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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis kasus 

pembobolan Bank BTN, yang mengacu pada perlindungan hukum bagi nasabah 

yang menderita kerugian,  maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening 

oleh oknum internal bank dan sindikat pembobol bank sebagaimana kasus 

yang terjadi pada Bank BTN, mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan 

beberapa Aspek yakni Perlindungan Hukum dari Aspek Pidana sesuai dengan 

rumusan Pasa 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

Perlindungan Hukum dari Aspek Administratif  sesuai dengan ketentuan 

Surat Edaran BI No.13/28/DPNP jo PBI No 5/8/PBI/2003 jo Pasal 52 UU 

Perbankan, dan perlindungan hukum dari Aspek Perdata berupa rumusan 

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Huruf a dan h.   

2. Pihak yang bertanggung jawab melakukan ganti rugi dalam kasus 

pembobolan rekening nasabah oleh oknum internal bank dan sindikat 

pembobol bank adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk dimana 

kasus tersebut bermula. Pelaku dalam hal ini Haryanto, Arminel, Agung 

Hermianto, Sugiyanto, Dwi Prayitno, Bambang Suparno, Didik dan Steven. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dapat dimintai pertangggung jawaban 

ganti kerugian kepada para korbannya. Selain itu Bank selaku pelaku usaha 

juga memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 



 

pegawainya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata. 

Tanggung jawab Bank sebagai pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi, 

diatur pula dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen pada Pasal 4 huruf h mengenai hak-hak konsumen, dan Pasal 19 

mengenai tanggung jawab pelaku usaha. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas perbankan sebaiknya dapat 

mengantisipasi dan memperketat pengawasan eksternal bank, agar usaha 

pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh oknum internal bank 

dan sindikat pembobol bank dapat dihindari. 

2. Para pejabat yang berwenang di bank harus tetap berpegang teguh pada 

prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan sistem 

dan prosedur yang berlaku di bank serta meningkatkan program anti-

fraud, program lawyer customer, dan lawyer employee. 

3. Pihak Bank seharusnya meningkatkan fungsi pengawasan dan 

pengendalian manajemen risiko perbankan. 

4. Bank seharusnya melakukan pengawasan berjenjang terhadap pegawai 

bank, agar dapat segera diketahui apabila terjadi kesalahan. 

5. Bank menyediakan sistem informasi yang dapat diakses nasabah bank 

mengenai transakasi dan simpanan dana nasabah di bank, agar nasabah 

bank dapat segera mengetahui apabila ada kejanggalan dalam pencatatan 

simpanan dananya di bank. 


