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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Kegiatan pokok bank yang utama pada prinsipnya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan produk bank lainnya kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat Indonesia secara menyeluruh. Jika industri perbankan dalam kondisi yang 

stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap 

perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan 

memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan 

meluas kepada sektor lainnya. 

Dasar hukum kegiatan utama perbankan tersebut diatur dalam ketentuan 

Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : 

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanan pembangunan 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
1
 Dalam menjalankan 

fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 
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deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan 

cara memberikan berbagai macam kredit. 

Terkait fungsi perbankan tersebut, Hermansyah
1
 menyebutkan peranan perbankan 

dalam masyarakat, yaitu : 

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya 

bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan 

dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, 

melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan 

penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank pada 

posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang 

ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah 

bank disebut sebagai agen pembangunan
2
 

Bank  pada prinsipnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk tambungan dan produk bank lainnya, kemudian menyalurkan kembali 

pada masyarakat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka kearah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara 

menyeluruh. Jika industri perbankan dalam industri yang stabil dan baik, tentunya 

ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu Negara, 

namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan memberikan pengaruh 

                                                           
2
 Heansyah, Hukum Ibid, hlm.127 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 

 

3 

 

negatif terhadap perekonomian suatu Negara bahkan meluas kepada sektor 

lainnya.  

Sering berjalannya waktu, dunia perbankan telah mengalami banyak 

perubahan dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

masyarakat terhadap jasa perbankan karena adanya keinginan investasi dimasa 

yang akan datang sehingga membuat masyarakat ingin menitipkan sebagian 

dananya, maupun untuk kelancaran usaha mereka.
3
  

Berdasarkan hal tersebut Mandala dan Marum berpendapat bahwa dengan 

bertambanya kebutuhan tersebut, maka perbankan juga harus meningkatkan pula 

tingkat pelayanan mereka kepada masyarakat, agar mampu melindungi secara 

baik dana yang di titipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana 

masyarakat tersebut bagi terciptanya kenyamanan dalam berinteraksi antara 

nasabah dengan bank. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang 

memudahkan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, serta kemudahan dalam 

sirkulasi uang dari satu tempat ke tempat lain yang dilayani oleh bank. 

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan 

merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan 

ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pegaturan dan 

pengawasan bank serta penjamin simpanan nasabah bank untuk meningkatkan 

kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian bagi pemerintah dan 

kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman 
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yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan 

merupakan suatu kewajiban dalam Undang-undang Perbankan. 
4
 

Sejumlah warga yang berada di kecamatan kepulauan Joronga, Kabupaten 

Halmahera Selatan merasa ada yang tidak sesuai dengan  bantuan dana subsidi 

yang dikucurkan terhadap masyarakat yang terdampak gempa, masyarakat merasa 

dirugikan terhadap pemotongan dan pemblokiran sejumblah uang pada rekening 

mereka yang dilakukan oleh Bank BRI KCP. Labuha Atas peritah Badan 

Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.  

Uang tersebut merupakan dana subsidi pemerintah untuk rumah layak huni 

senilai 50 juta dipergunakan pada warga yang rumanya terdampak parah akibat 

gempa di Halmahera Selatan dengan magnitudo 7,2 SR pada juli 2019. Uang yang 

diterima kliennya itu dipotong sebesar 15 juta oleh pihak bank secara sepihak 

tanpa adanya komunikasi maupun sosialisasi oleh bank dan BPBD terhadap 

masyarakat. Walaupun Pihak warga masyaraka yang terdampak gempah telah 

melayangkan Somasi, namun tak dihiraukan oleh kedua istansi tersebut. 

 Dalam hal ini pihak Bank BRI Labuha diduga melanggar Undang-undang 

No 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 

Tentang perbankan yang menyatakan dalam pasal 37 B ayat 1 yaitu setiap Bank 

wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan, 

pada pasal 40 ayat 1, Bank wajib merahasiaan keterangan mengenai nasabah 

penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 44, dan pasal 44 A.  
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Selain diduga melanggar ketentuan peraturan Bank Indonesia No 

2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tatacara pemberian perintah atau izin 

tertulis membuka rahasia Bank, hal ini sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 yang 

menyebutkan bahwa pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama 

seseorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka dan 

terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan izin dari pimpinan Bank 

Indonesia. Pasal ini mengisayratkan bahwa pemblokiran atau penyitaan boleh 

dilakukan apabilah nasabah tersebut ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa 

dan atau dapat dilakukan sesuai dengan perintah ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Tindakan pemblokiran secara sepihak dan pemotongan uang sejumblah 15 

juta dalam rekening nasabah itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun kecuali 

dalam hal untuk kepentingan penyidik atau peradilan. Oleh karena perbuatan 

melawan hukum dari Bank itulah sehingga warga merasa sangat dirugikan, karena 

kondisi pasca gempa 2019 Kemarin berdampak luar biasa bagi mereka, baik 

psikologis maupun kerugian ekonomi, Pebuatan melawan hukum oleh bank ini 

tak dapat dipandang sepeleh sebagai mana kata pepatah sudah jatu ketimpah 

tangga pulah begitulah nasib warga masyarakat yang terdampak gempah maka 

dari itu penulis bermaksud melakukan penilitian ilmiah lebih lanjut untuk 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul: 
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”ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE 

DAAD) BANK BRI KCP LABUHA TERHADAP PEMBLOKIRAN DAN 

PEMOTONGAN DANA SUBSIDI DARI PEMERINTAH” 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat membuat beberapa 

rumusan masalah untuk dikaji pada kesempatan ini, adapun rumusan masalah 

yang dapat diajukan yakni : 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis perbuatan melawan hukum Bank BRI Labuha terhadap 

pemblokiran dan pemotongan dana subsidi Pemerintah? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat atas perbuatan 

melawan hukum oleh Bank BRI Labuha? 

C. Tujuan Penilitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana analisi perbuatan melawan hukum Bank 

BRI Labuha terhadap pemblokiran dan pemotongan dana subsidi 

Pemerintah. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat 

atas perbuatan melawan hukum oleh Bank BRI Labuha. 

D. Kegunaan Penilitian 

Suatu penilitian tentu memiliki kegunaan tersendiri, adapun kegunaan 

yang diharapkan dari penilitia ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap penilitian ini dapat memperkaya prespektif teoritis dalam 

memahami hukum. Khusunya hukum keperdataan dalam hal mengkaji 
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tentang analisis normatif perbuatan melawan hukum (onregchmatige daad) 

Bank BRI Labuha terhadap pemblokiran dan pemotongan dana subsidi 

dari pemerintah. 

2. Kegunaan praktis  

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak 

hukum masyarakat umum dan ataupun institusi pemerintahan. 


