
 

 

ABSTRAK 

 

Tri Andi Kurniawan: Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah (Studi 

Kasus Pencurian Data Nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai 

Karimun).  

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya kasus card skimming, yang 

mana oknum kejahatan memanfaatkan peluang  melalui fasilitas mesin ATM yang 

disediakan oleh pihak bank. Oknum kejahatan melakukan pencurian dan penggandaan 

data nasabah, dari hasil data yang diperoleh kemudian oknum tersebut membuat kartu 

ATM fiksi yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai. Hal ini membuat 

nasabah mengalami kerugian dan menuntut bank untuk bertanggung jawab atas 

kerugian yang dialami oleh nasabah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Bank BNI 

Syariah KCP Tanjung Balai Karimun terhadap nasabah (1) ditinjau dari Undang-

Undang Tentang Perbankan. (2) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. (3) dan 

prosedur penyelesaian sengketa oleh Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun 

setelah terjadinya kasus pencurian data nasabah (card skimming).  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban 

yang timbul akibat terjadinya kasus card skimming ditinjau dari Undang-undang 

tentang perbankan, Hukum Ekonomi Syari'ah, dan prosedur pertanggungjawaban oleh 

bank.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan objek-objek tertentu. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Pengolahan 

data dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian dikelompokkan, dihubungkan 

dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Tanggung jawab timbul karna adanya hak 

dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi baik bagi bank maupun nasabah, yang 

dijelaskan dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. (2) Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang 

mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan syariat islam yang mengacu pada Al-qur'an, 

Al-hadist, dan ijtihad para ulama. Islam mengajarkan untuk dapat bertanggung jawab 

tidak hanya kepada Allah dalam beribadah kepada-NYA, namun juga mengajarkan 

untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat terhadap orang lain. Salah 

satunya dijelaskan dalam Q.S Al-Mudassir ayat 38. (3) tidak adanya proses mediasi 

segala proses pengaduan, dan proses penyelesaian diproses langsung oleh pihak bank 

melalui bagian Customer Service dengan mengacu pada kebijakan bank. Dalam 

klausul juga tidak tertulis secara jelas mengenai jaminan atau tanggung jawab bank 

akan terjadinya kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap dana dan data nasabah, 

dan juga tanggung jawab nasabah untuk menjaga kerahasiaan datanya seperti yang 

diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 


