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tlat a-dat a keuanSan nasabahnya'

Bank sebagei lembaga keuangan di lengkapi dengan

berbagai peralatan yang sempurna guna kelancaran usaha

dan kegiatan bank tersebut, Nanun pada kenyateennya

masih saja timbul suatu perrnasalahan yeng dapat nerugi-

kan para nasabahnya, di antarenya seorang nasab&h suatu

bank hendak nenyimpankan sejumlah dananya pada rekening

bank yang ia rniliki, Narnun karena kelalaian yang dila-

kukan oleh karyawan atau pegawai bank di mana uang yanS

hendak disetorkan oleh nasabah ternyata masuk dalem re-

kening nasabah yang lain yang secara kebetulan mempu-

nyai nama yang sama dan nomor rekening nasabah yan8l

satu dengan nasabah yang lainnya hanpir sama' misalnya:

seorang nasabah yang satu mempunyai nomor rekening 1152

sedangkan nasabah yang satunya mempunyai nonor rekening
!

1t2s .

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas'

maka pokok pernasalahan yang dibahas delan skripsi ini

adalah : mengenai sejauh manakah tanggung jawab plmpin-

an bank terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah

akibat kelalaian pegawainya dalam memasukkan uang pada

rekening nasabah?

Dengan mengetenSahkan permasalahan tersebut di

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk da-



pat nemperoleh ganbaran mengenai tangSung i awab dari

pimpinan bank akibat kelalaian yang di lekukan oleh pe-

gawainya dalam rnemasukkan keuangan nasabah pada re-

kening ni I i knya.

Uraian tersebut di atas merupakan faktor yang

nendorong saya untuk menyusun skripsi ini yang ber-

judul : "Tenggung Javab Bsnk Rakyat Indonesia Cabang

Surabaya Kaliasin Terhadap KeruSian Nasabah Akibat Ke-

lalaian Pegawai Memasukkan Rekening Nasabah",

Metode yang dipergunakan dalan penul isan ini

adalah netode pendekatan nasalah secara yuridis norma-

tif, yaitu suatu pendekatan nasalah yang berdasarkan

pada peraturan pe rundang-undangan yang berlaku dalam

hal ini ketentuan yang ada pada pasal 1313, 1320, 1332'

1243, 1246 Kitab Unang-Undang Hukum Perdata (selanjut-

nya disingkat KUH Perdata) dan ketentuan yang ada pada

pasal 2, 3, 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sumber data yang dipergunakan daIam. penulisan

ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukun sekunder, kenudian

diolah sehingga memperoleh suatu kesinpulan hukum se-

bagai jawaban atas permasalahan yang ada dengan meng-

gunakan netode deduksi r yaitu suatu netode yang ber-

tolak dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang



khusus r yanB artinya pasal-pasal dalam KUH Perdata yang

membehas dan mengatur perjanjian diterapkan secara khu-

sus pada skripsi yang akan dibahas yaitu mengenai pe-

nyerahan uang nasebah pada Bank. Sumber data di atas

ditunjang oleh hasil wawancara dengan pihak-pihak yang

memahami permasalahan yanS sedang dikaji.
Jadwal waktu penelitian yang dipergunakan untuk

mencari data di dalan penulisan skripsi ini di lakukan

dalam beberapa tahap atau beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data

- Fase pengolahan dat a

- Fase anal isis data

- Fase l aporan

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah

terhadap kerugian yang diterima oleh nasabah akibat

dari adanya kelalaian seorang karyawan atau pegawai

bank, naka hal ini akan menimbulkan kewajiban hukum,

yaitu kewajiban memberikan ganti kerugian kepada na-

sabah yang dirugikannya. Kelalaian yang jelas nenirnbul-

kan kerugian, maka bank harus bertanggung jawab, yaitu
dengan nelakukan upaya penyelesaian terhadap kerugian

tersebut yaitu pihak bank akan melakukan pemindahbukuan

di mana sebelumnya pihak bank menghubungi nasabah Iain
yang saldonya bertambah akibat kesalahan pencatatan.
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Narnun upaya penyelesaian yang di lakukan bank tidak me-

nutup kenungkinan mengalami hambatan yang dapat menin-

bulkan nasalah baru, terhadap masalah tersebut bank

harus tetap bertanggung jawab.

Dengan demikian naka jika terjadi suatu kerugian

bagi nasabahnya maka nasabah dapat menggugat bank dalam

hal ini pinpinan bank untuk mengg&nti kerugian berda-

sarkan pada pasal 1243 KUH Perdata.

Hubungan antara karyawan atau pegawai yang telah

melakukan kesalahan akibat kelalaiannya dengan pimpinan

bank tetap ada atau tetap baik, di rnana karyawan tetap

harus dapat netnpe r t anggungj awabkan kesalahannya. Adapun

besarnya pernberian ganti kerugian tersebut adalah se-

besar pada kerugian pokoknya. Dan tidak menutup kemung-

kinan juga ternasuk biaya dan buirganya. Bentuk ganti

rugi yang biasa dipergunakan adalah dalarn bentuk uang.

Dalan penyusunan skripsi ini tidak terlepas deri
peranan yang sangat besar dari Bank Rakyat Indonesia

Cabang Surabaya Kaliasin melalui Kasie Dana Jasa Bank

Rakyat I ndones i a.

Dari penyusunan skripsi ini, maka dapet ditarik
suatu kesinpulen bahwa terhadap kerugian nasabah akibat

kelalaian pegawai bank, menimbulkan kewajiban hukum

untuk nenberi ganti rugi kepada nasebah. Adapun upaya



yang di lakukan adalah dengan jalan nelakukan penindeh-

bukuan, apabila upaya penindahbukuan tidak berhasil

maka bank tetap berkewajiban memberikan Santi keruSian

tersebut. Adapun proses pemberian ganti kerugian itu

adalah : Bank terlebih dulu menberikan ganti kerugian

kepada nasabah sesuai perjanj ien yang dibuat antara

bank dengan nasabah, berikutnya pegawai bank akan mem-

beri ganti kerugian kepada bank sesuai perjanjian yang

dibuat antara pegawai dengan bank.


