kelalaian atau kesalahan. Maka ia harus memikul resiko kerugian 

yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi  atau menggunakan produknya. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003  tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI No. 5/8/ 

PBI/2003). Perlunya manajemen resiko ini ada kaitannya dengan kepercayaan 

masyarakat terhadap dunia perbankan, sehingga perlu menghindari potensi 

terjadinya suatu peristiwa ( events ) yang dapat menimbulkan kerugian bank.
6
 

Sedangkan mengenai manajemen resiko merupakan serangkaian 

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. 

Perihal manajemen resiko, bank wajib menerapkan Manajemen Resiko secara 

efektif. 

                                                     
5
 Ibid, hlm 128. 

6
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2000, hlm 370-371. 
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Penerapan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

sekurang-kurangnya mencakup:  

a. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;  

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; 

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian 

resiko serta sistem informasi Manajemen Resiko; dan 

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana pasal 2 PBI No. 

5/8/PBI/2003. 

 

Resiko perbankan tersebut menurut Pasal 4 PBI No. 5/8/PBI/2003 

meliputi:  

(1) Resiko sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 mencakup:  

a. Risiko Kredit;  

b. Resiko Pasar;  

c. Risiko Likuiditas; 

d. Resiko Operasional; 

e. Resiko Hukum; 

f. Resiko Reputasi; 

g. Resiko Strategik; 

h. Resiko Kepatuhan.  

(2) Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib 

menerapkan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Mengenai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas resiko 

yang terjadi adalah komisaris dan direksi. Menurut Pasal 6 PBI No. 

5/8/PBI/2003 menentukan sebagai berikut: 

Wewenang dan tanggung jawab bagi dewan Komisaris sekurang-

kurangnya:   

a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Resiko; 

b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan  kebijakan 

Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan 

transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris. 
 

Sedangkan kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi  diatur dalam 

Pasal 7 PBI No. 5/8/PBI/2003 yang menentukan: 
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(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 bagi 

Direksi sekurang-kurangnya:  

a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Resiko secara tertulis dan 

komprehensif; 

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko dan 

eksposur Resiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan; 

c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan 

Direksi; 

d. Mengembangkan budaya Manajemen Resiko pada seluruh jenjang 

organisasi; 

e. Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait 

dengan Manajemen Resiko; 

f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Resiko telah beroperasi secara 

independen; 

g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 

1. Keakuratan metodologi penilaian Resiko; 

2. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan 

3. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Resiko.  

(2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang 

memadai mengenai Resiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional 

Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan 

profil Resiko.
7
 

 

Dari hasil analisa penulis, bank dapat dikatakan wajib bertanggung 

jawab, serta memenuhi syarat digugat mengenai tanggung gugat produk dan 

telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka bank wajib 

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah. 

Menurut hasil analisa penulis, bank melanggar pasal 1366 KUHPerdata, 

bank telah lalai menjaga keandalan dari mesin Anjungan Tunai Mandiri 

miliknya, hal ini dibuktikan dengan lalainya bank melakasanakan pengawasan 

langsung saat pegawai alih daya membongkar mesin, dan adanya fakta 

ditemukannya beberapa kartu yang telah tertelan sebelumnya dan ditemukan 

pentol korek di dalam card reader mesin. Menurut penulis, bank tidak 

melakukan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 

                                                     
7
 Ibid, hlm 371. 
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KUHPerdata. Hal ini terlihat dari fakta bahwa tidak ada pihak bank yang 

mengawasi langsung pembongkaran mesin Anjungan Tunai Mandiri . Jika saja 

pihak bank mengawasi langsung bisa saja kejadian ini dicegah. 

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Pasal 15 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap 

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik 

secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem 

Elektronik sebagaimana mestinya dan Penyelenggara Sistem Elektronik 

bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 

Menurut penulis, bank sudah menyediakan system elektronik yang 

tidak aman dan handal, hal ini dibuktikan dengan adanya kerugian nasabah dan 

kerusakan mesin (mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya). Menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 

19 ayat 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. 

Menurut penulis, nasabah dirugikan setelah menggunakan barang/jasa 

yang dihasilkan oleh bank. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya sejumah dana 

dalam rekening nasabah yang bermula dari tertelannya kartu di mesin 

Anjungan Tunai Mandiri. 

Bank juga telah memenuhi syarat-syarat digugat mengenai tanggung 

gugat produk berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata sebagaimana 

dikatakan Schut  : 

1. Produk itu menimbulkan kerugian. 
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2. Produk itu cacad dan berbahaya, atau tidak cacad tapi cukup berbahaya 

untuk dipakai secara normal. 

3. Bahaya itu sudah ada sejak produk diserahkan: pentol korek yang 

ditemukan sudah ada sebelum nasabah menggunakan mesin. 

4. Kerugian itu terjadi oleh bahaya yang telah disebutkan: kerugian nasabah 

awalnya disebabkan tertelannya kartu Anjungan Tunai Mandiri miliknya 

akibat adanya pentol korek di card reader Anjungan Tunai Mandiri 

5. Bahaya itu tidak atau tidak dapat diketahui lebih dahulu : menurut penulis, 

nasabah tidak mungkin mengetahui adanya pentol korek, karena menurut 

pengakuan pegawai alih daya, pentol korek itu baru bisa ditemukan ketika 

mesin dibongkar. 

6. Produk itu dipakai secara normal sesuai dengan tujuannya: nasabah 

menggunakan mesin secara normal, yaitu dengan cara memasukkan kartu 

kedalam card reader mesin dengan tujuan untuk mengambil dana. 
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III. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan  

sebagai berikut; 1. Bank Mandiri telah melanggar prinsip kepercayaan dan 

kehatihatian serta wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah akibat 

kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dikelola pihak lain. Mengingat 

perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana masih sangat kurang 

dan sering tidak melakukan kewajibannya sehingga nasabah merasakan banyak 

kerugian. Untuk itu kepada pihak bank agar lebih lagi meningkatkan 

perlindungan hukum termasuk hak dan kewajiban nasabah bank bisa lebih 

terlindungi. program terkait terhadap perlindungan nasabah, penanganan 

pengaduan nasabah, dan termasuk penanganan pembentukan lembaga mediasi 

perbankan yang independen. Perlunya manajemen resiko ini sebagai bentuk 

yang ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, 

sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang 

dapat menimbulkan kerugian bank. 2. Bank Mandiri harus melakukan 

penggantian kerugian terlebih dahulu terhadap nasabah demi melindungi 

kepentingan nasabah. Bank sudah menyediakan system elektronik yang tidak 

aman dan handal, hal ini dibuktikan dengan adanya kerugian nasabah dan 

kerusakan mesin (mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya). Menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 

19 ayat 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. Nasabah dirugikan 
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setelah menggunakan barang/jasa yang dihasilkan oleh bank. Hal ini 

dibuktikan dengan hilangnya sejumah dana dalam rekening nasabah yang 

bermula dari tertelannya kartu di mesin Anjungan Tunai Mandiri. 

 

B. SARAN 

 Saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut; 1. Pihak 

pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan dari bank-bank terutama bagi 

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas terhadap kegiatan perbankan 

agar dalam hal ini pihak bank lebih bertanggungjawab dan memperhatikan apa 

yang menjadi hak-hak dari pihak nasabah dan apabila bank-bank pelaksana 

melalaikan kewajiban dan tanggungjawab maka perlu ada sanksi yang tegas 

terhadap bank tersebut. 2. Mengingat perlindungan hukum terhadap nasabah 

penyimpan dana masih sangat kurang dan bank sering tidak melakukan 

kewajibannya sehingga nasabah merasakan banyak kerugian. Untuk itu kepada 

pihak bank agar lebih lagi meningkatkan perlindungan hukum termasuk hak 

dan kewajiban nasabah bank bisa lebih terlindungi. 
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