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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini industri Perbankan merupakan salah satu usaha yang diharapkan 

agar dapat menjadi salah satu usaha di bidang ekonomi yang dapat memperbaiki 

kehidupan ekonomi di Indonesia yang pada waktu sebelumnya mengalami krisis 

moneter sehingga kehidupan ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Apabila 

kehidupan ekonomi telah berjalan baik maka dipercaya pembangunan di Indonesia 

pun akan berjalan baik pula dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat akan dapat 

terwujud dengan baik.

Sektor perbankan sebagai salah satu lembaga yang menghimpun dana dari 

masyarakat telah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan kemajuan 

pembangunan di Indonesia serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan jasa perbankan sehingga bank berlomba-lomba dalam memberikan 

pelayanan jasanya yang paling baik bagi para nasabahnya. Hal itu dikarenakan 

Bank itu sendiri juga merupakan lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan 

dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat 

diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, 

eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah 

tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula

1
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kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan 

jasa-jasa lain dari bank.1

Bank sebagai fasilitator sekaligus sebagai mediator dan perannya sebagai 

bank, berperan secara signifikan dalam aktifitas kehidupan financial nasabahnya. 

Inter relationship antara saving, leading, dan hubungannya dengan delivery channel

yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan nasabah financially, telah menjadikan

■ 2bank sebagai lokomotif utama kehidupan finansial nasabah saat lm.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan perbankan dewasa ini sering kali terjadi 

konflik antara pihak bank dan pihak nasabah bank. Dimana dari pihak nasabah 

sendiri merasa bahwa hak-hak mereka seringkah tidak diperhatikan dengan baik 

sehingga pihak nasabah bank merasa mendapatkan kerugian.

Dalam pelaksanaan hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah itu sendiri 

terdapat etika-etika perbankan yang harus dipenuhi. Etika-etika tersebut yaitu; 3 

1. Adanya prinsip saling menguntungkan.

Baik bank maupun nasabah dalam pelaksanaan persetujuan kredit harus 

berpedoman pada prinsip saling menguntungkan. Dimana pihak bank 

memberikan kredit karena akan memperoleh keuntungan dari hasil pinjaman, 

sedangkan nasabah menerima kredit dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan 

disektor produksi untuk memperoleh keuntungan.

Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1998, hal 1

2 Stephen Liestyo, Dealing With Bank (buku panduan nasabah), PT Elex Media Komputido,
Jakarta, 2003

3 O. P. Simonangkir, Etik dan Moral Perbankan, Akademi Ilmu Perbankan Perbanas, Jakarta,
1978, hal 6.
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2. Persetujuan yang harus dilaksanakan

Saat nasabah memilih untuk mempercayakan uangnya pada suatu bank maka ia 

juga harus menyetujui syarat-syarat dan hal-hal yang berlaku pada suatu bank. 

Pihak bank pun harus melaksanakan prestasi (kewajibannya) pada pihak 

nasabah demikian pula sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak akan 

mendapatkan keuntungan yang diharapkan karena masing-masing pihak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan persetujuan dan 

kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

3. Tidak menerima gift, upeti, atau uang pelicin

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pihak bank/ karyawan suatu bank

dilarang untuk menerima hadiah, uang ataupun yang sejenisnya. Demikian pula

pihak nasabah pun dilarang atau tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah,

uang pelicin dan sebagainya dengan tujuan agar keinginannya dapat tercapai.

4. Memberi nasehat

Pihak bank dapat memberitahukan pada nasabahnya mana yang harus dilakukan 

dan mana yang tidak sehingga pihak bank diuntungkan dan pihak nasabah juga 

dapat memperoleh keuntungan pula. Oleh karena itu pihak bank dituntut dapat 

memberikan transparansi produknya pada nasabah.

5. Mendidik nasabah

Bank harus mendidik nasabahnya agar memeberi informasi yang jelas tentang 

usahanya. Demikian juga halnya dengan nasabah, harus memberikan informasi



4

Dalam hal ini nasabahyang benar tentang kesehatan dan penyakit usahanya, 

antara lain harus memberikan:

a. Keterangan keuangan secara kuantitatif harus jelas sehingga 

memudahkan bank mengambil keputusan-keputusan yang seperlunya.

b. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan

dan perubahan-perubahan kekayaan bersih, 

c. Menyajikan informasi lain yang diperlukan dalam hal tentang harta dan 

kewajiban, dan lain-lain.

Pelayanan dan etika pemasaran produk jasa bank harus dilakukan dengan 

baik dan benar sehingga mendapat simpati dan menarik bagi masyarakat atau calon 

nasabah bank bersangkutan.4

Dengan dipenuhinya atau dilaksanakannya etika-etika perbankan tersebut

oleh pihak bank maupun pihak nasabah bank maka akan dapat tercipta

keharmonisan hubungan antara bank dan nasabahnya dan dapat memperkecil 

konflik yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Tidak 

terdapatnya kesetaraan antara kedudukan nasabah dan pihak bank menciptkan 

konflik-konflik baru dan ketidak percayaan pihak nasabah terhadap bank.

Hubungan bank dan nasabah sendiri adalah hubungan hukum dimana pihak 

bank adalah sebagai pelaku usaha sedangkan pihak nasabah bank adalah sebagai 

konsumen yang menggunakan jasa perbankan. Hubungan antara pihak bank dan

4 Malayu S. P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta,
2002, hal 152
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nasabahnya itu adalah hubungan yang erat dimana seorang pemilik rekening 

mempercayakan uangnya disimpan oleh pihak bank dan pihak bank ikut mendorong 

para nasabahnya menikmati kepuasaan yang diperoleh dari pengelolaan keuangan 

yang sukses.5 Dengan begitu maka akan banyak nasabahnya yang akan tertarik dan 

puas sehingga bank itu sendiri akan dapat berkembang dan maju.

Posisi nasabah memang sangat penting bagi setiap bank. Dengan menjaga 

loyalitas nasabah, bank dapat memeperkuat posisi permodalannya dan melakukan 

ekspansi kredit. Namun sebaliknya, hilangnya kepercayaan nasabah akan memicu 

penarikan dana dalam jumlah yang besar-besaran yang bisa membuat bank 

ambruk.6

Kesetaraan hak antara pihak bank dan pihak nasabah seringkah terlihat tidak

seimbang. Dimana nasabah deposan misalnya yang justru sebagai pemilik uang 

yang disimpannya di bank sering mendapat perlakuan yang tidak adil karena dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, hak-hak para nasabah tidak dapat terlaksana 

dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dan bank 

ditunjukkan dengan adanya pengaduan nasabah. Upaya penyelesaian pengaduan 

nasabah tersebut merupakan bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam 

rangka menjamin hak-hak nasabah berhubungan dengan bank.

yang

5 American Institute Of Banking, Dasar-dasar operasi Batik, Penerbit Rineke Cipta, Cetakan 
Ketiga, Jakarta, 1995 hal 408

6 www.google.com/ Susahnya menjaga loyalitas nasabah bank, akses 24 Agustus 2005

http://www.google.com/
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Perselisihan atau sengketa antara nasabah dan bank cenderung berlarut-larut. 

Hal itu antara lain ditunjukkan dengan cukup maraknya keluhan-keluhan nasabah di 

berbagai media. Dan pada akhirnya, hal itu dapat menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga perbankan terlebih lagi apabila tidak segera 

ditanggulangi.

Ketidaktahuan nasabah akan peraturan-peraturan perbankan sering dijadikan 

sasaran empuk bagi bank untuk mengelabui dan mengambil keuntungan untuk bank 

itu sendiri. Berbagai masalah sering terjadi bahkan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh bank sering tidak diinformasikan dengan jelas kepada nasabah dan 

kalaupun diinformasikan maka peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan bank, 

peraturan tersebut lebih banyak mengutarakan hak bank terhadap nasabah dan 

kewajiban nasabah terhadap bank sedangkan kewajiban bank terhadap nasabah dan 

hak nasabah atas pelayanan bank sangat minim 7 Sehingga kesannya bahwa bank 

hanya butuh uang nasabah tapi tidak mau menghargai hak nasabah sedangkan 

apabila nasabah dirugikan, nasabah tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 

komplain atau menuntut tanggung jawab bank dan hal itu karena ketidak tahuan 

nasabah itu sediri mengenai peraturan perbankan.

Dalam Undang-undang Perbankan tidak terdapat ketentuan khusus yang 

mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah. Dalam Undang-undang 

Perbankan tersebut hanya disebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan

8

www.google.com/ bank paling sering merugikan nasabah, akses 24 Agustus 2005
WWW•djajaperdana.com/jangan sepelekan lagi hak nasabah, akses 13 April 2005

r

http://www.google.com/
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oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.9 Oleh karena itu, untuk mengurangi 

publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya 

mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu 

yang memadai, maka dipandang perlu oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengatur 

penyelesaian pengaduan nasabah dalam suatu peraturan yang dituangkan dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan seluruh bank.10 Sedangkan dalam 

hukum perlindungan konsumen, perlindungan terhadap nasabah terdapat dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bila perbankan tidak mengelola dengan baik pengaduan nasabah dan 

transparansi produk yang dikeluarkannya, jelas hal ini akan merugikan kalangan 

nasabah bank dan sekaligus merusak citra perbankan nasional. Dengan adanya 

kerugian nasabah tersebut, masyarakat tentunya kurang percaya terhadap perbankan 

nasional. Sehingga, pada akhirnya akan menurunkan daya saing perbankan nasional 

terhadap perbankan asing. 11

Dengan memperhatikan masalah pengaduan nasabah merupakan salah satu 

upaya perlindungan nasabah bank. Dan hal itu merupakan bagian yang sangat 

penting untuk menciptakan industri perbankan yang sehat dan stabil. Salah satu

9 www.detiknet.com/ BI Wajibkan Perbankan Laporkan Penanganan Pengaduan Nasabah, 
diakses tanggal 19 Agustus 2005

10 Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah

11 www.google.com/ Mencermati Paket Kebijakan BI, diakses tanggal 13 April 2005

I

http://www.detiknet.com/
http://www.google.com/
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masalah yang terkait dengan perlindungan nasabah adalah, masih belum adanya 

standar mekanisme pengaduan nasabah bank apabila nasabah menghadapi 

permasalahan dengan bank. Bertitik tolak dari keadaan tersebut mendorong penulis 

untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Mekanisme Standar 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Dikaitkan dengan Peraturan Bank 

Indonesia dan Hukum Perlindungan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme standar penyelesaian pengaduan nasabah bank

apabila teijadi perselisihan antara pihak bank dan pihak nasabah bank itu

sendiri?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap pengaduan nasabah dalam jalur 

non litigasinya?

3. Bagaimana kedudukan nasabah bank tersebut dalam penyelesaian pengaduan 

nasabah dalam kaitannya dengan aspek hukum perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada 

mekanisme standar penyelesaian pengaduan nasabah bank, penyelesaian sengketa
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Nasabah dan bank di jalur non litigasi, serta kedudukan nasabah dalam 

penyelesaian pengaduan tersebut dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap 

pengaduan nasabah bank yang mengalami perselisihan dengan pihak bank.

b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa diluar jalur non litigasi

dalam penyelesaian kasus terhadap pengaduan nasabah bank.

c. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah

penyimpan dana di bank.

2. Manfaat

a. Dari sudut teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi 

dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai 

perbankan.

b. Dari sudut sosial praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan solusi atau pemecahan terbaik terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah.

c. Secara khusus, dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai

perbankan, peraturannya serta contoh permasalahan dalam perbankan bagi 

masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya.

r
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E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskripsi dengan analisis data yang 

bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya bertujuan untuk manganalisis 

data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah penyelesaian 

pengaduan nasabah. Deskriptif artinya analisis datanya tidak keluar dari 

lingkup sampel bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat 

umum diaplikasikan untuk mengjelaskan tentang data dengan data lainnya.

Dan analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah kepada 

populasi data.12

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis 

empiris. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah bank 

sebagai konsumen pengguna jasa pelayanan bank, serta didukung oleh 

penelitian lapangan yang berguna untuk melihat kenyataan yang terjadi dalam 

penyelesaian pengaduan nasabah bank sebagai konsumen pengguna pelayanan 

jasa bank.

' k 1998 ^a^n389Sunggono’ Metodelogi Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafmdo Persada,

r
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3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan penulis pada Bank 

Indonesia di Palembang, di Perpustakaan Daerah Palembang dan 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penelitian ini sendiri dilakukan di kota Palembang, dikarenakan data yang 

diperoleh di kota Palembang dinilai telah cukup mewakili dalam 

mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan “purposive sampling” 

dengan mengidentifikasi kasus yang dapat timbul dari pengaduan nasabah

bank.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Data sekunder

yang meliputi bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

Yang meliputi UU No. 10 tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen, dan Peraturan Bank Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang

Pengaduan Nasabah.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan primer, yang meliputi buku- 

buku literature, hasil karya ilmiah saijana, dan ketentuan lain yang

mempunyai keterkaitan dengan perbankan dan perlindungan

konsumen.

(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

meliputi kamus, internet, serta bahan referensi lain yang relevan.

2. Data primer

data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan

- Mengadakan wawancara untuk memperoleh data langsung 

terstruktur dengan mendatangi Bank Indonesia serta pihak 

berkenaan dengan penelitian.

- Dengan Questioner, yang dilakukan dengan pertanyaan yang telah 

disiapkan secara terstruktur pada sampel yang telah ditentukan 

sudah didapat.

cara:

secara

yang

atau



13

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa:

a. wawancara

penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data langsung secara 

terstruktur dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait mengenai 

permasalahan yang akan penulis bahas dari suatu daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan terlebih dahulu pada sampel yang telah ditentukan atau 

sudah didapat.

b. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data 

tertulis dengan mencari, mengumpulkan, dan seteruanya mempelajari 

literatur-literatur berupa buku-buku, artikel, dan peraturan perundang- 

undangan yang berhubungan denagn perbankan dan perlindungan

konsumen

7. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data melalui cara editing dengan memeriksa dan meneliti 

data untuk menjamin kebenarannya, maka mengkategorikan dan 

mengumpulkan data tersebut untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ada 

dalam praktek perbankan khususnya tentang mekanisme standar penyelesaian 

pengaduan nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa pelayanan bank. 

Kemudian data tersebut diabstraksikan dan diadakan analisis data.

f
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8. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk 

mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan 

terhadap semua data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder

maka dapat ditarik kesimpulan.

Maksud dan tujuan penulis dengan mengadakan penggabungan antara data

primer dan sekunder dalam analisa data ialah agar terdapat suatu integrasi

yang terpadu antara penerapan teori dan praktek, guna memperoleh kenyataan

yang sebenarnya.

r
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