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- Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya  

(Q.S. Al-Baqarah : 286). 

 

- Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan 

berilmu di antara kamu berapa derajat (Q.S. Mujahadah: 11). 

 

- Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan  

manfaatnya bagi orang lain. 
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ABSTRAK 
 

ROOSMADITA HEDIATY, E0002226, PENGGUNAAN LAYANAN PHONE 
BANKING BAGI NASABAH BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
HUKUM PERJANJIAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Penulisan Hukum (Skripsi). 2006. 
 Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 
penggunaan layanan phone banking ditinjau dari perspektif hukum perjanjian 
termasuk di dalamnya definisi layanan phone banking dan cara penggunaannya bagi 
nasabah, penggunaan layanan phone banking dilihat dari Undang-Undang No.8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan hukum bagi nasabah 
pengguna layanan phone banking. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk 
jenis penelitian yang bersifat empiris. Lokasi penelitian di PT Bank “X” (Persero) 
Tbk Jakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan 
baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan 
sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan 
model interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa definisi layanan phone 
banking Call “X” adalah saluran distribusi bank yang memungkinkan nasabah untuk 
menanyakan berbagai informasi perbankan, menyampaikan keluhan dan mengakses 
rekening yang memiliki serta melakukan transaksi perbankan, melalui sarana telepon 
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dengan menghubungi telepon akses layanan Call “X” selama 24 jam. Nasabah dapat 
menjadi nasabah phone banking apabila mendaftar melalui mesin ATM dan  
mendapat User ID dan PIN Call “X”. Layanan phone banking dapat diaktifkan 
apabila nasabah melakukan aktivasi di bank setelah dilakukan verifikasi data nasabah. 
Penggunaan layanan phone banking sudah sesuai dengan hukum perjanjian dilihat 
dari Pasal 1320 KUHPerdata yaitu nasabah dan bank sepakat melakukan perjanjian 
layanan phone banking, nasabah dan bank dikatakan cakap melakukan perjanjian 
karena memenuhi ketentuan persyaratan umum dan khusus pembukaan rekening, 
syarat dan ketentuan Call “X”, layanan phone banking merupakan suatu hal tertentu 
karena ditentukan jenisnya, layanan phone banking merupakan sesuatu yang halal 
karena diatur di dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR/1995 dan SK 
Direksi Bank Indonesia No.31/175/KEP/DIR/1998. Layanan phone banking 
menggunakan perjanjian baku yang klausula bakunya sudah ditetapkan oleh bank dan 
semua ketentuan di dalamnya bersifat mengikat bagi nasabah dan bank sesuai dengan 
Pasal 1338 KUHPerdata. Transaksi perbankan pada layanan phone banking diberi 
nomor transaksi yang merupakan bukti yang sah dan mengikat bagi nasabah dan bank 
sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata. Layanan phone banking dapat dihentikan 
apabila nasabah mengajukan permohonan  penghentian sementara atau permanen. 
Layanan phone banking sudah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 18 UU No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nasabah phone banking mendapat 
perlindungan hukum, karena mulai dari pendaftaran, aktivasi, hingga transaksi 
perbankan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara heterogen, terdiri dari beraneka macam suku 

bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang diapit oleh dua benua dan dua 

samudera terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara 

berdasarkan hukum, mempunyai tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan daripada 

pembangunan nasional itu adalah untuk mengejar ketertinggalan di bidang 

pembangunan dengan negara-negara maju, dan sebagai upaya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan jaman yang 

mengarah pada modernisasi. 

Pembangunan nasional dewasa ini yang dilaksanakan baik oleh sektor 

pemerintah maupun swasta merupakan salah satu upaya pembangunan yang 

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan di bidang ekonomi 

dan pembangunan. 

Salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah 

dengan peran serta lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari 

sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan 
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usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-

dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 

diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Peran yang strategis 

tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang 

dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, 

yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia masalah yang terkait dengan 

bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan. 

Dalam industri keuangan yang semakin canggih dewasa ini, kebutuhan 

akan jasa perbankan dan persaingan antarbank semakin bertambah meningkat 

karena akibat deregulasi yang ditempuh Pemerintah, hal ini mengakibatkan 

perbankan diharuskan selalu senantiasa meningkatkan efisien dan mutu 

pelayanannya kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan diri agar mampu 

menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Perkembangan perbankan 

saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan marjin bunga yang besar untuk 

meraih keuntungan. Persaingan yang ketat dalam penyaluran pinjaman akan 

menggiring tingkat bunga kredit ke level yang semakin rendah. Peran perbankan 

yang kini sangat dominan sebagai sumber pendanaan juga bakal berkurang seiring 

berkembangnya pasar modal. Sektor usaha riil, terutama korporasi, tidak lagi 

semata menggantungkan harapan kepada bank saat membutuhkan dana. 

Korporasi mempunyai alternatif meraih dana dengan menerbitkan surat utang atau 

menjual sebagian sahamnya. Sebagai konsekuensi makin tipisnya marjin bunga, 

bank dituntut menekan biaya dana. Caranya tentu dengan memperbesar porsi dana 
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murah seperti tabungan. Tabungan berbiaya murah karena tingkat bunga yang 

ditawarkan kepada nasabah relatif lebih murah daripada deposito.  

M. Fajar Marta menyebutkan bahwa peluang perbankan nasional untuk 

mengumpulkan dana murah masih sangat besar. Pertama, karena potensi migrasi 

dana deposito ke tabungan. Kedua, 55 persen dari uang kartal yang beredar, 

berada di tangan masyarakat sebagai uang tunai. Uang itu umumnya digunakan 

untuk transaksi sehari-hari. Perbankan tentunya berharap, uang tersebut masuk ke 

sistem perbankan melalui tabungan (Kompas, 14 Maret 2006). 

Untuk mendapatkan dana murah sebanyak-banyaknya diperlukan dua 

cara, yaitu dengan memperluas distribusi jaringan kantor dan mengembangkan e-

banking. Dengan dukungan teknologi informasi yang semakin pesat pada masa 

sekarang ini menjadikan e-banking atau call center menjadi alternatif yang 

banyak dipakai oleh bank saat ini. E-banking atau call center merupakan layanan 

perbankan untuk mempermudah nasabah di dalam menggunakan layanan 

perbankan, karena memanfaatkan teknologi sistem informasi sesuai dengan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang 

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank dan Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/1998 tentang Penyempurnaan 

Teknologi Sistem Informasi Bank Dalam Menghadapi Tahun 2000. 

E-banking muncul pertama kali sebagai sms-banking dengan didasari 

prinsip internet banking, yakni mengakses bank dan jasa-jasanya kapanpun dan 

dimanapun. E-banking menawarkan beberapa jasa yang cukup menarik. Gunawan 

Wibisono menyebutkan berdasarkan jenisnya, jasa dibagi dua, yaitu: (Kedaulatan 

Rakyat, 15 Maret 2006) 

1. Jasa pull-based 

Jasa pull based adalah jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dimana nasabah 

secara langsung meminta jasa yang ditawarkan. 
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Contoh : transfer dana, pembayaran tagihan (listrik, telepon, air), pembelian 

voucher, ataupun perdagangan saham, permintaan akan informasi saldo dan 

catatan transaksi. 

2. Jasa push-based 

Jasa push based adalah jasa berdasarkan persetujuan pihak nasabah dan bank 

dimana bank akan mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan 

nasabah secara berkala atau berdasarkan aturan tertentu. 

Contoh : notifikasi-notifikasi yang secara otomatis akan langsung diterima 

diponsel nasabah apabila terjadi aktivitas pada rekening yang bersangkutan. 

Gunawan Wibisono menyebutkan e-banking dilihat dari segi teknologi 

dibedakan menjadi empat tipe jasa layanan, yaitu : (Kedaulatan Rakyat, 15 Maret 

2006) 

1. Tipe pertama adalah dengan menggunakan Interactive Voice Response (IVR) 

atau biasanya lebih sering disebut sebagai phone banking. 

Pada tipe ini nasabah harus menelepon untuk kemudian dipandu oleh pesan 

elektronik didalam memilih menu-menu transaksi lewat telepon. 

2. Tipe kedua adalah dengan menggunakan SMS sebagai basis teknologinya. 

Layanan berbasis SMS pada tipe kedua ini dipadukan dengan SIM toolkit 

pada  sim card masing-masing operator sehingga akses layanan bisa melalui 

menu tidak perlu mengetik perintah lewat SMS.   

3. Tipe ketiga adalah dengan menggunakan teknologi WAP yang mereplika 

internet banking kedalam sebuah ponsel. 

Pada tipe ini layanan yang disediakan mirip dengan internet banking hanya 

saja tampilannya lebih sederhana sehingga dapat ditampilkan pada layer 

ponsel. 
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4. Tipe keempat adalah melalui aplikasi pihak ketiga. 

Misalnya dengan menggunakan aplikasi berbasis Java, yaitu aplikasi yang 

mampu menghubungkan ponsel berteknologi Java dengan pihak bank melalui 

layanan data. 

Di dalam penelitian ini, penulis ingin membahas tentang tipe pertama. 

yaitu layanan phone banking. Penerapan layanan phone banking pada masa 

sekarang ini sudah cukup pesat, karena beberapa bank besar di Indonesia sudah 

menerapkan layanan phone banking. Tetapi ada sebagian masyarakat awam yang 

belum mengetahui tentang adanya produk semacam itu karena sekarang ini 

banyak sekali produk bank yang ditawarkan, sehingga masyarakat belum 

mengetahui produk ini sudah datang lagi produk yang lain. Jadi memang 

diperlukan adanya suatu perkenalan yang berkala kepada masyarakat baik 

masyarakat kota maupun desa bahwa penggunaan layanan phone banking 

sangatlah praktis dan sangat berguna bagi masyarakat yang malas berantri-antri di 

bank atau melalui prosedur bank yang bertele-tele dan berbelit-belit. Karena 

hanya dengan menggunakan telepon, nasabah bisa melakukan transaksi 

perbankan.  

Layanan phone banking dilihat dari perspektif hukum perjanjian harus 

dilihat lebih mendalam lagi, karena selain harus mengetahui tentang layanan 

phone banking, harus juga mengetahui tentang hukum perjanjian. Sebelum 

menjadi nasabah layanan phone banking, terlebih dahulu nasabah harus 

mendaftar. Di dalam melakukan pendaftaran itu otomatis bank dan nasabah 

terikat di dalam suatu perjanjian. Perjanjian menganut sistem terbuka seperti yang 

dicantumkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Sistem terbuka mengandung arti bahwa hukum 
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perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban 

umum dan kesusilaan (R. Subekti, 1996:13). 

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata 

diperlukan empat syarat, yaitu : (R. Subekti, 1996:17) 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri  

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian  

3. Mengenai suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut 

orang atau pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat 

disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut mengenai obyek yang 

diperjanjikan oleh orang-orang yang membuat perjanjian tersebut. 

Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat 

dibatalkan oleh salah satu pihak yang tidak cakap. Apabila pihak yang tidak cakap 

tersebut tidak membatalkan perjanjian itu maka perjanjian yang telah dibuat tetap 

sah. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal 

demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak sejak 

awal dianggap tidak pernah ada, jadi para pihak tidak terikat dengan perjanjian 

tersebut. 

Di dalam layanan phone banking kita juga harus mengetahui tentang 

perlindungan hukum bagi nasabah, karena layanan phone banking itu dilakukan 

menggunakan transaksi telepon atau lisan bukan tertulis. Selain itu transaksi 

melalui phone banking tidak luput dari resiko operasional. Paul Sutaryono 

menyebutkan ada tiga sebab yang menimbulkan risiko operasional, yaitu : 

(Kompas, 7 Agustus 2003) 
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1. Risiko atas hilangnya sumber daya manusia andal karena dibajak oleh bank 
lain. Dengan demikian, bank akan rugi mengingat harus mengeluarkan 
berbagai biaya tambahan. 

2. Risiko akibat proses transaksi yang kacau. 

3. Risiko dari teknologi yang ngadat. 

Oleh karena itu, bank nasional harus makin mengembangkan konsep 

manajeman risiko operasional dengan baik dan benar. Hal ini akan sangat 

mendukung berbagai upaya untuk memperkecil resiko. Karena pada prakteknya 

apabila ada suatu kasus di dalam bank yang menyangkut bank dengan nasabahnya 

sedikit lebih bertele-tele dalam penyelesaiannya karena diperlukan prosedur yang 

berbelit-belit. Ini menyebabkan nasabah sangat antipati dalam berurusan dengan 

pihak bank.  

Untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan layanan phone 

banking ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, maka penulis berniat untuk 

membuat penulisan hukum dengan judul “PENGGUNAAN LAYANAN 

PHONE BANKING BAGI NASABAH BANK DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN” 

B. Perumusan Masalah 

 Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji 

penelitian dibuat sebagai upaya untuk mencari jawaban atas suatu masalah, 

sehingga masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara tajam, jelas serta 

operasional. Maka didalam perumusan masalah ini, penulis mengemukakan 

pokok-pokok permasalahan yang dibahas lebih lanjut didalam penulisan hukum 

ini 

Atas dasar-dasar tersebut, maka perumusan masalah yang digunakan adalah : 

1. Bagaimanakah penggunaan layanan Phone Banking bagi para nasabah pada 

PT. Bank “X” (Persero)  Pusat Jakarta? 
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2. Bagaimanakah kesepakatan antara nasabah dan bank pada layanan Phone 

Banking di PT. Bank “X” (Persero) Pusat Jakarta ditinjau dari perspektif 

Hukum Perjanjian? 

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan layanan 

Phone Banking pada PT. Bank “X” (Persero) Pusat Jakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode 

ilmiah (Soetrisno Hadi, 1989:4). Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana 

berbagai data dan informasi dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang 

bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka 

pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:2). 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban 

atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi 

kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Adapun dari penelitian ini dapat 

diharapkan dapat mencapai sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif : 

a) Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana penggunaan 

layanan Phone Banking bagi para nasabah pada PT. Bank “X” (Persero) 

Pusat Jakarta. 

b) Untuk mengetahui bagaimana kesepakatan antara nasabah dan bank 

pada layanan Phone Banking di PT. Bank “X” (Persero) Pusat Jakarta 

ditinjau dari perspektif Hukum Perjanjian. 
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c) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang 

menggunakan layanan Phone Banking pada PT. Bank “X” (Persero) 

Pusat Jakarta. 

2. Tujuan Subyektif : 

a) Sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum untuk 

memenuhi persyaratan wajib setiap mahasiswa dalam meraih gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Sebelas Maret 

Surakarta. 

b) Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 

terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh 

kuliah untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis agar siap 

terjun didalam masyarakat. 

c) Untuk memberi gambaran dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang 

berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata, Hukum 

Perjanjian, dan Hukum Perbankan. 

b) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya 

disamping itu sebagai pedoman penelitian yang lain. 

2. Manfaat Praktis 
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a) Bagi masyarakat umum khususnya nasabah bank yang menggunakan 

layanan phone banking, diharapkan akan mendapatkan informasi dan 

gambaran lebih jelas mengenai penggunaan layanan phone banking. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi mahasiswa, dosen dan pembaca lain yang tertarik maupun 

berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perbankan 

khususnya mengenai layanan phone banking. 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu 

penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang 

hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan metode mana yang 

dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. 

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor 

penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu 

permasalahan yang akan diteliti di mana metode penelitian merupakan cara yang 

utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang 

akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan 

pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian (Winarno Surakhmad, 1992 : 

130). 

Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suau pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan metode ilmiah. Dengan demikian pengertian metode 

sebenarnya adalah cara bagaimana penelitian akan dijalankan (Soetrisno Hadi, 

1989 : 130). 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan konstruksi yang akan dilakukan secara metodologi, sistematis dan 
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konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis 

adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dalam kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1986 : 42). 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah 

dengan cara mengumpulkan, menyusun, serta menginterprestasikan data-data 

guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

atau dengan kata lain metodologi penelitian merupakan sarana dan cara yang 

digunakan untuk memahami obyek yang akan diteliti, yang hasilnya akan 

dituangkan dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah (Soetrisno Hadi, 1989 : 131). 

Guna mendapatkan data dan pengolahan data diperlukan dalam kerangka 

penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian 

maka harus disebutkan jenis penelitian. Dalam suatu penelitian dikenal 

adanya bemacam-macam jenis penelitian, antara lain dipandang dari sifatnya : 

(Soetrisno Hadi, 1989 : 12) 

a) Penelitian Eksploratoris 

b) Penelitian Deskriptif 

c) Penelitian Eksplanatoris 

Dari berbagai macam jenis penelitian diatas, maka dalam penyusunan 

penulisan hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono 

Soekanto, 1986 : 110). 
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Adapun ciri-ciri dari metode penelitian deskriptif, yaitu : (Winarno 

Surakhmad, 1992:138) 

a) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang yang bersifat aktual. 

b) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisis. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan 

semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul 

penulisan hukum serta jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna 

menjawab permasalahan yang diteliti. 

Sedangkan dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri, 

penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang 

mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum. Disamping itu, untuk 

melengkapi data dalam rangka menjawab permasalahan juga dilakukan 

wawancara di lapangan pada informan yang dipandang memahami 

permasalahan. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai 

dengan masalah yang diangkat, maka penulis mengambil lokasi penelitian 

yang disamarkan dengan Bank “X” untuk menjaga kerahasiaan bank. Lokasi 

penelitian dilakukan di PT. Bank “X” (Persero) Pusat Jakarta. 

3. Sumber Data 

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu 

obyek yang diteliti yang diperoleh dari hasil observasi/penelitian. Sumber 

data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah : 
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a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan 

informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai layanan phone banking 

ditinjau dari perspektif hukum perjanjian. Sumber data primer dalam 

penelitian ini meliputi keterangan dari pegawai PT. Bank “X” (Persero) 

Pusat Tbk. 

b) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai 

pendamping atau pendukung data sekunder yang tidak secara langsung 

memberikan data atau informasi. Sumber data sekunder adalah sumber 

data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip, dokumen-

dokumen, yang terdiri dari : 

(1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan 

dokumen resmi dan data tertulis dari PT. Bank “X” (Persero) Pusat 

Jakarta. 

(2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. 

(3) Bahan hukum tesier 

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus ensiklopedia, kamus hukum, 

dll. 

4. Jenis Data 
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Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan 

yang dapat dijadikan bahan untuk mendapatkan suatu informasi memiliki 

peranan penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa jenis data, yaitu : 

a) Data primer adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan 

mengenai sejumlah keterangan dan fakta-fakta yang diperoleh dari obyek 

penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna 

dan berhubungan dengan judul penulisan hukum dan permasalahan yang 

diangkat. 

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa keterangan, fakta-fakta 

yang tidak dapat diperoleh langsung dari sumber pertama melalui bahan 

dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku 

kepustakaan, dan sebagainya . 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk 

memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan penulis dalam penulisan hukum ini meliputi : 

a) Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara terjun secara 

langsung ke obyek penelitian untuk melakukan pengamatan secara 

langsung, dengan tujuan untuk memperoleh data-data. Dalam studi 

lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan dua cara, yaitu :  

(1) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau 

mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap 
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gejala-gejala yang timbul secara sistematis, sehingga dapat 

memberikan suatu gambaran yang lengkap mengenai objek penelitian. 

(2) Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung kepada responden mengenai masalah yang diteliti. 

Wawancara dilakukan pada subjek yang dipilih sebagai responden 

secara mendalam dan terarah dengan mengunakan daftar pertanyaan 

terbuka agar diperoleh hasil yang sesuai dengan masalah-masalah 

yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini diperoleh melalui Grup 

Legal yang diwakili oleh Bapak Sunardi dan para pegawai PT. Bank 

“X” (Persero) Pusat. 

b) Studi Lapangan 

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan 

serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-

pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini 

yaitu undang-undang yang terkait serta artikel-artikel media massa dan 

dokumen penting lainnya. 

Dalam melakukan penelitian guna penulisan hukum ini penulis menggunakan 

gabungan dari kedua teknik pengumpulan data diatas agar hasil yang 

diperoleh akan lebih akurat dan maksimal. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang 

sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti 

berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data 
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yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu 

kesimpulan. 

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknis analisis data 

secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian 

yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 

1986 : 242). 

Model analisis interaktif adalah data yang telah terkumpul akan 

dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan 

kemudian menarik kesimpulan. Selain itu akan dilakukan pula proses siklus 

antara tahap-tahap tersebut, sehingga antara data yang satu dengan data yang 

lain telah terkumpul akan berhubungan secara sistematis (HB. Sutopo, 2000 : 

8). 

Model analisa data yang digunakan adalah model interaktif. Analisa 

kualitatif model interaktif adalah suatu analisa data yang meliputi tiga alur 

komponen pokok pengumpulan data, yaitu : (H.B. Sutopo, 2000:34) 

a) Reduksi data (sasaran penelitian) 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanan, dan 

abstraksi data yang diperoleh serta transformasi dari data “kasar” yang 

dimuat dari catatan tertulis. Sajian data merupakan suatu rakitan 

organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset yang dapat 

dilakukan. 

b) Penyajian data (data display) 
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Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu 

kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang 

mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan. 

c) Penarikan kesimpulan (conclution drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap 

pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah 

data tersaji.  

Secara garis besar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

Gambar : Model Analisis Interaktif 

Model analisis interaktif sifatnya saling berputar dan saling melengkapi antara 

masing-masing komponen analisis. Dalam hal ini, data-data yang terkumpul 

dari penelitian langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian 

data sementara. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Pengumpulan 
Data

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab 

sebagaimana yang tercantum di bawah ini. : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 

tentang penelitian ini yang meliputi : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian 

yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya suatu 

perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, unsur-unsur 

dalam perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, pelaksanaan 

perjanjian, akibat hukum perjanjian, cara berakhirnya perjanjian. 

Tinjauan umum tentang perjanjian baku yang terdiri dari pengertian 

perjanjian baku, ciri-ciri perjanjian baku, jenis-jenis perjanjian baku, 

keabsahan perjanjian baku, pencantuman klausa yang memberatkan 

dalam perjanjian baku, aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan 

para pihak agar isi perjanjian baku mengikat. 

Tinjauan umum mengenai perbankan yang terdiri dari pengertian 

bank, jenis-jenis bank, fungsi bank, jasa-jasa bank, hubungan bank 

dengan nasabah. Tinjauan umum mengenai  perlindungan hukum 

bagi nasabah yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum bagi 

nasabah, jenis-jenis perlindungan hukum bagi nasabah, dan tinjauan 

umum mengenai teknologi informasi yang terdiri dari pengertian 

teknologi informasi, dasar hukum teknologi informasi oleh bank, 
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peran teknologi informasi dalam keuangan dan perbankan, dan 

tentang pelakasanaan penggunaan sistem teknologi informasi. 

BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum 

tentang PT. Bank “X” (Persero) Pusat Jakarta yang menguraikan 

antara lain tentang sejarah berdirinya PT. Bank “X” (Persero) Pusat 

Jakarta dan struktur organisasi PT. Bank “X” (Persero) Pusat 

Jakarta. Selain itu juga mengemukakan tentang pengertian layanan 

phone banking dan cara-cara mendaftar sebagai nasabah layanan 

phone banking, mengemukakan tentang layanan phone banking 

dilihat dari perspektif hukum perjanjian, mengemukakan tentang 

perlidungan hukum bagi nasabah pengguna layanan phone banking  

BAB IV  : PENUTUP  

Dalam bab ini penulis memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran-saran berdasarkan kesimpulan yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Kerangka Teori 

 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

a) Pengertian Perjanjian 

Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Buku I mengenai hukum perorangan, Buku II memuat ketentuan 

hukum kebendaan, Buku III mengenai hukum perjanjian, Buku IV 

mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa. 

Perjanjian menganut sistem terbuka seperti yang dicantumkan 

pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Sistem terbuka mengandung arti bahwa 

hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan 

tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum 

perjanjian merupakan hukum pelengkap, yaitu bahwa pasal-pasal tersebut 

boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

membuat suatu perjanjian (R. Subekti, 1996:13). 

Pengertian tentang perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 1313 

KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
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melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu ditimbulkan suatu 

perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian 

tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. 

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (R. 

Subekti, 1996:1). 

Menurut Wirjono Pradjodikoro  bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, 

dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan 

suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang 

lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (A. Qirom Syamsudin Meilala, 

1995:7). 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam 

suatu perjanjian harus terdapat unsur-unsur, yaitu: (Abdulkadir 

Muhammad, 1986:94) 

(1) Ada pihak-pihak dalam perjanjian 

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek perjanjian, yang 

terdiri minimal dua pihak yang dapat berupa manusia pribadi atau 

badan hukum. 

(2) Ada maksud atau tujuan yang hendak dicapai dalam mengadakan 

suatu perjanjian 

Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya 

perjanjian yang mereka itu mengikat secara sah. Mengikat secara 

sah adalah perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

pihak-pihak yang diakui oleh hukum. 

(3) Ada persetujuan antara pihak 
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Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus mencapai 

persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa 

syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang dalam keadaan 

berunding. 

(4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan 

Prestasi adalah sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau 

dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat, atau 

janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah 

dibeli oleh pihak lainnya itu. 

Suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, 

tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak 

lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah 

dijanjikan oleh pihak lainnya itu. 

(5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis 

Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun tertulis. 

Tetapi beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dalam 

bentuk tertulis. Misalnya : Perjanjian jual beli rumah. 

(6) Terdapat kausa-kausa yang halal didalam suatu perjanjian 

Suatu perjanjian yang dengan jelas bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh 

hukum. 

b) Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata 

diperlukan empat syarat, yaitu : (R. Subekti, 1996:17) 

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
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Pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus sepakat, 

karena dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang 

mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal 

pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh 

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka 

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.  

(2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 

hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq 

dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 

KUHPerdata menyebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap 

untuk membuat suatu perjanjian : 

(a) Orang-orang yang belum dewasa; 

(b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

(c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

Ketidakcakapan seorang perempuan yang bersuami sudah dicabut 

karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan jaman. Menurut 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 

kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh 

Indonesia bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 

KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan 

perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa 

izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. 

(3) Mengenai suatu hal tertentu 
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Suatu hal tertentu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban 

kedua belah pihak jika ada perselisihan. Ditegaskan lagi dalam Pasal 

1333 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai 

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dalam 

Pasal 1333 ayat (2) dinyatakan diperbolehkan mengadakan perjanjian, 

pada waktu membuatnya jumlah barang belum ditentukan, asal 

jumlah itu kemudian dapat dihitung atau ditentukan. 

(4) Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal adalah dalam arti isi dari perjanjian itu 

sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para 

pihak. Pengertian sebab yang halal disebutkan secara contrario dalam 

Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila 

dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud causa atau sebab 

yang halal adalah isi perjanjian itu menggambarkan tujuan yang 

hendak dicapai, juga tidak dilarang oleh undang-undang, tidak 

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena 

menyangkut orang atau pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan 

syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena 

menyangkut mengenai obyek yan diperjanjikan oleh orang-orang yang 

membuat perjanjian tersebut. 

Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian 

itu dapat dibatalkan (canceling) oleh salah satu pihak yang tidak cakap. 

Apabila pihak yang tidak cakap tersebut tidak membatalkan perjanjian itu 

maka perjanjian yang telah dibuat tetap sah. Apabila syarat obyektif tidak 
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dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and 

void). Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak sejak 

awal dianggap tidak pernah ada, jadi para pihak tidak terikat dengan 

perjanjian tersebut. 

 

c) Asas-asas Perjanjian 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-

hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi 

perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan 

berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta 

menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian 

yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku 

bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau 

pemenuhannya. Dalam hukum perjanjian di kenal beberapa asas-asas 

yang biasanya digunakan sebagai dasar dalam melakukan perjanjian. 

Beberapa asas tersebut antara lain (Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 

2003:13) : 

(1) Asas Personalia 

Didalam Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi : “Pada 

umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri 

atau meminta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari 

rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu 

perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai 
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individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat 

untuk dirinya sendiri. 

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 

1315 KUHPerdata menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh 

dari itu, ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata juga menunjuk pada 

kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau 

mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 

KUHPerdata ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai 

individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang 

memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri: 

(2) Asas Konsensualitas 

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas 

terdapat dalam ketentuan dari Pasal 1320 angka 1 (satu) KUHPerdata, 

yaitu : “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 

(a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

(b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

(c) Suatu pokok persoalan tertentu; 

(d) Suatu sebab yang halal”. 

Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu 

perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang 

telah mengikat atau dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi 

salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah 

orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan 

tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada 

prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan 

bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau 
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demikian, untuk menjadi kepentingan debitur diadakanlah bentuk-

bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata-

nyata tertentu. 

(3) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya 

dalam rumusan Pasal 1320 angka 4 (empat) KUHPerdata, yaitu : 

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 

(a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

(b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

(c) Suatu pokok persoalan tertentu; 

(d) Suatu sebab yang halal”. 

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang 

membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun 

dan membuat kesepakatan dan perjanjian yang melahirkan kewajiban 

apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilaksanakan tersebut 

bukanlah sesuatu yang terlarang. ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata 

menyatakan bahwa : 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, 

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum”. Memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa 

pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan 

oleh setiap orang. hanya perjanjian yang mengandung prstasi atau 

kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang 

kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. 

Jika kita perhatikan KUHPerdata menunjuk pada pengertian 

sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat kita katakan bahwa 
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apa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal tersebut 

bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam 

kehidupan kita sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang 

melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya 

keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbutan 

hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu 

mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian. 

melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan 

yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak 

mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum. 

(4) Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda) 

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, merupakan 

konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang 

maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari 

perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas 

kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah 

disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para 

pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam salah satu 

pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain 

dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaan melalui 

mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. 

Suatu prestasi untuk melaksanakan suatu kewajiban selalu 

memiliki dua unsur penting, yaitu : 
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(a) Berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan 

prestasi tersebut oleh debitur. Dalam hal ini ditentukan siapa 

debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa 

mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat 

dituntut oleh kreditur  yang berhak atas pelaksanaan kewajiban  

tesebut. 

(b) Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, 

tanpa memperhatikan siapa debitur. 

Pada umumnya dalam perikatan, pemenuhan prestasi yang 

berhubungan dengan kedua hal tersebut terletak di pundak debitur. Ini 

berarti debitur yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan juga 

harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi 

kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang 

lahir dari hubungan hukum di antara para pihak dalam perikatan 

tersebut. 

Dalam konteks yang demikian berarti suatu perjanjian tanpa 

debitur adalah perjanjian yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya 

oleh kreditur (perikatan alamiah). Perjanjian yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya adalah ibarat pelaksanaan undang-undang oleh 

negara. 

Diluar perikatan alamiah setiap kreditur yang tidak 

memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitur dapat atau berhak 

memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat 

negara yang berwenang, yang akan memutuskan dan menentukan 

sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal, tidak 

sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan, atau 

dilaksanakannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat 
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dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan Debitur 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. 

Selain merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 

1233 KUHPerdata menguatkan kembali atau menegaskan kembali asa 

personalia dari suatu perjanjian. Agak berbeda dari suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh anggota 

masyarakat tanpa kecuali, perjanjian hanya berlaku di antara para 

pihak yang membuatnya. Jadi pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan 

dari perjanjian hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak 

dalam perjanjian terhadap pihak lainnya dalam perjanjian. 

 

d) Jenis-Jenis Perjanjian 

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu : (R. 

Setiawan, 1994:25) 

(1) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik 

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian dimana kewajibannya 

hanya ada pada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian timbal balik 

merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi 

kedua belah pihak. 

(2) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban 

Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang memberikan 

keuntungan bagi salah satu pihak saja. Sedangkan perjanjian atas 

beban merupakan perjanjian dimana terdapat prestasi dari pihak yang 

satu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antar kedua prestasi 

itu ada hubungannya menurut hukum. 
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(3) Perjanjian Khusus dan Perjanjian Umum 

Perjanjian khusus merupakan perjanjian yang mempunyai 

nama sendiri. Sedangkan perjanjian umum merupakan perjanjian yang 

tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat di dalam masyarakat. 

(4) Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir 

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian dengan mana 

seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. 

Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian dengan mana 

pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada 

pihak lain. 

 

(5) Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil 

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian dimana diantara 

kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk 

mengadakan perikatan. Sedangkan perjanjian riil merupakan 

perjanjian dimana selain diperlukan kata sepakat barangnya pun harus 

diserahkan misalnya perjanjian pinjam pakai, penitipan barang dan 

pinjam pengganti. 

e) Unsur-Unsur Dalam Perjanjian 

Suatu perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian, yaitu : (Kartini 

Muljadi, Gunawan Widjaja, 2003:83) 

(1) Unsur Esensialia 

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-

ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah 
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satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian 

tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian 

lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam 

memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. 

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu 

perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian 

yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak 

menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan 

kehendak para pihak. 

(2) Unsur Naturalia 

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu 

perjanjian tertentu, ada setelah unsur esensialia diketahui secara pasti. 

 

(3) Unsur Aksidentalia 

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 

perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur 

secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para 

pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara 

bersama-sama oleh para pihak. 

f) Subyek dan Obyek Perjanjian 

(1) Subyek perjanjian 

Subyek perjanjian yang berupa manusia pribadi maupun badan 

hukum supaya sah dalam melakukan perbuatan hukum harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tersebut adalah sebagai 

berikut: (A. Qirom Syamsudin Meliala, 1995:15) 

(a) Orangnya harus sudah dewasa 
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(b) Orangnya sehat pikirannya atau mengetahui dan mengerti apa 

yang diperbuatnya. 

(c) Tidak dilarang oleh peraturan hukum atau dibatasi untuk 

melakukan perbuatan hukum yang sah. 

Dari pengertian di atas, subyek perjanjian dapat disimpulkan menjadi 

dua macam: 

(a) Manusia Pribadi 

(b) Badan Hukum. 

(2) Obyek perjanjian 

Obyek dalam suatu perjanjian adalah hal yang diwajibkan 

kepada debitur dan dalam hal mana terhadap pihak kreditur 

mempunyai hak.  

 

Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata bahwa obyek suatu 

perjanjian adalah: 

(a) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. 

(b) Untuk berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu.  

(c) Untuk tidak berbuat sesuatu atau menurut perjanjian ia tidak boleh 

melakukan sesuatu. 

g) Pelaksanaan Perjanjian 

(1) Prestasi 

Menilik macam-macamnya hal yang di janjikan untuk 

dilaksanakan, dibagi dalam tiga macam, yaitu: (R. Subekti, 1996:34) 
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(a) Perjanjian untuk memberikan menyerahkan suatu barang  

(b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu dan 

(c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan “prestasi”. 

(2) Wanprestasi 

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang 

dijanjikan akan dilakukannya, maka dikatakan bahwa ia melakukan 

“wanprestasi”. Ia adalah “alpa” atau “lalai” atau “bercidera-janji”. 

Atau juga ia “melanggar perjanjian”, yaitu apabila ia melakukan atau 

berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan 

“wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi yang 

buruk. 

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat 

berupa empat macam, yaitu : (R. Subekti, 1996:43) 

(a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

(b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan 

(c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat 

(d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

(3) Risiko 

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan 

karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Dari 

pengertian diatas persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya 

suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang telah 
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mengadakan perjanjian, yang dalam hukum perjanjian dinamakan 

“keadaan memaksa” (R. Subekti, 1996:56). 

Dalam KUHPerdata, persoalan risiko diatur dalam Pasal 1237 

KUHPerdata, yang berbunyi “Dalam hal adanya perikatan untuk 

memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak 

perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. Perkataan 

“tanggungan” dalam pasal ini adalah sama dengan “risiko”. 

h) Akibat Hukum Perjanjian 

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat dalam 

Pasal 1329 KUH Perdata. Perjanjian yan dibuat secara sah mempunyai 

akibat hukum : (J. Satrio, 1992:357) 

(1) Perjanjian mengikat para pihak 

(2) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 

(3) Perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak. 

 

i) Cara Berakhirnya Perjanjian 

Berakhirnya perjanjian dapat diketahui yaitu jika semua perikatan 

dari persetujuan telah dihapus, maka persetujuan telah berakhir. Hapusnya 

persetujuan dapat pula disebabkan karena hapusnya perikatan apabila 

persetujuan tersebut berlaku surut, misalnya pembatalan persetujuan 

akibat wanprstasi yang terdapat di dalam Pasal 1266 KUHPerdata (R. 

Setiawan, 1994:68).  

2.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku 

 a) Pengertian Perjanjian Baku 
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Suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada kesepakatan antara 

dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang melalui suatu 

proses negosiasi di antara mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak. 

Namun dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dimulai sejak Pelita I 

hingga sekarang diikuti dengan berkembangnya suatu figur hukum di 

dalam hukum perjanjian di Indonesia, yaitu perjanjian baku (standard). 

Perjanjian baku yang dimaksud merupakan perjanjian yang terjadi dengan 

cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu 

formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada 

pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan 

sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-

syarat yang disodorkan. 

Istilah perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal 

dalam bahasa Belanda, yaitu standard contract atau standard 

voorwaarden. Mariam Darus Badrulzaman menterjemahkannya dengan 

istilah perjanjian baku. Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa 

hukum dibakukan berarti bahasa hukum ditentukan ukurannya, 

patokannya, standardnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi 

pegangan umum. 

F.A.J. Gras didalam penelitiannya selama tiga tahun terhadap 

perjanjian baku melalui pendekatan secara sosiologi hukum 

menyimpulkan bahwa perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat modern yang mempergunakan organisasi dan planning 

sebagai rencana hidup. Perjanjian ini isinya sudah direncanakan terlebih 

dahulu oleh pihak yang berkepentingan karena mereka mengharapkan 

agar apa yang dikehendakinya akan menjadi kenyataan. 

Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan perjanjian baku 

adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk 
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formulir. Sedangkan Ahmidu Miru dan Sutarman Yudo berpendapat 

bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para 

pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang 

terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung 

gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, 

namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap 

ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan 

klausula perjanjian tersebut kecuali jika klausula tersebut merupakan 

klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Ahmidu Miru dan 

Sutarman Yudo, 2004:118). 

Dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian baku adalah 

perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh 

pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang 

untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul yang tidak 

dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, 

harga, jumlah, warna, objek, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya 

yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan (Ahmidu Miru dan Sutarman 

Yudo, 2004:118).  

 

b) Ciri-Ciri Perjanjian Baku 

Ciri-ciri perjanjian baku, yaitu : (Mariam Darus Badrulzaman, 

1980:102) 

(1) Isi dari perjanjian tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pihak 

yang posisi (ekonomi)nya kuat atau kreditur. 

(2) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama 

menentukan isi perjanjian. 
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(3) Terdorong oleh karena suatu kebutuhan, debitur mau menerima 

perjanjian itu. 

(4) Bentuknya tertulis. 

(5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan individual. 

c) Jenis-Jenis Perjanjian Baku  

Perjanjian baku dibedakan menjadi empat jenis, yaitu : (Mariam 

Darus Badrulzaman, 1980:99) 

(1) Perjanjian baku sepihak 

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan 

oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak 

yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai 

posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pehak debitur. 

(2) Perjanjian timbal balik 

Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya 

ditentukan oleh kedua belah pihak. 

(3) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah perjanjian 

baku yang isinya ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan-

perbuatan hukum tertentu. Misalnya perjanjian yang mempunyai 

obyek hak-hak atas tanah. 

(4) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat 

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat 

adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah 

disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat 

yang meminta bantuan notaris atau advokat. 
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d) Keabsahan Perjanjian Baku 

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, berpendirian bahwa perjanjian baku adalah sah, 

akan tetapi undang-undang ini mengatur tentang larangan pencantuman 

klausula baku yang bersifat berat sebelah dan jika dicantumkan dalam 

perjanjian, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum. 

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kalusula baku yang 

dilarang dicantumkan pada setiap dokumen dan atau perjanjian, yaitu : 

(1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

(2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan 

kembali barang yang dibeli konsumen. 

(3) Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen. 

(4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 

segaloa tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

oleh konsumen secara angsuran. 

(5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 

(6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli jasa. 

(7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru tambahan selanjutnya dan atau pengubahan lanjutan 
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yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya. 

(8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

Selanjutnya didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen menyebutkan bahwa 

pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. pencantuman seperti ini dapat 

dinyatakan batal demi hukum. 

Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan 

lagi, karena perjanjian baku eksistensinya sudah menjadi kenyataan yaitu 

telah disepakatinya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis 

sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena 

perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia 

bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku 

dibutuhkan oleh dank arena itu diterima oleh masyarakat. 

Pada masa sekarang ini bukan keabsahan perjanjian baku yang 

dipersoalkan lagi, tetapi bahwa perjanjian baku itu dibuat tidak bersifat 

berat sebelah dan mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat 

memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan 

perjanjian yang adil. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat 

didalam perjanjian baku, menurut Mariam Darus Badrulzaman ada 

beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu : 

(1) Mengatur perjanjian baku dengan undang-undang. 

(2) Menciptakan hukum perjanjian baku melalui yurisprudensi. 



lv

(3) Melalui pengawasan pemerintah. 

e) Pencantuman Klausa yang Memberatkan Dalam Perjanjian Baku 

Pencantuman klausula yang memberatkan secara tidak wajar di 

dalam perjanjian baku salah satunya dinamakan klausula eksonerasi. 

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang 

dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak 

menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi 

seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janjia atau perbuatan 

melanggar hukum. Klausula eksonerasi bertujuan untuk membebaskan 

atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak 

lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya 

melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut 

(Ahmidu Miru dan Sutarman Yudo, 2004:114). 

Klausula eksonerasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, 

yaitu dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang 

harus dipikul oleh pihkanya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi), 

dapat berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, dapat 

berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat 

mengajukan gugatan atau ganti rugi. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa klausula 

eksonerasi hanyalah salah satu perwujudan dari klausul yang secara tidak 

wajar sangat memberatkan. suatu klausula yang tidak membebaskan  atau 

membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak 

lainnya, dapat dirasakan memberatkan pihak lain.  

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian 

baku, bahwa pencantuman klausula eksonerasi harus : (Ahmidu Miru dan 

Sutarman Yodo, 2004:118) 
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(1) Menonjol dan jelas 

Penulisan klausula eksonerasi harus menonjol dan jelas, 

sehingga orang yang berkepentingan akan memperhatikannya. 

Misalnya dengan tidak ditulis dengan cetakan kecil, dapat dilihat 

dengan jelas, menggunakan huruf besar. 

(2) Disampaikan tepat waktu 

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan 

tepat waktu. Dengan demikian setiap pengecualian tanggung gugat 

harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga 

merupakan bagian dari kontrak. 

(3) Pemenuhan tujuan-tujuan penting 

Pembatasan tangung jawab tidak dapat dilakukan jika 

pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu 

jaminan. 

(4) Adil 

Jika pengadilan menemukan adanya suatu kontrak atau 

perjanjian yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk 

melaksanakannya atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak 

adil. 

 

f) Aturan-Aturan Dasar yang Harus Diperhatikan Para Pihak Agar Isi 

Perjanjian Baku Mengikat 
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Aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan oleh para pihak 

agar perjanjian baku mengikat dibedakan menurut jenis dokumennya, 

yaitu : (Ahmidu Miru dan Sutarman Yudo, 2004:121) 

(1) Dokumen yang ditandatangani 

Banyak dijumpai di dalam kehidupan bisnis, perjanjian baku 

atau syarat-syarat baku yang dituangkan dalam suatu dokumen yang 

harus ditandatangani oleh para pihak. Di dalam aturan dasar atau 

asas dalam common law Inggris yang diberlakukan terhadap 

perjanjian-perjanjian baku bahwa klausula eksonerasi yang dimuat 

dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak 

mengikat para pihak yang bersangkutan. 

(2) Dokumen yang tidak ditandatangani 

Ada dokumen yang ditandatangani dan ada juga dokumen 

tertulis yang tidak perlu ditandatangani, baik yang berdiri sendiri 

maupun yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 

lain yang tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

3. Tinjauan Umum Tentang Perbankan  

 a) Pengertian Bank 

 Kata bank berasal dari bahasa Itali “banca”, yang berarti bence 

yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak 

banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya 

tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar 

(Abdulrahman,  1993:80). 

 Definisi bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah 

usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di 
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masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang (Hermansyah, 2005:8). 

 Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan bahwa 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. 

 Disamping beberapa pengertian bank di atas, ada beberapa pendapat 

tentang pengertian bank, antara lain yaitu : 

 Menurut G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, Bank Politik, bahwa 

bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 

kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang 

yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan 

alat-alat penukar baru berupa uang giral (Hermansyah, 2005:8). 

 Menurut O.P Simorangkir, bahwa bank merupakan salah satu badan 

usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. 

Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau 

dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan 

jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral 

(Sentosa Sembiring, 2000:1). 

 Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan 

bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan 

perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak 

ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada 

bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau 
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lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk 

pihak ketiga (Hermansyah, 2005:8). 

 Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa 

pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2005:8). 

 Menurut Gunarto Suhardi, terdapat beberapa alasan pokok mengapa 

para nasabah harus menggunakan jasa perankan, yaitu : (Gunarto Suhardi, 

2003:109) 

(1) Alasan keamanan 

 Bagi nasabah yang menganggap uang sebagai store of value 

atau alat simpanan, maka tidak ada jalan lain untuk mempercayakan 

uangnya di bank. Bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan 

uang yang kuat dan fire-proof, penjagaan personel keamanan, dan 

asuransi cash in vault.

(2) Alasan agar tidak terjadi loss of interest 

Bila uang disimpan dirumah, maka uang tersebut tidak 

menghasilkan apa pun. Namun bila disimpan di bank, maka bank 

bersedia memberikan bunga atau imbal jasa. 

(3) Titel hak atas uang masih di tangan nasabah 

 Meskipun status kepemilikan dananya sudah pindah ke bank, 

tetapi hak penagihan dan perolehan dana dari bank yang dalam 

rekening giro setiap saat masih ada pada nasabah. 

(4) Alasan untuk memperlancar pembayaran 
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Pembayaran melalui bank menjadi lebih mudah dan lebih 

lancar karena pemilik dana tidak lagi harus membawa-bawa uang 

cash/tunai untuk dibayarkan kepada seseorang, apabila jumlahnya 

cukup besar dan pembayarannya tersebut harus menempuh jarak 

yang jauh. 

(5) Pembayaran dalam valuta asing 

 Bank juga menyediakan transfer atau pembayaran dalam valuta 

asing dimana valuta asingnya terlebih dahulu harus dibeli pada 

suatu bank. 

b) Jenis-Jenis Bank 

(1) Dilihat dari bidang usahanya 

 Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan disebutkan, menurut jenisnya bank terdiri 

dari :   

(a) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

(b) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

(2) Dilihat dari kepemilikannya 
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Dilihat dari kepemilikannya bank dapat di bagi dalam dua 

golongan, yaitu : (Sentosa Sembiring, 2000:6) 

 

(a) Bank Milik Pemerintah (Negara)  

 Bank Milik Pemerintah artinya modal bank yang 

bersangkutan berasal dari pemerintah. 

(b) Bank Milik Swasta 

i) Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang 

atau pun badan hukum Indonesia. 

ii) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiki oleh 

Warga Negara Asing  

(c) Bank Campuran 

 Bank campuran adalah bank umum yang didirikan 

bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di 

Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau 

Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga 

Negara Idonesia, dengan satu atau lebih bank yang 

bekedudukan di luar negeri. 

(3) Dilihat dari segi operasional 

 Dilihat dari  ruang lingkup operasional bidang usahanya, 

maka bank dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu (Sentosa 

Sembiring, 2000:7) : 

(a) Bank Devisa 
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Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat 

penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha 

perbankan dalam valuta asing. 

(b) Bank Nondevisa 

 Bank nondevisa adalah bank yang tidak dapat 

melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing. 

 

c) Fungsi Bank 

 Perbankan pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam 

menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang 

dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan 

penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, 

pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang 

tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk 

disimpan. (Sentosa Sembiring, 2000:7) 

 Definisi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

 Mengenai fungsi perbankan dilihat dari ketentuan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang 

menyatakan bahwa, “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin 

fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 

(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan 



lxiii

memerlukan dana (lacks funds). Hal ini berarti kehadiran bank sebagai 

suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi 

lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

 Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai 

penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter 

dan pencapaian stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan perbankan 

yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Bank 

Indonesia, 2004:5). 

d) Jasa-Jasa Perbankan 

 Jasa-jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup (Hermansyah, 

2005: 76) : 

(1) Pengiriman uang (transfer) 

 Pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada 

masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk 

mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam 

valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain di tempat lain di 

dalam maupun luar negeri. 

(2) Inkaso 

 Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan 

atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan 

pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang 

bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga, dalam rupiah 

atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep, dll. 

(3) Kliring 
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Kliring adalah sarana perhitungan warkat antarbank yang 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan 

memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

(a) Bank Garansi 

 Bank garansi adalah garansi atau jaminan yang 

diberikan oleh bank. 

(b) Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box)

Kotak pengaman simpanan adalah salah satu sistem 

pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan 

boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang 

berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan 

sendiri kunci boks pengaman tersebut. 

(c) Kartu Kredit 

 Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang 

tunai atau cek. 

(d) Letter of Credit (L/C) 

 L/C adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank 

bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah 

yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan 

pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga atau 

membayar atau mengaksep wesel-wesel yang ditarik oleh pihak 

ketiga. 

(4) Layanan Phone banking 

Layanan phone banking adalah layanan perbankan yang 

memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dimana 

saja dan kapan saja, karena nasabah dapat melakukan transaksi 
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perbankan melalui sarana telekomunikasi, yaitu dengan 

menggunakan telepon. 

e) Hubungan Bank dengan Nasabah 

 Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian 

(kontrak) yang diatur oleh hukum perjanjian yang berarti para pihak 

dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. 

 Dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat formulir 

tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera segala persyaratan-

persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang oleh para ahli 

hukum disebut sebagai perjanjian baku artinya perjanjian yang isinya 

telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. (Mariam Darus 

Badrulzaman, 1983:48). 

4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 

a)  Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, 

ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah 

yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam 

masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, 

yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (Hermansyah, 

2005:121). 

Perlindungan hukum bagi nasabah terdapat dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

menyebutkan bahwa hak konsumen adalah: 
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(1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

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

jaminan barang dan/atau jasa; 

(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

(5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

(6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

(7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskrimatif; 

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

apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjnjian 

atau tidak sebagaimana semestinya; 

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Selain itu di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen selain 

mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban, yaitu : 

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 
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(2) Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

b)  Jenis-Jenis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, 

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan 

Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, 

dapat melalui dua cara, yaitu (Hermansyah, 2005:123) : 

(1) Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh 

pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat 

menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. 

(2) Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui 

pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, 

sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang 

akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang 

gagal tersebut. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah 

penyimpan dana, Hermansyah membaginya dalam dua macam, yaitu: 

(1) Perlindungan tidak langsung adalah suatu perlindungan hukum oleh 

dunia perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana 

terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan 

atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. 

(2) Perlindungan langsung adalah suatu perlindungan oleh dunia 

perbankan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara 
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langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. 

5) Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi 

a) Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi informasi mempunyai beberapa pengertian dari para 

ahli, yaitu (Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, 2003:2) : 

Menurut Haag dan Keen bahwa teknologi informasi adalah 

seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan 

melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. 

Menurut Martin bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas 

pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang 

digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk menyimpan informasi. 

Menurut Williams dan Sawyer bahwa teknologi informasi 

adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur 

komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video. 

Sedangkan menurut Wawan Wardiana bahwa teknologi 

informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi 

yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, 

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan 

merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak 
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sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi 

informasi. (Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, 2003:2). 

b) Dasar Hukum Teknologi Informasi Oleh Bank 

Penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank sesuai dengan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR/1995 

tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank dan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/175/KEP/DIR/1998 tentang 

Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank Dalam Menghadapi 

Tahun 2000. 

Pengggunaan teknologi sistem informasi dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data kegiatan usaha 

perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat 

waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi. Sehubungan dengan 

pengertian teknologi sistem informasi sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.27/164/KEPDIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem 

Informasi Oleh Bank tersebut dapat dijelaskan bahwa pengolahan data 

keuangan secara elektronis meliputi pemrosesan transaksi keuangan 

secara lengkap sejak pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan 

laporan keuangan, sedangkan pengolahan data elektronis atas pelayanan 

jasa perbankan lainnya meliputi penggunaan Automated Teller Machine 

(ATM), Electronic Fund Transfer (EFT) dan Home Banking Service. 

c) Peran Teknologi Informasi Dalam Keuangan dan Perbankan 

Pengertian teknologi sistem informasi  menurut Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR/1995 tentang 

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank bahwa teknologi 

sistem informasi adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan 
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pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana 

komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya. 

Saat ini telah banyak pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota 

besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi 

pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. 

Untuk menunjang keberhasilan operasioanl sebuah lembaga keuangan 

atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang 

handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada 

akhirnya akan bergantung pada teknologi online (Abdul Kadir dan Terra 

Ch. Triwahyuni, 2003:22). 

Phone banking merupakan salah satu layanan perbankan yang 

menggunakan teknologi informasi. Dengan menggunakan layanan phone 

banking, maka nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan 

transaksi perbankan seperti transfer antar rekening di bank yang sama, 

membayar tagihan telepon, rumah atau membayar angsuran kredit rumah, 

mobil, motor, membayar tagihan telepon seluler, melayani pengisian 

voucher isi ulang. 

d) Pelaksanaan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi 

Didalam Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem 

Informasi Oleh Bank, sebelum bank menyelenggarakan suatu sistem 

teknologi informasi, perlu diadakan suatu perencanaan yang dilakukan 

oleh manajemen bank. Tugas manajemen bank adalah wajib: 

(1) Menerapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, 

penetapan kebijaksaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan 

personalia. 
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(2) Melaksanakan fungsi audit intern teknologi Sistem Informasi, 

dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 

Setelah diadakannya suatu perencanaan oleh manajemen bank, 

maka yang selanjutnya dilakukan adalah pelaksaan penggunaan sistem 

dan aplikasi teknologi sistem informasi. Tetapi sebelum itu, manajemen 

bank wajib : 

(1) Memiliki sistem kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang 

mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan 

pemeliharaan. 

(2) Menerapkan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan 

terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung resiko 

tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi database, komputer 

mikro, dan komunikasi data. 

(3) Memiliki Disaster & Recovery Plan yang sudah teruji dan memadai. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Peran serta lembaga perbankan pada saat sekarang ini sangatlah 

dibutuhkan, karena semakin berkembangnya masyarakat di dunia ini. Oleh karena 

itu, perbankan diharapkan selalu terdepan dalam inovasi. Dengan semakin pesat 

perkembangan teknologi informasi belakangan ini, maka bank-bank yang ada 

semakin terpacu di dalam membuat inovasi, sehingga transaksi perbankan dapat 

secara praktis dapat dilakukan. 

Diantara berbagai macam inovasi yang dibuat oleh bank, layanan 

phone banking adalah salah satunya. Karena dengan hanya mengangkat telepon 
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kita bisa melakukan transaksi perbankan. Seperti misalnya : transfer antar bank 

yang sama, mengecek saldo terakhir,membayar tagihan listrik, telepon, telepon 

seluler, dll 

Kita sebagai masyarakat awam kadang kurang begitu mengerti tentang 

layanan phone banking, karena menganggap bahwa apabila terjadi suatu 

kesalahan di dalam proses transaksi perbankan yang dilakukan akan berurusan 

dengan pihak bank, sedangkan berurusan dengan bank itu sangat ribet dan 

bertele-tele dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan phone banking. 

Dengan pemikiran diatas maka bahwa layanan phone banking harus 

dikaji secara mendalam, sehinggga dapat memperoleh kejelasan tentang layanan 

phone banking selengkap-lengkapnya, mengetahui pengggunaan layanan phone 

banking dilihat dari perspektif hukum perjanjian, dan mengetahui tentang 

perlindungan bagi nasabah yang menggunakan layanan phone banking. Dengan 

demikian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank. 

Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran dapat disusun sebagai berikut : 

 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Pembangunan di segala bidang 

Pembangunan Nasional : 
Peningkatan Kesejahtaraan Masyarakat 

Peran Serta Perbankan 
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Penelitian Hukum 

Perlindungan hukum 
bagi nasabah 

Dilihat dari perspektif  
hukum perjanjian 

Penggunaan layanan  
phone banking 

Peraturan teknologi 
sistem informasi Nasabah 

Perkembangan teknologi informasi 

Peningkatan penggunaan layanan  
phone banking 

Mobilisasi Dana Menyalurkan Dana 

Pemberian Kredit 
Jasa Perbankan 

Layanan Phone 
Banking 

Inkaso Transfer Kliring 
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BAB  III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah PT Bank “X” (Persero) Tbk      

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Juni 1983 telah mengeluarkan 

deregulasi perbankan dan setelah itu mengeluarkan Pakto yaitu Paket  

Oktober 1988. Ini menyebabkan sektor perbankan di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat yang tadinya sebelum dikeluarkan Pakto 

hanya ada 111 bank dengan cabang sebanyak 1.728 buah ternyata pada akhir 

tahun 1995 jumlah tersebut  telah mengalami peningkatan menjadi 240 bank 

dengan cabang sebanyak 5.288 buah.       

 Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter melanda negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia. Akibat krisis tersebut mempunyai dampak 

yang sangat terasa terhadap dunia perbankan. Sebagian bank dinilai oleh Bank 

Indonesia mengalami kesulitan yang sangat membahayakan sistem perbankan 

walaupun telah diberi kesempatan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi 

kesulitan keuangan atau permodalan, namun tak kunjung selesai. Untuk 

mengatasi krisis moneter tersebut Indonesia minta bantuan kepada IMF dan 

atas dasar syarat dari IMF untuk memperoleh bantuan dimaksud, maka Bank 

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk 

mencabut izin usaha bank-bank dalam hal ini bank milik swasta yang 

mengalami kesulitan keuangan atau permodalan tersebut, maka Lembaga 

Moneter atau Menteri Keuangan pada tanggal 1 November 1997 mencabut 

izin usaha sebanyak 16 bank dan kepada Direksi Bank yang bersangkutan 

diperintahkan untuk melakukan likuidasi terhadap bank-bank tersebut. Namun 
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di pihak lain terjadi pula atas dasar keputusan otoritas moneter ada bank yang 

diikutkan program rekapitulasi,  penggabungan atau dilakukan penggabungan 

kemudian dilakukan rekapitulasi dengan penyertaan modal dari pemerintah. 

Penggabungan bank adalah sejalan dengan  ketentuan Pasal 1 butir 25 

dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang  telah  

mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

mengatur bahwa :        

 “ Merger  adalah   penggabungan   dari   dua   bank   atau  lebih dengan cara 

tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-

bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi”. 

Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf d dalam Undang-undang Perbankan 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimaksud disebutkan bahwa : 

“Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank diperkirakan 

mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank 

Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank melakukan merger atau 

konsolidasi dengan bank lain”.   

Karena adanya kesulitan permodalan dimaksud bukan hanya menimpa 

terhadap bank swasta, tetapi juga menimpa bank milik negara, maka ada 

pemikiran terhadap bank milik negara tersebut untuk dilakukan merger atau 

penggabungan. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan baik 

karena adanya keberatan yang diajukan oleh pegawai yang banknya akan 

digabung karena akan hilangnya eksistensi budaya perusahaannya serta 

adanya kesulitan untuk menentukan bank yang akan melakukan 

penggabungan dimaksud. 

Sehubungan dengan rencana penggabungan dimaksud, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1998 dan berdasarkan Akta Keputusan 

Rapat Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, 
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S.H., Notaris di Jakarta didirikan PT. Bank “X” Tbk yang semua sahamnya 

milik negara dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia dalam SK Menkeh Nomor C2.16561.HT.01.01 tahun 

1998 tanggal 2 Oktober 1998. Pendirian PT. Bank “X” Tbk ini didaftarkan 

dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 

Selatan di bawah Nomor 3264/BH.09.09/X/98 tanggal 9 Oktober 1998, serta 

telah diumumkan pada tambahan Nomor 6859 dalam Berita Negara Repulik 

Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998.  

Bank-bank milik negara yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang 

Negara, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia  

yang tadinya didirikan dengan Undang-undang, dengan diundangkannya 

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berubah bentuk 

hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimerger oleh PT. Bank  

“X” (Persero) Tbk  dengan Akta Merger Nomor 100 tanggal 24 Juli 1999 

yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam Pasal 4 ayat 

(2) antara lain diatur sebagai berikut : 

 “Merger  mulai berlaku sejak Tanggal Efektif, dan neraca Bank “X” hasil 

merger akan didasarkan pada posisi dan kondisi keuangan masing-masing 

Bank Bergabung dan Bank “X”  per 31 (tiga puluh satu) Juli 1999 (seribu 

sembilan ratus sembilan puluh sembilan)”.  

Pengertian merger di sini agak berbeda dengan penjelasan Pasal 28 

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.  Ketentuan 

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 yang merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian 

diadopsi oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 23/51/KEP/DIR 

tanggal 14 Mei 1999, menyatakan bahwa : 
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“Merger bank adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara 

tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-

bank lainnya, tanpa melikuidasi terlebih dahulu”. 

Sehingga keberadaan keempat Bank yang bergabung menyangkut hak 

dan kewajiban secara hukum tidak dilakukan likuidasi terlebih dahulu 

melainkan masuk kepada Bank “X” sejak efektifnya  merger tanggal 31 Juli 

1999.  Pada saat ini negara di samping memiliki Bank “X”, juga masih 

memiliki 3 (tiga) Bank Umum yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat 

Indonesia dan Bank Tabungan Negara. 

Sejalan dengan maksud usaha bank umum sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan, 

maka maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Bank “X” (Persero) Tbk 

sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut : 

a) Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

(1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

(2) Memberikan kredit; 

(3) Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

(4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 
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(a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud; 

(b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud; 

(c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

(d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 

(e) Obligasi; 

(f) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

(g) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

(6) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan 

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau 

sarana lainnya; 

(7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

(8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

(9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak; 
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(10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah kepada 

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 

bursa efek; 

(11) Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan 

atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi 

kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli 

tersebut wajib dicairkan secepatnya; 

(12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 

wali amanat; 

(13) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh yang berwenang; 

(14) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh yang berwenang; 

(15) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan 

lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

yang berwenang; 

(16) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 

(17) Bertindak sebagai pendiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus 

dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan dana pensiun yang berlaku; 
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(18) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

2. Visi dan Misi PT Bank “X” (Persero) Tbk 

a) Visi PT Bank “X” (Persero) Tbk 

PT Bank “X” (Persero) Tbk memiliki visi yang berbunyi : 

“Bank Terpercaya Pilihan Anda (The Trusted and Preffered Bank)”. 

b) Misi PT Bank “X” (Persero) Tbk 

PT Bank “X” (Persero) Tbk memiliki misi yang berbunyi : 

(1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar; 

(2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia profesional; 

(3) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder;

(4) Melaksanakan manajemen terbuka; 

(5) Peduli terhadap kepentingan masyarakat   

3. Nilai-Nilai dan Strategi PT Bank “X” (Persero) Tbk 

a) Nilai-nilai PT. Bank “X” (Persero) Tbk 

PT. Bank “X” (Persero) Tbk memiliki nilai-nilai antara lain, yaitu: 

(1) Berorientasi pada nasabah 

(2) Integritas 

(3) Disiplin 
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(4) Kerjasama 

(5) Saling percaya dan menghargai 

(6) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

(7) Keseimbangan 

(8) Kepemimpinan 

(9) Peduli lingkungan 

 

b) Strategi PT. Bank “X” (Persero) Tbk 

PT Bank “X” (Persero) Tbk memiliki strategi, yaitu: 

(1) Mempertahankan dan meningkatkan bisnis coorporate banking 

(2) Meningkatkan pangsa pasar untuk nasabah komersial dan consumer 

(3) Memperkuat pengelolaan resiko 

(4) Meningkatkan penggunaan teknologi 

(5) Meningkatkan kinerja keuangan. 

4.  Group Di Dalam Layanan Call “X” PT Bank “X” (Persero) Tbk 

Group yang membawahi layanan Call “X” terdiri dari dua group, yaitu: 

a) Mass Banking Group adalah  bagian yang menangani masalah bisnis di 

PT Bank “X” (Persero) Tbk. 

Terdiri dari lima departemen, yaitu: 

(1) Liabilities Departement 

(2) E-Banking & Debit Departement 

(3) Performance Management & Quality Assurance Departement 

(PMQA) 
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(4) Merchant Business Departement 

(5) Fee Base Business Departement 

Departemen yang menangani layanan Call “X” adalah E-Banking & Debit 

Departement yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan 

perencanaan, pengembangan, pembaharuan, dan pemantauan fitur dan 

jumlah pemakai layanan e-banking (SMS Banking, Internet Banking, dan 

Call “X”), agar layanan yang ditawarkan sesuai dengan corporate strategi 

PT Bank “X” (Persero) Tbk. 

b) Electronic Banking Group adalah bagian yang menangani masalah 

operasional di PT Bank “X” (Persero) Tbk. 

Terdiri dari enam departement, yaitu: 

(1) ATM Center Departement 

(2) Banking Contact Center Departement 

(3) E Banking Processing Departement 

(4) E Banking Acces Authoity Departement 

(5) Performance Management & Operational Improvement 

Departement 

Project CIF & Data Clensing Departement 

Departemen yang menangani tentang layanan Call “X” adalah Banking 

Contact Center Departement yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

menyusun strategi serta memantau terselengggaranya operasional Banking 

Contact Center dengan memastikan tersedianya layanan yang handal 

untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal informasi, transaksi phone 

banking, layanan seluruh produk banking (selain kartu kredit) melalui 

telepon, email dan juga sebagai alternatif utama saluran distribusi dan 
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pelayanan bagi seluruh nabah bank demi meningkatkan kinerja bank 

secara keseluruhan. 
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Definisi Layanan Phone Banking Dan Penggunaannya Bagi Nasabah 

Pada PT Bank “X” (Persero) Tbk 

Nasabah  dalam melakukan aktivitas rekening khususnya tabungan 

baik penyetoran maupun penarikan nasabah harus datang sendiri (atau melalui 

kuasanya yang dibuktikan adanya surat kuasa) dan mengisi aplikasi/formulir 

sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan.  Namun dalam perkembangan 

fungsi dari tabungan dimaksud di samping sebagai tempat menyimpan dana, 

juga dikembangkan untuk melakukan beberapa transaksi perbankan dengan 

suatu sistem yang dapat dilakukan tanpa kehadiran nasabah ke kantor bank 

serta tidak perlu menandatangani formulir permohonan bahkan transaksi 

tersebut dapat dilakukan dari rumah sekalipun. 

Perkembangan layanan perbankan dewasa ini mengalami kemajuan 

yang pesat sekali. Ini dibuktikan dengan adanya layanan perbankan lewat 

sarana telekomunikasi atau yang lebih dikenal dengan Phone Banking. 

Dengan adanya keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan 

phone banking ini maka dunia perbankan sendiri saling berlomba untuk 

menawarkan berbagai macam layanan di dalam layanan phone banking 

tersebut, salah satunya adalah PT Bank “X” (Persero) Tbk. Layanan phone 

banking yang ditawarkan oleh PT Bank “X” (Persero) Tbk dinamakan Call 

“X” 14000. Call “X” 14000 di launching pada nasabah pada tanggal 12 

Januari 2005.  

Definisi  Call “X” dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan Call 

“X” di PT Bank “X” (Persero) Tbk adalah saluran distribusi bank yang 

memungkinkan nasabah untuk menanyakan berbagai informasi perbankan, 

menyampaikan keluhan atau mengakses rekening yang memiliki serta 
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melakukan transaksi perbankan, melalui sarana telepon dengan menghubungi 

telepon akses layanan Call “X” selama 24 jam. 

Sebelum melakukan pendaftaran sebagai nasabah Call “X”, nasabah 

terlebih dahulu harus mengajukan permohonan menjadi nasabah melalui 

pembukaan rekening pada PT Bank “X” (Persero) Tbk. Nasabah bank terdiri 

dari nasabah debitur dan nasabah kreditur. Nasabah debitur yaitu nasabah 

yang  menikmati fasilitas kredit dari bank dan nasabah kreditur yaitu nasabah 

yang menempatkan dananya pada bank. Sebelum menjadi nasabah PT Bank 

“X” (Persero) Tbk, setiap calon nasabah datang ke kantor cabang Bank “X” 

memberitahukan maksudnya kepada pejabat bank dan setelah pejabat bank 

memberikan informasi atau penjelasan secukupnya kepada calon nasabah dan 

apabila calon nasabah tertarik terhadap suatu produk atau jasa bank yang akan 

dimanfaatkan oleh calon nasabah tersebut, maka kepada calon nasabah 

tersebut diberikan formulir atau aplikasi yang telah dipersiapkan atau 

disediakan oleh bank untuk diisi, yaitu : 

a) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana (FFO 002). 

Formulir ini antara lain berisi jenis rekening yang akan dibuka oleh 

nasabah. Aplikasi ini ditandatangi oleh nasabah dan bank. 

b) Formulir FFO-073A. 

Formulir ini antara lain berisi sumber pendapatan, tujuan berhubungan 

dengan bank. Aplikasi ini ditandatangani oleh nasabah dan bank. 

c) Contoh Tanda Tangan (FFO 020) 

Formulir ini antara lain berisi contoh tanda tangan orang yang berwenang 

menandatangani transaksi keuangan dengan bank dan tanda tangan 

tersebut dibuat di hadapan pejabat bank serta terhadap tandatangan 

tersebut disahkan oleh pejabat bank tersebut. 
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d) Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening ( FFO-017A) 

Formulir ini antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban nasabah 

dan bank, perintah atau instruksi yang diminta nasabah yang ditolak oleh 

bank atau yang telah dilakukan oleh bank segala akibatnya menjadi 

tanggungan atau resiko sepenuhnya pemilik rekening kecuali dapat 

dibuktikan sebaliknya. Aplikasi ini berisi syarat-syarat yang berlaku 

secara umum terhadap semua nasabah, maka aplikasi dimaksud 

ditandatangani oleh nasabah di atas meterai. 

Untuk rekening giro ditambah sebagai berikut : 

a) Pernyataan Nasabah (FFO-038). 

Formulir ini antara lain berisi bahwa nasabah akan memanfaatkan dana 

yang ada dalam rekening dengan sebaik-baiknya.  Karena aplikasi ini 

berisi pernyataan nasabah, maka nasabah menandatangi aplikasi dimaksud 

di atas meterai. 

b) Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah (Nomor CIP) Badan 

Usaha (FFO-074). 

Dalam formulir ini berisi identitas tambahan, susunan pengurus serta 

nama pemegang saham. Terhadap aplikasi ini disamping ditandatangani 

oleh nasabah juga ditandatangani oleh bank. 

c) Beberapa formulir yang harus diisi untuk kelengkapan data. 

Sedangkan untuk  permohonan rekening tabungan ditambah data yang harus 

diisi dalam formulir sebagai berikut : 

a) Ketentuan Dan Syarat Khusus Rekening Tabungan “X” (FFO-058) 

Berisi transaksi yang dilakukan melalui kartu “X”/ATM “X”, SMS 

Banking, Internet Banking “X” dan Call “X” berlaku ketentuan dan Syarat  

Layanan Bank “X” 24 Jam. 
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Semua formulir tersebut semua ditandatangani oleh nasabah dan formulir 

yang mengatur adanya hak dan kewajiban ditandatangi oleh Bank.  Terhadap 

permohonan yang telah diisi dan dilengkapi data yang disyaratkan dan setelah 

dilakukan proses atau penilaian dan apabila terhadap permohonan calon 

nasabah dimaksud disetujui oleh bank, maka kepada nasabah khususnya 

nasabah tabungan di samping buku tabungan akan diberikan kartu “X”/ATM 

“X” dan satu amplop tertutup yang didalamnya terdapat atau berisi nomor 

Personal Indentication Number (PIN). Penyerahan kartu “X”/ATM “X” serta 

amplop PIN kepada nasabah dibuatlah tanda terima serta dicatat oleh petugas 

bank nasabah penerima dokumen tersebut. 

Setelah nasabah terdaftar sebagai nasabah PT Bank “X” (Persero) Tbk, 

nasabah dapat mengakses Call “X”, tetapi belum semua fitur yang ada di 

dalam Call “X” dapat nasabah akses karena nasabah belum melakukan 

pendaftaran Call “X”. Nasabah di dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan 

Call “X” di bagi tiga, yaitu : 

a) Nasabah adalah perorangan pemilik rekening Giro rupiah, Tabungan “X”, 

dan atau Deposito Rupiah Bank “X”. 

b) Nasabah Pengguna adalah nasabah bank pemegang rekening yang belum 

melakukan pendaftaran Phone Banking Call “X”, tetapi dapat mengakses 

Call “X” untuk layanan Informasi Umum Perbankan, penyampaian 

keluhan, serta perubahan status data kartu nasabah (service maintenance). 

c) Nasabah Phone Banking adalah nasabah pengguna yang telah terdaftar 

sebagai pengguna Phone Bankinhg Call “X” dengan cara melakukan 

pendaftaran di ATM bank yang dapat mengakses seluruh fitur layanan 

Call “X”. 

Syarat dan pendaftaran Call “X” di dalam perjanjian baku syarat dan 

ketentuan Call “X”, yaitu : 
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a) Nasabah Bank “X” yang mempunyai rekening tabungan atau rekening 

giro yang telah memiliki kartu “X”. 

b) Nasabah telah membaca dan memenuhi syarat dan ketentuan Call “X”. 

c) Nasabah dapat melakukan pendaftaran Call “X” melalui ATM “X” dengan 

menggunakan Kartu “X”. 

Pendaftaran Call “X” dapat dilakukan melalui mesin ATM dengan tahapan 

sebagai berikut, yaitu : 

a) Masukkan Kartu ATM “X” atau Kartu “X”; 

b) Pilih bahasa yang akan digunakan; 

c) Masukkan PIN Kartu ATM “X” atau PIN Kartu “X”; 

d) Pada layer akan muncul Menu Utama; 

e) Pilih    ------) ”Registrasi e-Banking” 

f) Pada layer akan muncul pilihan jenis layanan; 

g) Pilih  -------) “Call “X””; 

h) Pada layer akan muncul pilihan jenis registrasi; 

i) Pilih -------) “Registrasi Awal” 

j) Pada layer akan muncul syarat dan ketentuan layanan; 

k) Pilih -------) setuju (menunjuk syarat dan ketentuan pada cabang). 

l) Nasabah akan diminta untuk membuat 6 digit PIN Call “X”, masukkan 6 

digit angka dan tekan tombol -----) “benar”. 

m) Nasabah diminta untuk memasukkan kembali 6 digit PIN Call “X” 

sebagai konfirmasi, masukkan 6 digit angka dan tekan tombol -----) 

“benar” 
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n) Pada layer akan muncul “Pendaftaran Call “X” Anda telah berhasil 

dilakukan “tekan tombol “selesai” untuk mengakhiri proses pendaftaran. 

Setelah proses pendaftaran selesai atau sukses, kepada nasabah akan 

mendapatkan User ID (16 digit) serta  PIN Call “X” (6 digit nomor yang 

dibuat langsung di mesin ATM). Adapun nomor User ID dan PIN Call “X” 

berfungsi sebagai verifikasi  pada saat nasabah Phone Banking akan 

melakukan transaksi perbankan melalui Call “X” nomor 14000 dan  atau 

(021) 52997777. Layanan Call “X” tidak aktif dengan sendirinya pada saat 

itu, tetapi dapat di aktiktivasi oleh nasabah yang bersangkutan di kantor 

cabang PT Bank “X” (Persero) Tbk setelah dilakukan verifikasi data nasabah. 

Layanan  yang dapat terdapat  di dalam Layanan Phone Banking, yaitu: 

a) Informasi Umum Perbankan 

Layanan informasi umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 

(1) Layanan informasi umum perbankan 

Layanan informasi umum perbankan dapat digunakan baik oleh 

nasabah Call “X” ataupun calon nasabah Call “X”. Jenis informasi 

umum perbankan yang disediakan antara lain : 

(a) Informasi nilai tukar valuta asing. 

(b) Informasi suku bunga. 

(c) Inquiry informasi umum produk. 

(d) Program-program yang sedang berlangsung. 

(e) Alamat Cabang dan ATM Bank “X”. 

(f) Informasi status kartu kredit dan informasi umum lainnya. 

Nasabah dapat melakukan inquiry informasi umum perbankan melalui 

Costumer Service Call “X” atau melalui mesin penjawab otomatis 
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(IVR Machine) untuk informasi nilai tukar valuta asing dan suku 

bunga. 

(2) Layanan informasi umum finansial 

Layanan informasi finansial hanya dapat dilakukan oleh nasabah 

pengguna dan nasabah phone banking. Jenis informasi umum finansial 

yang dapat dilakukan, yaitu : 

(a) Informasi saldo tabungan dan giro. 

(b) Informasi mutasi tabungan dan giro. 

(c) Informasi rekening deposito. 

(d) Informasi rekening pinjaman. 

(e) Informasi kartu kredit. 

b) Layanan Keluhan 

(1) Keluhan financial 

Keluhan financial hanya dapat digunakan oleh nasabah bank 

sehubungan dengan terjadinya kesalahan transaksi, yaitu : 

(a) Transaksi gagal 

(b) Rekening terdebet 

(c) Bantahan transaksi 

(2) Keluhan non-finansial 

Keluhan non-finansial merupakan keluhan umum yang biasa 

disampaikan oleh nasabah atas ketidakpuasan pelayanan yang 

diberikan oleh Bank “X” secara umum seperti pelayanan yang tidak 

ramah, klarifikasi informasi, dan sebagainya. 

c) Service Maintenance 
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Service maintenance terdiri dari pemintaan informasi status, pemblokiran, 

reaktivasi dan penghapusan, penambahan dan pengurangan rekening 

terdaftar atas layanan ATM “X”, SMS Banking “X”, Internet Banking 

“X”  dan Call “X”, serta informasi mengenai Consumer Loan. 

d) Phone Banking 

Layanan Phone Banking yang dapat diakses yaitu : 

(1) Informasi saldo 

Informasi saldo yang dapat dilakukan adalah saldo tabungan, giro, 

deposito, dan pinjaman. 

(2) Informasi sepuluh transaksi terakhir 

Informasi sepuluh transaksi terakhir yang dapat dilakukan adalah 

nasabah dapat mengetahui informasi sepuluh transaksi terakhir untuk 

rekening tabungan dan giro. 

(3) Transaksi transfer 

Transaksi transfer yang dapat dilakukan oleh nasabah, yaitu: 

(a) Transfer antar rekening sendiri 

(b) Transfer ke rekening pihak ketiga yang telah didaftarkan 

(4) Pembayaran 

Pembayaran yang dapat dilakukan di daam penggunaan layanan Call 

“X” oleh nasabah, yaitu: 

(a) Tagihan TELKOM 

(b) Tagihan telepon selular 

(c) Tagihan televisi kabel 

(d) Tagihan listrik (PLN) 
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(e) Tagihan tiket pesawat 

(f) Tagihan iklan KOMPAS 

(g) Tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

(h) Tagihan pendidikan 

(i) Tagihan asuransi 

(j) Tagihan Kartu Kredit “X” Visa   

(5) Pembelian 

Pembelian disini meliputi pembelian voucher pulsa telepon seluler. 

 

(6) Mengubah PIN Call “X” 

Melakukan perubahan PIN Call “X” dapat dilakukan sesuai dengan 

keinginan dari nasabah. 

e) Kartu Kredit 

Nasabah kartu kredit dapat mengakses layanan Call “X” untuk mengetahui 

informasi mengenai kartu kredit. Dengan fitur layanan sebagai berikut : 

(1) Status kartu 

(a) Informasi outstanding balance 

(b) Informasi sisa limit kredit yang tersedia 

(c) Informasi outstanding balance per hari ini 

(d) Informasi jumlah minimum payment 

(e) Informasi tanggal jatuh tempo 

(2) Status aplikasi 
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Status aplikasi adalah untuk mengetahui permohonan status aplikasi 

(approved, feject, in process)

Apabila nasabah memilih Layanan Perbankan, maka nasabah akan 

diverifikasi dengan menggunakan User ID dan PIN oleh mesin penjawab, 

yaitu dengan memasukkan 16 (enam belas) nomor kartu ATM atau Kartu “X” 

yang dimiliki oleh nasabah dan 6 (enam) angka PIN Call “X” yang dimiliki 

oleh nasabah. 

 Manfaat bagi nasabah yang menggunakan layanan Call “X”, yaitu: 

a) Dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja, dimana saja selama 24 

(duapuluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. 

b) Proses transaksi perbankan menjadi lebih cepat. 

c) Fitur layanan di dalam Call “X” sangat beragam dan lengkap. 

Manfaat bagi bank yang menggunakan layanan Call “X”, yaitu: 

a) Menurunkan biaya transaksi di dalam perbankan. 

b) Meningkatkan Image bank. 

c) Meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank. 

d) Menghasilkan fee based income.

2. Penggunaan Layanan Phone Banking Pada PT Bank “X” (Persero) Tbk 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dimana diatur bahwa untuk 

syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat,  yaitu: 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari 

kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang 
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mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, 

kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada 

dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal 

tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan 

menyampaikan terlebih dahulu suatu pernyataan mengenai apa yang 

dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang 

mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak 

(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:94). 

Sepakat mereka yang mengikatkan diri merupakan sumber hukum 

dari salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas konsensualitas. Asas 

konsensualitas pada dasarnya mempunyai arti bahwa perjanjian yang 

dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih orang yang mengikat atau 

karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu orang atau lebih 

dalam perjanjian tersebut segera setelah orang-orang tersebut mencapai 

kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut baru dilaksanakan secara 

lisan semata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat tidak 

memerlukan formalitas, walau demikian untuk menjaga kepentingan pihak 

debitur (atau yang berkewajiban untukm memenuhi prestasi) diadakanlah 

bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata 

tertentu. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:34). 

Di dalam layanan phone banking, subyek perjanjian adalah 

nasabah dan bank, sedangkan obyek perjanjian adalah layanan phone 

banking. Sebelum nasabah menjadi nasabah phone banking harus terlebih 

dahulu mendaftar menjadi nasabah phone banking. Nasabah dapat 

melakukan pendaftaran layanan phone banking setelah membaca dan 

memenuhi syarat dan ketentuan Call “X”. Syarat dan ketentuan Call “X” 

dapat diperoleh di kantor cabang Bank “X” dan dapat dilihat di screen 

ATM pada saat nasabah melakukan pendaftaran Call “X”. Apabila 
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nasabah setuju dengan syarat dan ketentuan Call “X”, maka nasabah dapat 

mendaftar layanan Call “X” dan akan menjadi nasabah phone banking. 

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditulis dalam perjanjian 

baku syarat dan ketentuan Call “X”, layanan phone banking tidak 

bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya dan asas konsensualitas. Ini dapat 

dilihat bahwa nasabah sebelum menjadi nasabah phone banking 

diharuskan terlebih dahulu membaca syarat dan ketentuan Call Madiri, 

apabila nasabah tersebut tertarik dan ingin menjadi nasabah phone 

banking maka dapat langsung mendaftar menjadi nasabah phone banking 

dan harus mematuhi syarat dan ketentuan Call “X”. Kesepakatan antara 

para pihak dalam layanan phone banking memang berbeda dengan 

kesepakatan pada umumnya. Karena  di dalam layanan phone banking, 

nasabah harus menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian baku yang dibuat oleh bank, sehingga tidak memberikan 

kebebasan sama sekali kepada nasabah untuk melakukan negosiasi atas 

syarat dan ketentuan tersebut. Meskipun demikian bagi nasabah yang 

sudah setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut, maka dianggap bahwa 

nasabah tersebut telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank untuk 

menjadi nasabah phone banking dan harus mematuhi syarat dan ketentuan 

yang terdapat didalamnya. 

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 

hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan 

sehat pikiran adalah cakap oleh hukum.  Kecakapan  bertindak dalam 

banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam 

hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun 

dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu 



xcviii

perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga 

tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan 

dengan masalah kedewasaan dari orang perseorangan  yang melakukan 

suatu tindakan atau masalah hukum, masalah kewenangan berkaitan 

dengan kapasitas orang perseorangan tersebut yang bertindak atau berbuat 

dalam hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut orang yang tidak 

cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu: 

(1) Orang-orang yang belum dewasa; 

(2) Mereka yang di bawah pengampuan; 

(3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, 

dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

Dalam hal ini, sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan, baik  yang sudah menikah maupun yang belum menikah, 

maka ketentuan ini menjadi tidak berarti lagi (Kartini Muljadi dan 

Ghunawan Widjaja,  2003:126). 

Sebelum menjadi nasabah phone banking, calon nasabah yang 

berniat menjadi nasabah bank harus mendaftar terlebih dahulu menjadi 

nasabah bank. Setelah calon nasabah merasa yakin menjadi nasabah bank, 

maka calon nasabah tersebut perlu mengisi serta mengetahui ketentuan 

dan persyaratan-persyaratan yang ada dalam dokumen tersebut. 

Persyaratan umum pembukaan rekening yang terdapat dalam perjanjian 

baku ketentuan persyaratan umum pembukaan rekening, yaitu : 

(1) Untuk tabungan perorangan 

(a) Menyerahkan fotokopi bukti identitas diri yang sah dan masih 

berlaku dengan aslinya. Bukti identitas diri adalah KTP, SIM, 
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atau Paspor. Khusus untuk WNA, selain menyerahkan paspor 

juga dengan menyerahkan KIMS/KITAS atau KITAP. 

(b) Bagi penabung yang belum mencapai usia 17 tahun dan secara 

hukum belum diwajibkan memiliki KTP, dibuktikan dengan 

menyerahkan Kartu Pelajar dengan menyerahkan fotokopi bukti 

identitas diri dari orang tua atau wali berupa KTP, SIM atau 

Paspor dengan memperlihatkan aslinya, serta persetujuan yang 

memuat informasi sebagai berikut : 

(i) Nama orang tua/wali 

(ii) Alamat sesuai kartu identitas 

(iii) Pekerjaan 

(iv) Perkiraan penghasilan perbulan. 

(v) Jenis dan nomor kartu identitas  

(vi) Hubungan dengan penabung 

(vii) Persetujuan untuk membuka rekening tabungan. 

(2) Untuk tabungan yayasan 

Menyerahkan fotokopi dengan memperlihatkan aslinya: 

(a) NPWP atau Bukti permohonan pembuatan NPWP. 

(b) Akte pendirian atau Anggaran Dasar beserta akte perubahannya 

yang terakhir. 

(c) Surat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

(d) Bukti identitas diri pihak yang memberi dan menerima kuasa 

dalam pembukaan rekening yaitu KTP/SIM/Paspor yang sah dan 

masih berlaku. 
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(e) Daftar susunan pembina, pengurus, dan pengawas terakhir sesuai 

dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir berikut 

fotokopi bukti identitas diri, yaitu KTP/SIM/Paspor. 

(f) Pengurus atau pihak yang diberi kuasa oleh Yayasan untuk 

menandatangani aplikasi pembukaan rtekening, kartu contoh 

tandatangan, buku tabungan, serta hal-hal lain yang berkaitan 

dengan transaksi rekening tabungan dibatasi hanya 1 (satu) 

orang. 

(g) Penunjukkan pengurus atau pihak yang diberi kuasa oleh 

yayasan dinyatakan dalam surat kuasa dan dilampirkan dalam 

pembukaan rekening.  

Setelah diisi dan dilengkapi persyaratan (bukti identitas/KTP) 

dokumen dimaksud  ditandatangani nasabah dan pejabat bank, 

sehingga dokumen-dokumen yang ditandatangani nasabah dan bank 

dimaksud sah dan mengikat para pihak serta harus dilaksanakan 

dengan itikat baik, setelah itu bagi nasabah tabungan akan ditambah 

dengan persyaratan khusus pembukaan rekening. Setelah permohonan 

disetujui, nasabah khusus tabungan perorangan akan diberi kartu 

“X”/ATM “X” serta nomor PIN pertama yang dibuat oleh bank 

(kemudian dapat dilakukan perubahan di mesin ATM) penyerahannya 

diberikan langsung kepada nasabah serta dibuat tanda terimanya. 

Kartu “X”/ATM “X” yang dipegang oleh nasabah dan nomor PIN 

yang hanya diketahui oleh nasabah sendiri sebagai dasar dilakukannya 

transaksi melalui mesin ATM. Untuk mendapat dan memanfaatkan 

fasilitas phone banking, pendaftarannya  harus melalui mesin ATM 

“X” yang dapat dilakukan oleh nasabah sendiri dan kepada nasabah 

diminta untuk membuat User ID (I6 digit) beserta PIN Call “X” (6 
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digit) yang hanya diketahui oleh nasabah sendiri sebagai bahan 

verifikasi sebelum transaksi Phone Banking dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka layanan phone banking tidak 

bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan. Ini dapat dilihat bahwa orang yang akan 

menjadi nasabah bank harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai 

dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perikatan. Setelah 

menjadi nasabah bank, nasabah tersebut dapat mendaftar menjadi nasabah 

phone banking. Ini berarti semua nasabah yang menjadi nasabah phone 

banking adalah orang yang cakap melakukan perjanjian. Mengenai 

kewenangan bertindak dalam hukum di dalam layanan phone banking 

dapat dilihat bahwa dari mulai pendaftaran, pengaktifan, hingga transaksi 

perbankan yang dilakukan dalam layanan phone banking hanya dapat 

dilakukan oleh nasabah yang berwenang, karena semua kegiatan tersebut 

harus menggunakan PIN ATM “X”, User ID (16 digit nomor) serta  PIN 

Call “X” (6 digit nomor), yang semuanya itu hanya diketahui oleh nasabah 

yang berwenang. 

 

c) Suatu hal tertentu 

KUHPerdata menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan 

rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang mengatakan bahwa : 

“ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa 

suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah 

menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal jumlah itu 

kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Suatu hal-hal tertentu artinya 

apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika 
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timbul perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling 

sedikit harus ditentukan jenisnya (R. subekti, 1996:19). 

Di dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan Call “X” 

menyebutkan tentang hal-hal sebagai berikut : 

(1) Call “X” adalah saluan distribusi bank yang memungkinkan nasabah 

untuk menanyakan berbagai informasi perbankan, menyampaikan 

keluhan atau mengakses rekening yang dimiliki serta melakukan 

transaksi perbankan, melalui sarana telepon dengan menghubungi 

telepon akses layanan Call “X” selama 24 jam. 

(2) Nasabah phone banking adalah nasabah pengguna yang telah 

terdaftar sebagai pengguna phone banking Call “X” dengan 

melakukan pendaftaran di ATM Bank “X” yang dapat mengkases 

seluruh fitur layanan Call “X”. 

(3) Nasabah Phone Banking dapat menggunakan layanan Call “X” untuk 

mendapatkan informasi dan atau melakukan transaksi perbankan 

yang telah ditentukan bank. 

(4) Untuk setiap pelaksanaan transaksi hanya dapat dilakukan terhadap 

rekening yang terdapat dalam Daftar Rekening Sendiri dan atau 

Daftar Rekening Tujuan yang telah terdaftar pada bank. 

(5) Untuk melakukan tansaksi perbankan, nasabah phone banking akan 

diverifikasi oleh sistem dengan memasukkan Nomor Kartu dan PIN 

Call “X” atau verifikasi verbal oleh Customer Service Call “X”. 

(6) Setiap transaksi yang dilakukan nasabah phone banking yang 

tersimpan pada pusat data bank merupakan data yang benar yang 

diterima sebagai bukti perintah dari nasabah phone banking kepada 
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bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecuali nasabah 

phone banking dapat membuktikan sebaliknya. 

(7) Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah transaksi dari 

nasabah phone banking, apabila : 

(a) Saldo rekening nasabah phone banking di bank tidak cukup. 

(b) Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa 

penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan. 

(8) Segala penyalahgunaan User ID Call “X” dan PIN Call “X” 

merupakan tanggung jawab nasabah phone banking. Nasabah phone 

banking dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan yang 

mungkin timbul, baik pihak lain maupun nasabah phone banking 

sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User ID Call “X” dan PIN 

Call “X”. 

(9) Dalam keadaan force majuere, nasabah phone banking akan 

membebaskan bank dari segala tuntutan apapun, dalan hal bank tidak 

dapat melaksanakan perintah dari nasabah phone banking baik 

sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-

sebab di luar kekuasaan atau kemampuan bank termasuk namun 

tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan 

peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan 

listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta 

kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau 

kemampuan bank. 

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditulis dalam perjanjian 

baku syarat dan ketentuan Call “X”, layanan phone banking tidak 

bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai 

suatu hal tertentu. Ini dapat dilihat di dalam syarat dan ketentuan Call “X” 
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menyebutkan tentang jenis layanan Call “X”, pihak-pihak yang terdapat 

dalam layanan phone banking, hak dan kewajiban para pihak apabila 

terjadi perselisihan. Setelah  dicemati, apabila terjadi force majeure yang 

terdapat pada saat nasabah melakukan  transaksi perbankan di dalam 

layanan phone banking, maka yang paling dirugikan adalah nasabah, 

karena bank sama sekali tidak bertanggung jawab apabila terjadi force 

majeure atau peristiwa di luar kekuasaan bank. Ini disebabkan kejadian 

yang terjadi berada di luar kekuasaan dan kemampuan bank merupakan 

suatu keaadan memaksa, sehingga membebaskan bank untuk bertanggung 

jawab. 

Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1244 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum 

mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, 

bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya 

perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk 

tidaklah ada pada pihaknya” dan Pasal 1245 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, 

apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak 

sengaja, si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang 

diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan 

yang terlarang”. Tetapi apabila kesalahan terjadi karena kesalahan dari 

pihak bank, maka bank akan bertanggung jawab dan akan segera 

menanganinya, sehingga kepercayaan nasabah kepada bank tetap terjaga. 

d) Suatu sebab yang halal. 

Sebab yang halal adalah dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri 

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, tidak dilarang oleh undang-

undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 
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Dengan membatasi sendiri, rumusan mengenai sebab yang halal menjadi 

sebab yang tidak terlarang, Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa : 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Kartini 

Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003:161). 

Layanan phone banking sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 27/164/KEPDIR/1995 tentang Penggunaan 

Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 31/175/KEPDIR/98 tentang Penyempurnaan Teknologi 

Sistem Informasi Bank Dalam Menghadapi Tahun 2000. 

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa layanan phone banking 

tidak bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu 

mengenai sebab yang halal. Karena layanan phone banking mempunyai 

peraturan tersendiri yang mengaturnya seperti yang disebutkan di atas, 

maka layanan phone banking tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Di dalam Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan bahwa pada 

umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 

meminta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari rumusan 

tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat 

oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, 

hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri atau yang lebih 

dikenal dengan asas personalia. Di dalam layanan Phone Banking, semua 

transaksi hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang berkepentingan. Ini 

disebabkan dari pendaftaran, pengaktifan, hingga transaksi perbankan di 

dalam layanan Phone Banking harus menggunakan User ID dan PIN Call “X” 

yang semuanya itu hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan. 
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Perjanjian menganut sistem terbuka yang setiap pihak yang melakukan 

perjanjian diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya melakukan perjanjian 

asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Ini artinya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak  yang 

menerangkan bahwa para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian 

diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian 

yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang 

wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang (R. Subekti, 1996: 

13). Pada layanan phone banking, syarat dan ketentuan Call “X” dituangkan 

dalam perjanjian baku yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Di 

dalam perjanjian baku ditetapkan klausula-klausula baku yang sudah dibuat 

bank yang nantinya harus dipatuhi oleh nasabah phone banking dan pihak 

bank. Klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : 

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen”. 

Pada perjanjian baku, nasabah phone banking melihat tentang syarat dan 

ketentuan Call “X” pada saat pendaftaran layanan Call “X”, apabila nasabah 

tersebut setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan 

menjadi nasabah phone banking. 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Sebagai perjanjian yang dibuat secara sengaja atas kehendak 

para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, 

disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana 

telah dikendaki oleh mereka (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 
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2003:59). Pada layanan phone banking, nasabah dan bank yang setuju dan 

sepakat menggunakan layanan phone banking harus mematuhi syarat dan 

ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian baku tentang syarat dan ketentuan 

Call “X”. Karena syarat dan ketentuan tersebut bersifat mengikat dan sah 

demi hukum.  

Keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian dari transaksi yang 

dilakukan melalui layanan phone banking yang terdapat dalam perjanjian 

baku syarat dan ketentuan Call “X” menyebutkan bahwa : 

(1) Setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah phone banking yang 

tersimpan pada pusat data bank merupakan data yang benar yang diterima 

sebagai bukti perintah dari nasabah phone banking kepada bank untuk 

melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecuali nasabah phone banking 

dapat membuktikan sebaliknya. 

(2) Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkan nasabah phone banking 

telah berhasil dilakukan oleh bank, nasabah phone banking akan 

mendapatkan bukti transaksi berupa nomor transaksi pada setiap akhir 

transaksi Call “X” dan secara otomatis akan tercetak di rekening nasabah. 

(3) Nasabah menyetujui dan mengakui bahwa : 

(a) Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Call “X”, semua perintah 

dan komunikasi dari nasabah phone banking yang diterima bank 

akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat 

dokumen tertulis dan atau dikeluarkan dokumen yang tidak 

ditandatangani. 

(b) Bukti perintah transaksi dari nasabah phone banking kepada bank 

dan segala bentuk komunikasi antara bank dan nasabah phone 

banking yang tersimpan pada pusat data bank dan atau tersimpan 

dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di bank, baik 
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yang berua dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out 

komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak 

dibantah keabsahan, kebenaran, atau keasliannya. 

Setiap transaksi perbankan yang dilakukan melalui layanan phone banking 

oleh nasabah phone banking selalu direkam setiap saat dan terhadap back up 

rekamannya disimpan oleh pihak bank. Back up rekaman ini dilakukan secara 

harian, sehingga apabila nasabah yang ingin mengetahui tentang kebenaran 

suatu data transaksi perbankan dapat dibuktikan dengan rekaman tersebut. 

Meskipun nasabah phone banking melakukan transaksi layanan phone 

banking tidak mendapat bukti tertulis dan hanya mendapat nomor transaksi di 

setiap transaksi yang dilakukan, tetapi itu tetap mempunyai kekuatan hukum 

yang sah. Hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara phak-pihak 

yang membuatnya”. Rumusan yang diberikan pada Pasal 1340 tersebut 

menyatakan dengan jelas bahwa suatu pihak diadakan antara dua pihak dan 

hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Jadi nomor 

transaksi tersebut adalah bukti yang sah dan diakui oleh bank dan nasabah 

phone banking  

 Mengenai berakhirnya layanan Phone Banking, dapat dihentikan oleh 

Bank karena dua hal, yaitu : 

(1) Nasabah Phone Banking mengajukan permohonan penghentian permanen 

layanan Phone Banking. 

 

(a) Melalui Cabang 

(i) Nasabah Phone Banking datang ke cabang pengelola rekening 

dan mengisi permohonan penutupan layanan pada Formulir 

Aplikasi Umum (FFO-005). 
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(ii) CSO/CSR meneliti kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan 

rekaning  dan kebenaran status aktif pengguna layanan Call “X”. 

(iii) CSO/ Atasan CSO memberikan persetujuan atas permohonan 

tersebut berupa tandatangan pada formulir setelah memeriksa 

kebenarannya. 

(iv) CSO/CSR selanjutnya mengirimkan permohonan nasabah 

tersebut (FFO-005) melalui fax ke EBG/IMBO Departement. 

(v) Berdasarkan berita fax dari cabang, EBG/IMBO Departement 

akan melakukan penghapusan secara permanen setelah meyakini 

kebenaran data dan keabahan faksimili. 

(vi) Pada akhir hari laporan atas penghentian permanen layanan pada 

menu BDS dicetak oleh EBG/IMBO Departement dan 

supervisornya akan mencocokkannya dengan lembar yang 

diterima dari Cabang dengan memastikan bahwa seluruh 

permohonan penghentian permanen telah ditindaklanjuti dengan  

benar. 

(vii) Pada akhir hari laporan atas penghentian permanen layanan pada 

menu BDS dicetak oleh cabang dan CSO akan mencocokannya 

dengan data isian nasabah pada Formulir Aplikasi Umum 

(penghentian permanen layanan) untuk memastikan bahwa 

seluruh permohonan nasabah telah ditindaklanjuti. 

 

(b) Melalui Call “X” 

(i) Nasabah Phone Banking secara langsung menghubungi Call “X” 

di nomor akses Call “X”. 
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(ii) Customer Service Call “X” melakukan proses Verifikasi Verbal 

ID. 

(iii) Customer Service Call “X” mencatat permohonan nasabah pada 

formulir Laporan Permasalahan Nasabah. 

(iv) Selanjutnya Customer Service Coordinator menandatangani 

formulir tersebut setelah meyakini kebenaran permohonan 

nasabah dan meneruskan ke EBG/IMBO Departement . 

(v) Berdasarkan berita fax dari Call Center, EBG/IMBO 

Departement akan melakukan penghapusan secara permanen 

setelah meyakini kebenaran data dan keabsahan faksimili. 

(vi) Pada akhir hari laporan atas penghentian permanen layanan pada 

menu BDS dicetak oleh EBG/IMBO Departement dan 

supervisornya akan mencocokkannya dengan lembar yang 

diterima dari Cabang dengan memastikan bahwa seluruh 

permohonan penghentian permanen telah ditindaklanjuti dengan  

benar. 

(vii) Pada akhir hari laporan atas penghentian permanen layanan pada 

menu BDS dicetak oleh cabang dan CSO akan mencocokannya 

dengan data isian nasabah pada Formulir Aplikasi Umum 

(penghentian permanen layanan) untuk memastikan bahwa 

seluruh permohonan nasabah telah ditindaklanjuti. 

 

2) Nasabah Phone Banking mengajukan permohonan penghentian sementara 

(blokir sementara) layanan Phone Banking. 

(a) Melalui Cabang 
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(i) Nasabah Phone Banking datang ke cabang pengelola rekening 

dan mengisi Formulir Aplikasi Umum (FFO-005). 

(ii) CSO/CSR meneliti kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan 

rekening (buku tabungan, ATM, contoh tandatangan) dan 

kebenaran status aktif pengguna layanan Call “X”. 

(iii) CSO/Atasan CSO memberikan persetujuan atas permohonan 

tersebut berupa tandatangan pada formulir setelah memeriksa 

kebenaranya. 

(iv) CSO/CSR selanjutnya mengirimkan permohonan nasabah 

tersebut ke EBG/IMBO Departement. 

(v) Berdasarkan berita fax dari cabang, EBG/IMBO Departemen 

akan melakukan penghentian sementara setelah meyakini 

kebenaran data dan keabsahan faksimili. 

(vi) Pada akhir hari laporan atas penghentian sementara laynan pada 

menu BDS dicetak oleh EBG/IMBO Departement dan 

supervisornya akan mencocokkannya dengan lembar faksimili 

yang diterima dari cabang untuk memastikan bahwa seluruh 

permohonan penghentian sementara telah ditindaklanjuti dengan 

benar. 

(vii) Pada akhir hari laporan atas penghentian sementara layanan pada 

menu BDS dicetak oleh cabang dan CSO akan mencocokkannya 

dengan data isian nasabah pada Formulir Aplikasi Umum 

(penghentian sementara layanan) untuk memastikan bahwa 

seluruh permohonan nasabah telah ditindaklanjuti dengan benar. 

(b) Melalui Call “X” 
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(i) Nasabah Phone Banking menghubungi Call “X” di nomor akses 

Call “X”. 

(ii) Customer Sevice Call “X” melakukan proses Verifikasi Verbal 

ID. 

(iii) Customer Service Call “X” mencatat permohonan nasabah paa 

formulir Laporan Permasalahan Nasabah. 

(iv) Selanjutnya Customer Service Coordinator menandatangani 

formulir tersebut setelah meyakini formulir tersebut setelah 

meyakini kebenaran permintaan nasabah dan meneruskan ke 

EBG/IMBO Departement. 

(v) Berdasarkan berita fax dari Call Center akan melakukan 

pemblokiran sementara setelah meyakini kebenaran data dan 

keabsahan faksimili. 

(vi) Pada akhir hari laporan atas penghentian sementara laynan pada 

menu BDS dicetak oleh EBG/IMBO Departement dan 

supervisornya akan mencocokkannya dengan lembar faksimili 

yang diterima dari Call Center untuk memastikan bahwa seluruh 

permohonan penghentian sementara telah ditindaklanjuti dengan 

benar. 

(vii) Pada akhir hari laporan atas penghentian sementara layanan pada 

menu BDS dicetak oleh Call Center dan supervisornya akan 

mencocokkannya dengan data permohonan penghentian 

sementara layanan untuk memastikan bahwa seluruh 

permohonan nasabah telah ditindaklanjuti dengan benar. 
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3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Layanan Phone Banking 

pada PT Bank “X” (Persero) Tbk 

Perlindungan hukum bagi nasabah bank terdapat dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

menyebutkan bahwa hak konsumen adalah: 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa. 

Di dalam layanan phone banking, nasabah phone banking 

memperoleh kenyaman, keamanan dan keselamatan dalam melakukan 

transaksi perbankan, karena nasabah dapat melakukan transaksi perbankan 

melalui telepon tidak merepotkan nasabah untuk mengantri di bank. 

Layanan phone banking aman untuk digunakan kapanpun dan dimanapun 

karena bank menjamin kerahasiaan data nasabah. 

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan. 

Transaksi perbankan yang ditawarkan oleh layanan phone banking 

membuat nasabah dapat melakukan transaksi perbankan yang beraneka 

macam sesuai dengan terdapat di dalam fitur-fitur layanan phone banking. 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

Nasabah phone banking berhak untuk mengetahui semua produk 

yang ditawarkan di dalam layanan phone banking dan berhak untuk 

menggunakan layanan tersebut sesuai dengan syarat yang berlaku. 
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d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

Apabila nasabah phone banking mengeluhkan tentang layanan 

phone banking dapat langsung menelepon layanan Call “X” dan langsung 

berbicara dengan Customer Sevice Call “X” yang akan ditulis di dalam 

Formulir Keluhan Nasabah dan akan ditinjaklanjunti oleh pihak bank. 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

Setiap nasabah phone banking yang melakukan transaksi 

perbankan melalui layanan phone banking dilindungi oleh hukum karena 

tercantum di dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan Call “X”. 

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

Apabila nasabah tertarik dengan layanan phone banking, maka 

dapat menanyakan kepada pegawai bank dan akan dijelaskan tentang 

layanan phone banking. Nasabah dapat bertanya kepada pegawai bank 

tersebut dan akan dijawab langsung oleh pegawai bank tersebut. 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

Nasabah yang menggunakan layanan phone banking diperlakukan 

secara benar dan jujur serta diskriminatif, karena pegawai bank akan 

memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan permintaan dari nasabah. 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

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

atau tidak sebagaimana semestinya; 
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Apabila kesalahan dilakukan oleh bank, maka bank akan 

mengganti rugi setiap kerugian yang ditimbulkan. Tetapi apabila 

kesalahan terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan bank seperti force 

majeure, maka bank terbebas dari segala tuntutan dari nasabah phone 

banking. Ini disebabkan force majeure adalah keadaan memaksa yang 

mengakibatkan bank terbebas dari segala tuntutan. 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Hak-hak nasabah phone banking terdapat dalam perjanjian baku 

syarat-syarat umum pembukaan rekening, syarat-syarat khusus 

pembukaan rekening, perjanjian baku syarat dan ketentuan Call “X”. Hal 

tersebut sama dengan hak-hak konsumen lainnya yang terdapat di dalam 

Undang-Undang nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa layanan phone banking sangat 

memperhatikan tentang hak-hak dari nasabah dan hal ini tidak bertentangan 

dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen mengenai hak-hak konsumen. 

Perlindungan hukum juga terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa 

ketentuan pencantuman klausula baku adalah : 

a) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : 

(1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

(2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 
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(3) Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; 

(4) Menyatakan pemberian kuasa dari pelaku usaha baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang-barang yang dibeli konsumen secara 

angsuran; 

(5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 

(6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli jasa. 

(7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru tambahan selanjutnya dan atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya. 

(8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

b) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 

Perjanjian baku di dalam layanan phone banking terdapat di dalam 

screen ATM “X” dan dapat dilihat pada kantor cabang Bank “X”, ditulis 

dalam bentuk yang tidak sulit terlihat, dapat dibaca secara jelas dan 

pengungkapannya tidak sulit dimengerti, dan tidak mencantumkan mengenai 

hal-hal yang dilarang dicantumkan pada perjanjian baku. Hal ini 
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menyimpulkan bahwa perjanjian baku di dalam layanan phone banking tidak 

bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan di dalam perjanjian baku. 

Nasabah phone banking dalam melakukan transaksi perbankan melalui 

Call “X” mendapat perlindungan hukum, ini dibuktikan dengan hal-hal 

berikut ini, yaitu : 

a) Layanan Call “X” di daftarkan pada ATM “X”, ini artinya  hanya nasabah 

yang bersangkutan yang mengetahui PIN ATM “X”. 

b) Setelah nasabah sukses melakukan pendaftaran layanan Call “X”, nasabah 

mendapat User ID (16 digit) serta  PIN Call “X” (6 digit nomor yang 

dibuat langsung di mesin ATM). Adapun nomor User ID dan PIN Call 

“X” berfungsi sebagai verifikasi  pada saat Nasabah Phone Banking akan 

melakukan transaksi perbankan melalui Call “X”. Ini artinya hanya 

nasabah bersangkutan yang mengetahui User ID dan PIN Call “X” 

tersebut. 

c) Layanan Call “X” tidak langsung aktif pada saat nasabah melakukan 

pendaftaran pada ATM “X”. Layanan Call “X” harus diaktivikasi oleh 

nasabah pada kantor cabang PT Bank “X” (Persero) Tbk setelah dilakukan 

verifikasi data nasabah. Ini artinya hanya nasabah yang bersangkutan yang 

bisa mengaktifkan layanan Call “X”. 

d) Setiap kali nasabah melakukan transaksi perbankan melalui layanan Call 

“X”, nasabah akan diverifikasi data dengan menyebutkan User ID dan PIN 

Call “X”. Ini artinya hanya nasabah bersangkutan yang dapat melakukan 

transaksi perbankan melalui layanan Call “X”. 

e) Nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan melalui layanan Call 

“X” harus mendaftarkan nomor rekening tujuan pembayaran, pembelian 

atau transfer harus terdaftar. 
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f) Setiap transaksi perbankan yang dilakukan pada layanan Call “X” harus 

tidak akan diproses tanpa konfirmasi persetujuan nasabah. Ini artinya 

hanya nasabah yng bisa melakukan transaksi perbankan pada layanan Call 

“X”. 

g) Setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah phone banking disimpan di 

dalam pusat data bank, sehingga nasabah phone banking tidak perlu 

khawatir apabila nantinya nasabah phone banking bertanya atau terjadi 

sesuatu masalah yang berhubungan dengan transaksi tersebut. 

h) Setiap transaksi perbankan yang dilakukan nasabah phone banking pada 

layanan Call “X”, nasabah phone banking mendapatkan bukti transaksi 

berupa nomor transaksi. Nomor transaksi ini merupakan bukti yang diakui 

oleh pihak bank dan nasabah phone banking. Nomor transaksi ini hanya 

diketahui oleh pihak bank dan nasabah yang bersangkutan. 

i) Setiap transaksi perbankan yang dilakukan pada layanan Call “X” akan 

diberi nomor transaksi. Hal ini digunakan apabila ada pertanyaan atau 

terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Nomor 

transaksi ini mempunyai kekuatan hukum dan merupakan alat bukti yang 

sah yang tidak akan terbantah keabsahan, kebenaran atau keaslian apabila 

dapat dibuktikan oleh nasabah dan bank. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Layanan phone banking Call “X” adalah saluran distribusi bank yang 

memungkinkan nasabah untuk menanyakan berbagai informasi perbankan, 

menyampaikan keluhan atau mengakses rekening yang memiliki serta 

melakukan transaksi perbankan, melalui sarana telepon dengan menghubungi 

telepon akses layanan Call “X” selama 24 jam. Nasabah yang ingin menjadi 

nasabah phone banking harus mendaftar terlebih dahulu menjadi nasabah 

phone banking yang dapat dilakukan di mesin ATM dan apabila pendaftaran 

telah sukses, maka nasabah akan mendapatkan User ID (I6 digit) beserta PIN 

Call “X” (6 digit). Layanan phone banking tidak aktif dengan sendirinya, 

karena nasabah yang telah mendaftar melalui mesin ATM harus datang ke 

kantor cabang untuk mengaktivasi layanan phone banking dan akan dilakukan  

verifikasi data oleh pegawai bank, apabila semuanya telah sukses maka 

layanan phone banking barulah aktif. Nasabah phone banking dapat 

melakukan transaksi perbankan yang ditawarkan melalui fitur-fitur di dalam 

layanan phone banking dengan menggunakan telepon setiap hari.  

2. Layanan phone banking dilihat dari perspektif hukum perjanjian sudah sesuai 

dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu pihak bank dan nasabah sudah sepakat 

untuk melakukan perjanjian layanan phone banking, pihak bank dan nasabah 

adalah cakap untuk melakukan perjanjian karena kedua belah pihak sudah 

memenuhi ketentuan persyaratan umum pembukaan rekening, persyaratan 
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khusus pembukaan rekening, syarat dan ketentuan Call “X”, layanan phone 

banking merupakan sesuatu hal tertentu karena ditentukan jenisnya dan 

memuat hak dan kewajiban nasabah dan bank apabila terjadi perselisihan, 

layanan phone banking merupakan sesuatu yang halal karena diatur di dalam 

peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

27/164/KEP/DIR/1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh 

Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

31/175/KEP/DIR/1998 Tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi 

Bank Dalam Menghadapi Tahun 2000. Di dalam layanan phone banking, 

semua transaksi hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang berkepentingan, hal 

ini sesuai dengan Pasal 1315 KUHPerdata. Layanan phone banking ini 

menggunakan perjanjian baku yang semua klausula bakunya sudah ditetapkan 

oleh pihak bank dan nasabah phone banking hanya tinggal menyetujuinya 

saja. Nasabah dan bank yang sudah menyetujui semua ketentuan di dalam 

syarat dan ketentuan phone banking harus mematuhi ketentuan tersebut 

karena bersifat mengikat dan memaksa bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai 

dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Semua transaksi yang dilakukan oleh 

nasabah phone banking tersimpan pada pusat data bank dan nasabah akan 

mendapat nomor transaksi pada setiap transaksi yang dilakukan, bukti 

transaksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat kedua belah 

pihak. Layanan phone banking dapat dihentikan oleh bank apabila nasabah 

phone banking mengajukan permohonan penghentian sementara atau 

permanen layanan phone banking. 

3. Layanan phone banking sudah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena hak nasabah di dalam 

perjanjian baku layanan phone banking tidak bertentangan dengan hak 

konsumen. Klausula-klusula baku yang terdapat di dalam Syarat dan 

Ketentuan Call “X” tidak bertentangan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai 

klausula baku yang dilarang dicantumkan pada setiap dokumen atau 

perjanjian. Nasabah phone banking yang menggunakan layanan phone 

banking akan mendapatkan perlindungan hukum karena layanan phone 

banking didaftarkan pada mesin ATM yang nomor PIN nya hanya diketahui 

oleh nasabah yang bersangkutan. Nasabah yang telah sukses mendaftar 

layanan phone banking akan mendapat User ID dan PIN Call “X” yang hanya 

diketahui oleh nasabah. Layanan phone banking dapat aktif apabila setelah 

mendaftar pada mesin ATM, nasabah melakukan aktivasi pada kantor cabang 

bank setelah dilakukan verifikasi data nasabah. Setiap transaksi perbankan 

yang dilakukan pada layanan phone banking tidak akan diproses tanpa 

konfirmasi persetujuan nasabah. Setiap transaksi perbankan, nasabah akan 

mendapat bukti transaksi yang diakui oleh pihak bank dan nasabah phone 

banking karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat keduanya. 

B.  Saran 

1. Perkembangan perbankan saat ini semakin pesat, diharapkan layanan phone 

banking meningkatkan kapasitas dirinya dengan memperbanyak fitur-fitur 

dan meningkatkan pelayanan di dalamnya, sehingga memudahkan nasabah 

untuk melakukan transaksi perbankan dan tetap dapat dengan layanan 

perbankan lainnya. Diharapkan hak-hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetap diperhatikan oleh bank, sehingga 

kepercayaan nasabah kepada bank tetap terjaga. 

2. Kekuatan pembuktian bukti transaksi perbankan melalui elektronik sangat 

lemah, diharapkan ada peraturan yang mengatur agar bukti transaksi 

perbankan melalui elektronik menjadi bukti yang otentik dalam persidangan. 

3. Nasabah yang ingin melakukan layanan phone banking harus dipastikan 

dahulu  bahwa nasabah tersebut adalah nasabah dari bank yang sehat dan 
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bonafide, sehingga nasabah tersebut tidak kecewa dengan pelayanan yang 

ditawarkan oleh layanan phone banking. 
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