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Judul Skripsi: PROSEDUR PENERBITAN K A R T U A T M BNI BAGI 
KARYAWAN G L O R I A ENGIJSH C O U R S E DAN CARA 
P E N Y E L E S A I A N HUKUMNYA J I K A T E R J A D I 
WANPRESTASI 

Penulis, Pembimbing: 
3eby Qiem Hj. Yutiar Komariah, SH. 

A B S T R A K 

Yang menjadi permasalahan adalah : 
1 Bagaimana prosedur penerbitan kartu A T M BNI bagi karyawan Gloria 

English Course ? 
! Bagaimana cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi ? 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 
lukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkut paut dengan Prosedur 
vnerbitan kartu ATM BNI bagi karyawan Gloria English Course dan cara 
lenyelesaia/i hukumnya jika terjadi wanpreslasi, maka jenis penelitiannya 
srgolong penelilian sosiologis yang bersifat ekspioratoris, sehingga tidak 
lerkehendak untuk menguji hipotesa. 

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui cara sebagai berikut: 
. Penelilian Kepustakaan ( Library Research ) 

Dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji literatur, 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan bahan-bahan hukum lainnya 
yang relevan dengan materi pembahasan. 

.. Penelilian Lapangan ( Field Research) 
Dalam upaya memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai pihak 
Bank Negara Indonesia Cabang Palembang. 

Tekhnik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis 
;i terhadap data tekstual, dan cara kualitatif terhadap data yang di peroleh di 
ipangan, untuk selanjutnya dikonstruksikan dengan suatu kesimpulan. 

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang 
ersangkut paut dengan permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai 
srikut: 
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1. Prosedur penerbitan kartu A T M BNI bagi karyawan Gloria English Course 
ini didahului oleh perjanjian kuasa antara pihak Gloria English Course, 
sebagai pemberi kuasa untuk sejumlah dana ke rekening masing-masing 
karyawannya kepad Bank Negara Indonesia sebagai penerima kuasa. 
Kemudian diusulkan dengan perjanjian pembukuan rekening antara 
karyawan Gloria dengan Bank Negara Indonesia yang dalam KUHPerdata 
dikenal dengan perjanjian penitipan. 
Dari perjanjian penitipan inilah kemudian diterbitkan Anjungan Tunai 
Mandiri ( A T M ) bagi karyawan Gloria, 

2. Cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi yaitu terlebih dahulu 
akan dilakukan penyeiesaian di luar jalur hukum atau secara kekeluargaan, 
j ika tidak membawa hasil yang memuaskan maka akan diselesaikan melalui 
jalur hukum yaitu pengadilan dimana perkara tersebut terjadi yaitu 
Pengadilan Negeri Palembang. 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 

Sekalipun di saat kita sedang dilanda krisis perekonomian, tuntutan 

pemenuhan akan kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Cara yang 

ditempuh untuk pemenuhan kebutuhan hidup itu beranekaragam dan 

negarapun menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya guna 

memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang layak. Hal ini dinyatakan 

dalam Pasal 27 ayat (2) U U D 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan untuk mencapai 

kehidupan yang layak tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku dan 

ras, seiama cara-cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

Orang-orang yang bekerja lazim disebut dengan karyawan atau 

buruh yang telah melaksanakan pekerjaan yang diberikan atasan atau 

majikannya berhak atas suatu imbalan yang biasa disebut dengan upah. 

1 



2 

Menurut Pasal 1602 K U H Perdata, "Si majikan diwajibkan 

membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan." 

Kemudian pada Pasa! 1602 b berbunyi, "Tiada upah yang harus dibayar 

untuk waktu seiama mana si buruh tidak melakukan pekerjaan yang 

dijanjikan. Dengan demikian apabila kedua ketentuan dari Pasal 1602 

dihubungkan dengan Pasal 1602 b, dapat disimpulkan bahwa upah adalah 

merupakan kewajiban yang terpenting bagi majikan sebagai akibat adanya 

perjanjian kerja dengan si buruh. Sementara itu didapat adanya pengertian-

pengertian upah yang menyatakan : 

a) Upah adalah apa yang diterima oleh buruh kalau ia melakukan 

pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. 

b) Upah adalah apa yang diterima oleh buruh sebagai balas jasa pihak 

lainnya." 

Upah yang dibayarkan kepada buruh atau karyawan biasanya 

diberikan langsung dalam bentuk uang. Hal ini sangat berisiko bagi si 

penerima upah dalam hal ini si buruh terhadap tindak pidana perampokan 

dan tindak kriminal lainnya. Fakta-fakta terhadap korban kejahatan 

perampokan uang hasil pekerjaan itu telah banyak terjadi. 

Ninik Maryati, Perkembangan Sistem Pengajian PNS, Bina Aksana, 
Jakarta, 1998, h.lO. 
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Berdasarkan fakta-fakta di atas, Gloria English Course selaku 

lembaga pendidikan yang menjual jasa dengan cara memberikan 

bimbingan belajar Bahasa Inggris yang berlokasi di Jalan Mereka No. 25 

Palembang bekerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia membayar 

gaji para karyawannya melalui suatu fasilitas perbankan yang tersedia di 

PT. Bank Negara Indonesia berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal 

ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan memperkecil resiko 

perampokan dan memberikan rasa aman kepada karyawan Gloria. 

"Anjungan Tunai Mandiri itu sendiri adalah suatu mcsin otomat 

tanpa orang, yang ditempatkan di dalam atau diluar pekarangan bank, 

yang sanggup mcngeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi 

keuangan yang rutin". 

Hubungan hukum yang terjasi dari kesepakatan untuk mengadakan 

hubungan kerjasama antara Gloria dan PT. Bank Negara Indonesia 

tersebut menimbulkan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban secara timbai balik. 

Allen, H.ilipis, Perbankan Fleklronik, Terjemahan A. Hasyim, Jakarta, 
1992, h.3. 
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Oleh karena kedua belah pihak, antara pihak Gloria dan pihak 

PT. Bank Negara Indonesia diikat oleh suatu perjanjian, maka hukum 

perikatan sangat memegang peranan penting, sebab di dalam bidang 

hukum perikatan ini mengatur setiap aspek dari perjanjian, baik perikatan 

itu bersumber pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-

undang maupun yang bersumber pada perjanjian para pihak. 

Perjanjian bukanlah satu-satunya sumber perikatan akan tetapi 

perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena banyak 

perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian. Perjanjian tertulis ini 

merupakan suatu bukti tentang adanya persetujuan. 

Dengan adanya perjanjian ini timbul beberapa permasalahan yang 

mendasar berkenaan dengan hubungan hukum yang terjadi yaitu, 

bagaimana proses terjadinya perjanjian tersebut, dan bagaimana j ika 

terjadi wanprestasi serta bagaimana pula penyelesaiannya j ika terjadi 

perselisihan antara para pihak. Semua permasalahan ini adalah sangat 

penting dan menuntut jawaban agar lebih terjamin kepastian dan 

ketertiban dalam lalu lintas hukum. Perjanjian itu merupakan perikatan 

yang paling banyak terjadi dalam masyarakat mengingat adanya 

kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, sehingga banyak sekali 

corak ragam dan ketentuan yang dibuat oleh para pihak. 
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Asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat dalam Buku 111 Pasal 

1338 ayat (1) K U H perdata, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang dibuat oleh undang-

undang untuk itu. Persetujuan itu dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya 

disini adalah bahwa kepada para pihak diberikan kebebasan yang sebesar-

besamya untuk mengadakan perjanjian. Meskipun asas kebebasan 

berkontrak ini berlaku, tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang 

oieh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum. 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas 

masalah tersebut dalam suatu Skripsi yang berjudul " P R O S E D U R 

PROSEDUR PENERBITAN KARTU ATM BNI BAGI KARYAWAN GLORIA 

ENGLISH COURSE DAN CARA PENYELESAIAN HUKUMNYA JIKA 

TERJADI WANPRESTASP'. 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain : 
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1. Bagaimana prosedur penerbitan kartu A T M BNI bagi karyawan Gloria 

English Course 

2. Bagaimana cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi ? 

C . Ruang Lingkup dan I'ujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran 

terhadap prosedur prosedur penerbitan kartu ATM BNI bagi karyawan Glona 

English Course dan cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi, tanpa 

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan permasalahan dibahas. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan kartu A T M BNI bagi karyawan 

Gloria English Course. 

2. Untuk mengetahui cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi 

wanprestasi. 
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Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater. 

D. Metodologi 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkut paut dengan 

prosedur prosedur penerbitan kartu A T M BNI bagi karyawan Gloria English 

Course dan cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka jenis 

penelitiannya tergolong penelitian sosiologis yang bersifat ekspioratoris, 

sehingga tidak berkehendak untuk menguji hipotesa. 

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan ( Library^ Research ) 

Dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji 

literatur, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan bahan-bahan 

hukum lainnya yang relevan dengan materi pembahasan. 

2. Penelitian Lapangan ( Field Research) 

Dalam upaya memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai 

pihak Bank Intemasional Negara Cabang Palembang. 
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Tekhnik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi 

terhadap data tekstual, dan cara kualitatif terhadap data yang di peroleh di 

lapangan, untuk selanjutnya dikonstruksikan dengan suatu kesimpulan. 



B A B II 

T I N J A U A N U M U M T E N T A N G P E R J A N J I A N DAN 

ANJUNGAN T U N A I MANDIRI 

A. T I N J A U A N U M U M T E N T A N G P E R J A N J I A N 

1. Pengertian Perjanjian 

Dalam sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

perjanjian merupakan sumber dari hukum perikatan yang diatur dalam 

Buku III dengan judul "van verbintenissen". Penggunaan istilah perjanjian 

dalam sistematika lersebut di atas dimaksudkan sebagai terjemahan dari 

istilah "overeenskomst". 

Menurut R, Subekti. bahwa : "istilah perjanjian dan persetujuan 

tersebut menunjuk pada pengertian yang sama. Karena baik dalam 

perjanjian maupun persetujuan ini ada dua belah pihak yang setuju untuk 

melakukan suatu prestasi tertentu".^* 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dirumuskan 

pengertian perjanjian yang diistilahkan dengan persetujuan sebagai 

terjemahan dari overeenskomst, yang diatur dalam Pasal 1313, yang 

berbunyi : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

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

R. Subekti,//w/:w/72 /Yr/«tt/i^i«Hnlermasa, Jakarta, 1992, h . l . 

9 
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Menurut Abdulkadir Muhammad, Pasal 1313 K U H Perdata ini 

kurang begitu memuaskan perumusannya karena mengandung kelemahan-

kelemahan sebagai berikut: 

a. Hanya menyangkut sepihak saja 
Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata 
kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, 
tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu "saling 
mengikatkan dir i" , Jadi ada konsensus antara pihak-pihak. 

b. Kata perbuatan mencakup tanpa konsensus. 
Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan 
melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum ynag 
tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata 
"persetujuan". 

c. Pengertian perjanjian terlalu luas. 
Pengertian perjanjian dalam pasal ini terlalu luas karena mencakup 
juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam 
lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah 
hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta 
kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku I I I K U H 
Perdata sebenamya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan. 

d. Tanpa menyebut tujuan 
Dalam perumusan pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan 
perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas 
untuk apa. '̂ ^ 

Dilihat dari segi terjemahannya yaitu istilah "overeenskomst" yang 
artinya setuju atau sepakat, maka istilah tersebut lebih tepat 
diterjemahkan dengan "persetujuan". Akan tetapi karena perkataan 
perjanjian oleh masyarakat sudah dianggap sebagai suatu istilah yang 
sudah mantap untuk menggambarkan rangkaian janji yang pemenuhan 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1990, h. 77, 
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prestasinya dijamin oleh hukum, maka sekarang "overeenskomst" 
lebih sering diterjemahkan dengan istilah "perjanjian. 

Mengenai pengertian perjanjian ini, menurut R. Subekti, bahwa : 

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal".^^ 

Menurut M . Yahya Harahap, bahwa : "Perjanjian mengandung 

pengertian suatu hubungan hukum harta kekayaan atau harta benda antara 

dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk 

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

menunaikan prestasi."^ 

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa "Perjanjian adalah 

suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".^* 

Lain lagi menurut Rutten yang dikutip oleh Purwahid Patrik, beliau 

menjelaskan bahwa; 

^*rbid.,h. 78. 

^^R. Subekti, Op. O/., h. 1. 

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 
1982, h. 6. 

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., h. 78. 
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Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan 
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada. tergantung dari 
pesesuaian pemyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang 
ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu 
pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban 
masing-masing pihak secara timbai balik.^^ 

Jadi dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa dalam bentuknya 

perjanjian merupakan rangkaian janji-janji atau kesanggupan yang ditulis 

atau di ucapkan. 

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Suatu perjanjian dianggap sah apabila perjanjian itu telah 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut ketentuan 

Pasal 1320 K U H Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah : 

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syaral subjektif, 

karena merupakan syarat yang melekat pada pihak yang mengadakan 

'̂^ Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, 
Bandung, 1994, h. 46. 
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perjanjian. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka salah satu 

pihak yang mengadakan perjanjian atau yang berkepentingan mempunyai 

hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. 

Sedangkan syarat ketiga dan keempat digolongkan syarat objektif, 

karena merupakan syarat yang harus terdapat pada objek perjanjian. 

Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi 

hukum. Artinya dan semula tidak pemah dilahirkan suatu perjanjian dan 

tidak pemah ada suatu perikatan. 

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui 

oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakui 

oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena 

itu seiama pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka 

buat walaupun tidak memenuhi syaral, perjanjian itu berlaku antara 

mereka apabila kelak ada pihak yang tidak menyukainya lagi, maka hakim 

akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. 

3. Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Wanprestasi berasal dari istilah "wanprestatie" (bahasa Belanda), 

artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam 
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perikatan, baik perikatan yang timbul dalam perjanjian maupun perikatan 

yang timbul karena undang-undang".'**' 

Menurut R Subekti, wanprestasi yang dilakukan oleh seorang 

debitur dapat berupa : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

yang dijanjikannya. 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya."' 

"Untuk menentukan seorang debitur dikatakan tidak memenuhi 

perikatan terkadang sangat sulit, karena sering kali tidak diperjanjikan 

dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang 

dijanjikan".'^' 

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi atau cidera janji 

maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu 

dinyatakan dalam keadaan lalai. Lembaga pemyataan lalai ini merupakan 

suatu upaya hukum untuk menentukan kapan seorang debitur dinyatakan 

dalam keadaan wanprestasi atau cidera janji. 

' Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., h. 18-19. 

" R . Subekti, 0/7. C//.,h. 45. 

-*{bid.,h. 45. 
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Pemyataan dalam keadaan lalai ini ditegaskan oleh pasal 1243 

K U H Perdata yang berbunyi: 

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan barulah mulai diwajibkan debitur setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau j ika sesuatu yang 
harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah 
dilampauinya. 

Jadi maksud "berada dalam keadaan lalai" adalah peringatan atau 

pemyataan dari kreditur lentang saat selambat-lambatnya debitur wajib 

memenuhi prestasi, dan apabila saat ini dilampauinya maka debitur 

dikatakan wanprestasi". 

Untuk menentukan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi, 

ada tiga keadaan yaitu : 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 
Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk 
dipenuhi dalam suatu perjanjian. 

b. Debitur memenuhi prestasi. tetapi tidak baik atau keliru. 
Debitur melaksanakan atua memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi 
tidak sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. 

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. 
Waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi oleh 
debitur."' 

" ' Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum 
Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983, h. 24. 

Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit., h. 20. 
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Menurut R. Setiawan, pada pokoknya penetapan lalai tidak 

diperlukan, 

1. Jika debiturmenuntut pemenuhan prestasi 

2. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

3. Telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1626) K U H Perdata. 

4. Debilur mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai.'•'^' 

Apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas 

ditagih janjinya, bila ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada 

dalam keadaan wanprestasi dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi. 

Hukuman atau sanksi bagi debitur yang wanprestasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Membayar kerugian yang diderita kreditu atau dengan singkat 
dinamakan ganti rugi. 

2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian. 
3. Peralihan resiko. 
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan 

hakim. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman atau 

sanksi bagi debitur yang wanprestasi yaitu membayar kerugian yang 

diderita kreditu atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. 

" ' R. Setiawan, Fokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 
1987, h. 21. 

R. Subekti, Loa C77., h. 45. 
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4. Berakhirnya Perjanjian 

Berakhimya atau hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan 

hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan 

persetujuan yang merupakan sumbemya masih tetap ada, Misalnya pada 

perjanjian jual beli, dengan dibayamya harga maka perikatan mengenai 

pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya sendiri belum hapus 

karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana, tetapi 

apabila semua perikatan dari perjanjian telah hapus maka perjanjian akan 

berakhir. Dalam hal ini hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya 

perikatan. 

Sebaliknya hapusnya perjanjian dapat pula menjadi sebab hapusnya 

perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian harus berdasarkan Pasal 1260 

KUHPerdata maka semua perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut 

menjadi hapus. 

Menurut R. Setiawan, perjanjian dapat hapus atau berakhir, 

karena: 

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak. Misalnya perjanjian 
untuk jangka waktu tertentu. 

2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. 
Misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) K U H Perdata bahwa ahli 
waris dapat mengadakan persetujuan untuk seiama jangka waktu 
tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, namun 
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waktu persetujuan tersebut dibatasi oieh Pasal 1066 ayat (40) K U H 
Perdata yaitu hanya untuk lima tahun. 

3. Undang-undang atau para pihak dapat menentukan bahwa dengan 
terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus. 
Misalnya apabila salah satu pihak meninggal, maka persetujuan 
menjadi hapus, antara lain dalam perjanjian kerja. 

4. Pemyataan menghentikan persetujuan (opzeggmg). Opzegging 
dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau satu satu pihak. 
Opzegging hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, 
misalnya dalam perjanjian sewa menyewa. 

5. Persetujuan hapus karena putusan hakim 
6. Tujuan persetujuan telah tercapai 
7. Dengan persetujuan para pihak " ' 

B. T I N J A U A N T E N T A N G ANJUNGAN TUNAI MANDIRI 

1. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri 

Anjungan Tunai Mandiri ( A T M ) adalah alat kasir otomat tanpa 
orang, ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank, yang 
sanggup mcngeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi 
keuangan yang rutin, A T M dapat tersedia 24 jam sehari untuk 
transaksi-transaksi perbankan rutin, seperti penyetoran, penarikan 
uang, transper antar rekening dan pelunasan kredit.'^' 

A T M merupakan usaha bank untuk mengantarkan jasa-jasa kepada 

masyarakat, hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat 

karena dapat menghemat waktu dan tempat bagi fungsi-fungsi perbankan 

17) Ibid, h. 69 

Allen H. Hipis, et. all, Perbankan Elektronik, Terjemahan A. Hasyim, 
Jakarta, 1992, h. 3. 
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rutin untuk memperoleh uang tunai ataupun untuk mengetahui saldonya 

di bank. Bagi nasabah dengan adanya A T M ini sangat memudahkan 

mereka untuk memperoleh uang tunai dan mereka juga tidak perlu lagi 

antri membuang-buang waktu dan mengisi slip penarikan untuk 

mendapatkan sejumlah uang tunai pada tempat ia menyimpan uangnya, 

karena A T M tersedia seiama 24 jam tanpa mengenai hari libur baik 

siang maupun malam hari, oleh karena itu para nasabah bank cukup 

menggunakan kartu ATM-nya untuk mendapatkan uang tunai dimanapun 

dan kapanpun berada di jalan atau dipusat-pusat pertokoan. 

Bagi pihak bank sendiri penerbitan kartu A T M adalah sebagai 

salah satu kepedulian bank terhadap para nasabahnya dalam upaya 

meningkatkan pelayanan dan sekaligus sebagai alat yang efektif 

menghemat biaya untuk mengantarkan fungs-fungsi rutin dan 

membebaskan personalia cabang untuk menjual jasa-jasa bank sekaligus 

mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih besar lagi, untuk 

mendapatkan laba bank yang lebih besar maka jumlah nasabah harus 

ditingkatkan oleh karena itu pihak bank dituntut semakin akrab dengan 

teknologi. 
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2. Tujuan dan Fungsi Anjungan Tunai Mandiri 

a. Tujuan Anjungan Tunai Mandiri 

Anjungan Tunai Mandin ( A T M ) yang populer dengan sebulan 

"uang plastik" hanyalah merupakan salah satu teknologi perbankan 

rtiutahir. Sebagian besar bank di Indonesia telah mcngeluarkan 

fasilitas A T M karena dunia perbankan sadar bahwa keberadaan A T M 

bagi kalangan perbankan kini merupakan suatu keharusan yang perlu 

diikuti. 

Bank-bank pada umumnya memandang program A T M dari 

sudut pengaruhnya terhadap biaya operasi internal dan terhadap 

pangsa pasar. Menurunkan biaya merupakan sasaran yang lazim bagi 

bank-bank yang besar dengan investasi yang juga besar dan fasilitas-

fasilitas cabang dan personalia. Perhatian pada pangsa pasar ini juga 

meliputi peningkatan penghasilan, seringkali merupakan rangsangan 

tunggal bagi bank-bank yang kecil untuk menjajaki operasi-operasi 

A T M . Akan tetapi, baik bagi bank yang besar maupun yang kecil 

memasukkan ide-ide ini dengan perencanaan A T M mereka. 

Dalam merumuskan tujuan program A T M , bank harus benar-

benar menyadari lingkungan luarnya, persaingan, struktur langganan, 

ciri-ciri wilayah, dan sejumlah faktor-faktor lainnya, akan berpengaruh 
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besar terhadap apa yang secara realistis dapat dicapai oleh suatu 

program A T M . 

Dewasa ini, tujuan jangka pendek kebanyakan usaha-usaha 

A T M bank tunggal panjangnya adalah untuk menurunkan biaya. 

Sudah begitu banyak A T M yang dipasang oleh bank di banyak daerah 

metropolitan. Para konsumen atau pemakai mulai mau menerima dan 

mengharapkan kemudah-mudahan yang ditawarkan oleh A T M , 

sehingga tidak banyak kesepakatan bagi keuntungan pangsa atau 

untuk peningkatan citra sendiri. Sementara itu, biaya buruh makin naik 

sedangkan biaya komputer menurun, yang menyebabkan menarik 

untuk memindahkan transaksi dari kasir manusia ke kasir yang 

otomat (mesin) yang merupakan mode penyerahan yang swalayan. 

Namun dalam pelaksanaannya sehari-hari bahwa tujuan bank 

mcngeluarkan kartu A T M ini adalah "tidak lain untuk memberikan 

berbagai kemudahan kepada para nasabah melakukan transaksi 

pengambilan uang tunai, dimanapun berada".'*'' 

Disamping tujuan tersebut di atas, tujuan bank juga untuk 

memberikan rasa aman dan kepastian kepada nasabah bank. Secara 

lbid.,h. 10 
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tidak langsung penerbitan kartu A T M merangsang masyarakat untuk 

membuka rekening dan menjadi nasabah bank. 

b. Fungsi Anjungan Tunai Mandiri 

Pada bagian terdahulu disebutkan bahwa, kartu A T M ini 

adalah sebagai salah satu upaya dari pihak bank untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya. Karena, dengan 

memiliki kartu A T M maka para nasabah bank ini dapat menikmati 

segala keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan, 

dan juga telah disebutkan bahwa fungsi A T M tersebut adalah untuk 

melakukan transaksi-transksi keuangan yang rutin seperti pengambilan 

uang tunai secara lebih cepat tanpa repot-repot untuk mengisi slip 

penarikan uang, dapat mengecek saldo kapanpun diiiiginkan, dan 

kartu A T M ini juga dirasakan lebih aman dan praktis oleh para 

nasabah bank. Adapun untuk menggerakkan atau mengoperasikan 

kartu A T M ini digunakan kartu plastik dan nomor PIN {Personal 

Indentity Number) yang hanya diketahui pemiliknya. 

Kebanyakan mesin-mesin on-line mempunyai sebuah fungsi 
tambahan, yaitu kesanggupannya untuk mendapatkan saldonya. 
Pada waktu diterimanya permintaan seseorang nasabah, maka 
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suatu rekening tertentu dimasuki, dan saldonya ditentukan atau 
dicetak di atas sebuah resu tanda terima.^"' 

Setelah mengetahui tujuan dan fungsi A T M , maka kiranya kita 

juga perlu mengetahui kelebihan atau manfaat yang dapat diperoleh 

dengan menggunakan kartu A T M . Sebagaimana yang telah disebutkan 

pada bagian yang terdahulu, bahwa keuntungan yang diperoleh 

nasabah bank dengan menggunakan kartu A T M ini pada umumnya 

adalah : 

1. Lebih cepat menarik uang tunai sehingga tidak perlu lagi repot 
mengisi slip penarikan. 

2. Lebih praktis karena dapat digunakan untuk transaksi lain 
seperti transfer, membayar tagihan kartu kredit, telepon, biaya 
pendidikan, dan lain sebagainya. 

3. Dapat mengganti PIN (Personal Identitiy Number) sesuai dengan 
keinginan pemegang kartu. 

4. Dapat mengecek saldo kapanpun diinginkan tanpa mengenai 
hari baik siang maupun malam hari. 

5. Dapat melakukan transaksi di luar negeri.^'' 

3. Pengaturan Tentang Anjungan Tunai Mandiri 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian yang terdahulu, 

bahwa kartu A T M yang juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan 

"uang plastik" hanyalah salah satu teknologi perbankan mutahir. Namun 

Ibid., h. 21 

^" Ibid.,h. 23 
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walaupun kartu A T M ini sudah agak begitu lama diperkenalkan kepada 

masyarakat Indonesia dibandinkan dengan masyarakat negara-negara 

yang lain atau masyarakat dunia, sepanjang itu pula negara Indonesia 

belum memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang A T M 

baik dari segi pemakaian, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat 

dalam penggunaan A T M , maupun dari sanksi pidana terhadap para 

pelaku yang menyalahgunakan kartu A T M tersebut. 

Sehubungan dengan belum terciptanya Undang-undang yang 

khusus mengatur tentang A T M seperti yang telah disebutkan di atas, 

bangsa Indonesia telah memiliki Hukum Nasional sendiri yang khusus 

mengatur lentang Perbankan yaitu Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 1999 akan tetapi isi undang-undang ini hanya mengatur 

tentang asas, fungsi, tujuan, jenis, dan usaha bank, perizinan, bentuk 

hukum dan kepemilikan, pembinaan dan pengawasan, dewan komisaris, 

direksi dan tenaga kerja asing, ketentuan pidana serta administratif. Dan 

sama sekali tidak mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dan 

berkenaan dengan A T M (Anjungan Tunai Mandiri). 

"Tetapi j ika dilihat dari sejarah pengaturan tentang A T M maka 

pada bulan Maret tahun 1983, terminal-terminal EFT {Elektronik Fund 

Transfer) yang salah satu produk jasanya adaiah A T M ditetapkan bukan 
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merupakan cabang bank". ' Maka hal ini berarti bank-ban tidak 

diperbolehkan untuk mendirikan dan mengoperasikan terminal-terminal 

elektronik di luar atau di dalam pekarangan bank (tenuasuk A T M ) . 

Namun lama-kelamaan ketetapan atau keputusan ini berubah dan terminal 

EFT dianggap sebagai cabang bank dan sekaligus mensyahkan 

Undang-undang yang memungkinkan diizinkan mendirikan terminal 

elektronik, akan tetapi beberapa dari Undang-undang ini menyatakan 

bahwa tujuan Undang-undang negara bagian yang melarang percabangan 

itu, maka terminal EFT di luar pekarangan bank {ojf premise) tidak 

dianggap sebagai cabang. Jadi walaupun Indonesia belum memiliki 

Undang-undang yang khusus mengatur tentang A T M , namun bukan 

berarti pemilik kartu A T M tersebut dapat menggunakan ATMnya dengan 

sebebas-bebasnya dan menyalahgunakan kartu A T M tersebut baik oleh 

pemiliknya maupun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Karena dalam hal ini masing-masing bank, baik Bank swasta maupun 

Bank Pemerintah telah memiliki ketentuan-ketentuan sendiri mengenai 

pengaturan tentang A T M khususnya pengaturan tentang kartu A T M ini 

berbeda-beda antara satu bank dengan bank-bank lainnya, hal ini 

Eric. N. Compton, Dasar-dasar Perbankan, Akademika Pressindo, 
Jakarta, 1983, h. 225. 
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disebabkan karena masing-masing bank tersebut memiliki pertimbangan 

dan kebijaksanaannya sendiri-sendiri. 

Yang paling penting bagi nasabah dengan adanya penerbitan kartu 

A T M oieh pihak bank adalah merupakan perjanjian dikeluarkannya kartu 

A T M tersebut. Jadi dengan terbitnya kartu A T M tersebut adalah tidak 

lain dari pemenuhan isi perjanjian, sebab pihak bank maupun pemegang 

kartu A T M tersebut telah sepakat (bersepakat) untuk menanggung semua 

akibat atau resiko yang mungkin terjadi sehubungan dengan hak dan 

kewajiban antara pihak bank dengan nasabahnya. Hal ini sesuai dengan 

pasal 1338 K U H Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan 

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

membuatnya. 

4. Tinjauan Singkat Tentang Gloria English Course 

Gloria English Course (GEC) pertama kali didirikan pada tahun 

1979 dengan izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan No. 81/PLSM/1980. Lembaga ini 

berlokasi di Jalan Merdeka No. 25 Palembang. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan Bahasa 

Inggris sebagai bahasa yang penting dalam dunia pendidikan, 
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perdagangan, dan bidang kehidupan lainnya. Ha! ini mendorong 

masyarakat untuk mempelajari Bahasa Inggris secara lebih mendalam 

sehingga kebutuhan akan suatu lembaga pendidikan Bahasa Inggris yang 

sangat berkualitas pun meningkat. Sejak saat itu jajaran manajemen, guru 

dan staf Gloria English Course terus meningkatkan dan mengembangkan 

program-program pengajaran Bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Sampai saat ini Gloria English Course sudah membuka berbagai 

lokasi yang tersebar di Kota Palembang, yaitu : 

I . Gloria English Course I I (1994) Jalan Merdeka No. 7 
2 Gloria English Course HI (1995) Jalan Jenderal Sudirman K M . 3,5 

No. 3527 
3. Gloria English Course IV (1997) Jalan R.E. Martadinata No. 7 

4. Gloria English Course V (2000) Jalan AKBP Cek Agus No. 2 1 . " ' 

Menjelang milinium ketiga, Gloria English Course telah 

membangun kantor pusat yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 35 

Palembang sebagai pusat pengajaran dan pengaturan administrasi yang 

membawahi seluruh cabang-cabang Gloria English Course. 

Karyawan Gloria English Course yang berjumlah kurang lebih 100 

orang, dengan prosentase 80 % tenaga pengajar, 15 % tenaga administrasi, 

5 % tenaga kebersihan dan tenaga kesatuan pengamanan. Adapun 

Brosur Gloria English Course, Penerbit Gloria English Course 
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metode yang digunakan oleh para guru dalam proses belajar mengajar 

yaitu Approach dan Student Centered. Pelajaran disampaikan secara 

komunikatif melalui bermacam-macam kegiatan yang hidup, buku-buku 

bcrwama-warni, permainan. lagu-Iagu, mendengarkan, membaca, menulis 

dan berbicara, yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan siswa. 

Jumlah siswa seiama 21 tahun hingga saat ini lebih kurang dari 

i 00.000 siswa yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu pelajar, 

mahasiswa dan umum. 



BAB III 

PROSEDUR PENERBITAN K A R T U A T M BNI BAGI K A R Y A W A N 

G L O R I A ENGLISH C O U R S E DAN CARA P E N Y E L E S A I A N 

HUKUMNYA J I K A T E R J A D I WANPRESTASI 

, Prosedur Penerbitan Kartu ATM BNI Bagi Karyawan Gloria 

Anjungan Tunai Mandiri ( A T M ) merupakan usaha bank untuk 

mengantarkan jasa-jasa kepad masyarakat, hal ini tentunya akan sangat 

mengutungkan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan 

tempat bagi fungsi-fungsi perbankan rutin untuk memperoleh uang tunai 

ataupun untuk mengetahui saldonya di bank. Bagi nasabah dengan adanya 

Anjungan Tunai Mandiri ( A T M ) ini sangat memudahkan mereka untuk 

memperoleh uang tunai dan mereka juga lidak perlu lagi antri membuang-

buang waktu dan mengisi slip penarikan untuk mendapatkan sejumlah 

uang di bank tempat ia menyimpan uangnya, karena Anjungan Tunai 

Mandiri tersedia seiama 24 jam tanpa mengenai hari libur baik siang 

maupun malam hari. Oleh karena itu para nasabah bank cukup 

menggunakan kartu ATM-nya untuk mendapatkan uang tunai dimanapun 

29 
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dan kapanpun berada di jalan atau di pusat-pusat pertokoan asalkan 

saldonya di bank masih cukup. 

Bagi pihak bank sendiri penerbitan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) adalah salah satu kepedulian bank terhadap para nasabahnya dalam 

upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus sebagai alat yang efektif 

menghemat biaya untuk mengantarkan fungsi-fungsi rutin dan 

membebaskan personalia cabang untuk menjual jasa-jasa bank sekaligus 

mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih besar lagi. Untuk 

mendapatkan laba yang lebih besar maka jumlah nasabah harus lebih 

ditingkatkan. Karena itulah pihak bank dituntut semakin akrab dengan 

teknologi, sehingga dengan A T M ini akan memacu bertambahnya jumlah 

nasabah, disamping sebagai upaya pendekatan kepada para nasabah bank 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik. 

Sebagai badan hukum yang mempekerjakan kurang lebih 100 

orang karyawan yang telah memberikan pikiran dan tenaganya bagi 

perusahaan, Gloria berkewajiban untuk membayar upah. Menurut Pasal 

1 .a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyeiesaian 

Perselisihan Perburuhan, buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan 

dengan menerima upah. Sedangkan tenaga kerja menurut Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tenaga 



31 

kerja menyatakan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi masyarakat. 

Abulkadir Muhammad, menyatakan bahwa : 

"Hubungan kerja terjadi apabila seorang (karyawan, pekerja atau 
pegawai) menyediakan keahlian dan tenaganya untuk orang lain 
(majikan atau pimpinan) sebagai imbalannya adalah pembayaran 
sejumlah uang. Untuk yang diterima oleh para karyawan tersebut lazim 
disebut gaji atau upah".̂ "*' 

Sehubungan dengan tata cara pembayaran gaji atau upah 

karyawan, gloria telah mempergunakan fasilitas perbankan yang tersedia 

yaitu pelayanan pembayaran gaji bagi suatu perusahaan atau payroll 

melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) . 

Cara pembayaran yang demikian ini dirasakan memberikan banyak 

keuntungan, baik bagi pihak gloria, karyawan, dan pihak lain yang 

menyediakan fasilitas tersebut. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh 

dari penggunaan fasilitas ini antara lain : 

a. Bagi Pihak Gloria 

Pihak Gloria tidak perlu menyediakan waktu dan biaya khusus untuk 

pembayaran gaji para karyawannya. 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, 
h. 315. 
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b. Bagi karyawan itu sendiri. 

Dengan cara pembayaran gaji melalui fasilitas Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) , para karyawan akan memperoleh berbagai 

keuntungan antara lain : 

1. Dapat memeriksa saldo tabungan mereka dan dapat mengambil 
uang mereka kapan saja dalam jangka waktu 24 jam baik siang 
maupun malam pada hari libur sekalipun asalkan saldonya 
mencukupi. 

2. Pembayaran gaji secara kolektif atau bersamaan dengan 
penggunaan cara ini dirasakan cukup aman bagi para karyawan 
dari resiko perampokan dan tindak pidana lainnya.^^ 

Untuk melakukan pembayaran yang menggunakan fasilitas 

pembayaran gaji, pihak Gloria menjadikan Bank Negara Indonesia sebagai 

mitra kerjasamanya. Kerjasama antara Gloria dengan Bank Negara 

Indonesia merupakan kerjasama pembayaran gaji karyawan yang dimulai 

dengan pengisian formulir pembukaan rekening. 

Jika dilihat dari surat permohonan atau applicatin letter untuk 

memperoleh fasilitas pelayanan pembayaran gaji karyawan ini dapat 

diketahui bahwa perjanjian antara pihak Gloria dengan Bank Negara 

Indonesia ini adalah perjanjian timbai balik. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Hairoel Syamsoel, selaku Manager 
pada Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Gloria, tanggal 4 Januari 2005. 
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Perjanjian timbai balik adalah "perjanjian yang memberikan hak 

dan kewajiban kepada kedua belah pihak".^^' 

Suatu perjanjian sah menurut hukum apabila memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 K U H Perdata, 

yai tu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

3. Mengenai suatu sebab yang halal. 

4. Causa atau sebab yang halal. 

Apabila perjanjian antara Gloria dengan Bank Negara Indonesia 

dan perjanjian antara Bank Negara Indonesia dengan karyawan ini 

dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka dapat kita ketahui sah 

atau tidaknya perjanjian itu ditinjau dari persyaratan-persyaratan yang 

tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut. 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan 

bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, 

setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 

yang diadakan itu. "Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga 

Abdulkadir Muhammad, Op. CU.,\\. 315 
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dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yan 

sama secara timbai balik". 

Menurut Wirjono Projodikoro, "persetujuan adalah terjadi, 

apabila suatu penawaran yang diikuti oleh suatu penerimaan. Apa yang 

diterima, haruslah cocok dengan apa yang ditawarkan. Ini terutama 

mengenai tujuan dari perjanjian".^^' 

Suatu penawaran agar dapat berlaku menurut hukum harus 

memenuhi unsur-unsur essensial dari perjanjian, yaitu : 

a. Para pihak, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau badan 
hukum. 
Para pihak ini disebut sebagai subjek dan perjanjian. Subjek 
perjanjian dalam hal ini berupa badan hukum yaitu Bank Negara 
Indonesia English Course, dan untuk perjanjian antara Bank 
Indonesia dengan karyawan, yang menjadi subjek hukumnya 
adalah badan hukum dengan individu-individu. 

b. Adanya persetujuan antara para pihak 
Persetujuan ini bersifat tetap, bukan sekedar berunding. 
Persetujuan ini ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat 
atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu 
diterim oleh pihak yang lain. 

c. Adanya tujuan yang akan dicapai 
Tujuan yang hendak dicapai para pihak sifatnya tidak boleh 
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak di 
larang oleh Undang-undang. 

* Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1992, h. 17 

Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Sumur, 
Bandung, 1993, h. 28. 
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d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan 
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
masing-masing pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian 
tersebut, artinya baik pihak Gloria, karyawan dan Bank Negara 
Indonesia harus melaksanakan dan memenuhi persyaratn dalam 
perjanjian tersebut. 

e. Adanya suatu bentuk tertentu 
Perjanjian dapat berbentuk lisan, artinya dengan kata-kata yang 
jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak itu 
sudah cukup, kecuali j ika pihak-pihak menghendaki supaya 
dibuat secara tertuhs. 

f. Adanya syarat-syarat tertentu 
Syarat-syarat tertentu ini sebenamya merupakan isi dari 
perjanjian itu sendiri. Dari isi perjanjian ini dapat diketahui hak 
dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam 
perjanjian."' 

Apabila keenam unsur perjanjian ini telah dipenuhi oieh para 

pihak, berarti telah terjadi persesuaian kehendak antara Gloria dengan 

Bank Negara Indonesia namun juga harus diperhatikan bahwa 

persesuaian kehendak tersebut terlepas dari adanya unsur kekhilapan, 

paksaan, dan penipuan (pasal 1321 KUHPerdata). 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

Artinya orang-orang yang terlibat dalam pembuatan perjanjian 

itu, baik orang yang mewakili pihak Gloria maupun orang yang 

mewakili pihak Bank Negara Indonesia dan para karyawan yang 

hendak membuat perjanjian penerbitan Anjungan Tunai Mandiri 

" ' Ibid.,h. 99 
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( A T M ) tersebut telah dewasa (21 tahun) dan mampu melakukan 

tindakan hukum. 

Di dalam Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan orang-orang yang 

tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu : 

a. Orang yang belum dewasa atau dibawah 21 tahun 

b. Mereka yang berada 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 tertentu. 

Khususnya terhadap ketentuan yang menyatakan perempuan 

dilarang untuk membuat suatu perjanjian tidak berlaku lagi. 

Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 3/1963 yang menyatakan kepada Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, bahwa kedudukan wanita 

yang telah bersuami itu diangkat ke derajat yang sama dengan pria, 

untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan 

pengadilan ia tidak perlu lagi memerlukan bantuan suaminya. 

3. Mengenai suatu hal tertentu atau objek tertentu 

Objek dari perjanjian tersebut harus tertentu, sekurang-

kurangnya dapat ditentukan jenisnya apakah mengenai benda yang 
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berwujud atau tidak berwujud. Dalam perjanjian antara Gloria dengan 

Bank Negara Indonesia ini yang menjadi objek adalah uang gaji para 

karyawan Gloria yang akan diterima pada saatnya nanti melalui 

Anjungan Tunai Mandiri ( A T M ) . 

4. Sebab yang halal 

Yang dimaksud sebab atau causa yang halal disini adalah isi 

dari perjanjian tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum. 

Dalam perjanjian antara Gloria dan Bank Negara Indonesia dan 

perjanjian antara Bank Negara Indonesia dengan karyawan. Para 

pihak menghendaki suatu kemudahan perbankan guna pembayaran 

gaji para karyawannya melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri 

( A T M ) dan pihak Bank Negara Indonesia menghendaki peningkatkan 

jumlah nasabah, dengan demikian pihak bank akan mendapatkan 

keuntungan dari pembukaan rekening baru dan biaya administrasi 

penggunaan fasilitas pembayaran gaji secara kolektif atau bersamaan 

ini. 

Jika seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Pasal 1320 

K U H Perdata dipenuhi, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum 

dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuat". 
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Menurut Bapak Hairoel Syasoel bahwa : 

"Prosedur Penerbitan Anjungan Tunai Mandiri ( A T M ) bagi 
karyawan Gloria ini didahului oleh perjanjian kuasa antara pihak 
Gloria English Course, sebagai pemberi kuasa untuk sejumlah dana 
ke rekening masing-masing karyau'annya kepad Bank Negara 
Indonesia sebagai penerima kuasa. Kemudian diusulkan dengan 
perjanjian pembukuan rekening antara karyawan Gloria dengan 
Bank Negara Indonesia yang dalam KUHPerdata dikenal dengan 
perjanjian penitipan".^*'' 

Dari perjanjian penitipan inilah kemudian diterbitkan Anjungan 

Tunai Mandiri ( A T M ) bagi karyawan Gloria. 

Cara Penyeiesaian Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi 

Perjanjian penerbitan Anjungan Tunai Mandin ( A T M ) bagi 

karyawan Gloria ini merupakan suatu perjanjian timbai balik atau bilateral 

contract. 

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian timbai balik adalah 

"perjanjian yang memberikan hak dan kewajibannya kepada kedua belah 

pihak"."' 

Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, para pihak dengan 

sengaja dan bersepakat untuk saling mengikatkan di r i , dalam arti 

*̂'' Hasil Wawancara dengan Bapak Hairoel Syamsoel, selaku Manager 
pada Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Gloria, tanggal 4 Januari 2005. 

" ' Abdulkadir Muhammad, Op. CU., h. 86 
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melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Oleh 

karena itu berlaku ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 

berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

Jadi berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) K U H Perdata bahwa setiap 

perjanjian yang diadakan para pihak termasuk perjanjian penerbitan 

Anjungan Tunai Mandiri ( A T M ) antara Gloria dengan Bank Negara 

Indonesia Cabang Palembang ini , yang memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. 

Hal ini berarti bagi pihak Gloria maupun pihak Bank Negara 

Indonesia Cabang Palembang harus mentaati perjanjian itu sama dengan 

mentaati Undang-undang, sebab j ika ada pihak yang melanggar perjanjian 

yang telah mereka buat berarti melanggar Undang-undang yang akan 

berakhir pihak yang lain mempunyai hak untuk memaksa atau meminta 

agar prestasi tersebut dilaksanakan.. "Hal ini perlu, mengingat bahwa 

perjanjian yang bersifat perdata melekat prinsip pemaksaan"."^ '̂ 

Apabila salah satu tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati 
bersama maka pihak yang lain mempunyai hak untuk memaksakan 
atau meminta agar prestasi tersebut dilaksanakan. Prestasi itu sendiri 
adalah objek dari verbintenis, tanpa adanya prestasi, hubungan hukum 
yang dilakukan berdasarkan tindakan para pihak yang menimbulkan 

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 
1982, h . l 7 
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hubungan hukum perjanjian, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa 
bagi hukum perjanjian. Tindakan hukum yang dilakukan oleh para 
pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian tadi akan 
menyebabkan ada pihak yang diberi hak oleh pihak lain untuk 
memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan 
diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.^^' 

Dalam melaksanakan isi perjanjian in i , para pihak dituntut untuk 

berpijak pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) K U H Perdata yang 

menyatakan : "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik". Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) K U H Perdata, pihak Gloria dan 

Bank Negara Indonesia dan karyawan harus melaksanakan hak dan 

kewajiban tersebut dengan itikad baik. 

Dalam melaksanakan isi perjanjian, walaupun telah ditentukan 

dengan tegas hak dan kewajiban para pihak, namun lidak menutup 

kemungkinan berlakunya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 

Pasal 1339 K U H Perdata menyatakan: "Persetujuan-persetujuan tidak 

hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi 

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang. 

Sebagai tolak ukur apakah para pihak telah melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dalam memenuhi isi perjanjian, biasanya didasarkan 

Ibid ,h . 17 
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pada ukuran "kepatutan". Dalam arti para pihak telah melaksanakan 

kewajiban dengan patul dan layak, sama dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah disepakati bersama. Seperti yang dikemukakan oleh 

R. Subekti bahwa "itikad baik dalam tahap terhadap tindak tanduk suatu 

pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan".^"*' 

Apabila salah satu pihak terikat dalam perjanjian tidak memenuhi 

prestasi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, maka pihak 

tersebut dapat dikatkaan telah wanprestasi. 

Untuk menentukan apakah pihak debitur telah melakukan 

wanprestasi maka ada empat keadaan, yaitu : 

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan 
2. Melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak sebagaimana 

mestinya. 
3. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat 
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan."' 

Dalam perjanjian penerbitan Anjungan Tunai Mandin ( A T M ) 

antara pihak Gloria dengan Bank Negara Indonesia, apabila salah satu 

pihak wanprestasi, misalnya Gloria selaku pihak yang menggunakan jasa 

pelayanan pembayaran gaji atau payroll Bank Negara Indonesia telah 

'"*' Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya, 
Bandung, 1988, h. 5 

" ' Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit., h. 45. 
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memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan berhak atas 

fasilitas pelayanan pembayaran gaji atau payroll tersebut dengan aman 

dan efisien. 

Namun karena kelalaian Bank Negara Indonesia menyebabkan 

jumlah dana yang telah diserahkan untuk pembayaran gaji karyawan 

tersebut tidak sesuai dengan jumlah gaji karyawan gloria, sehingga ada 

karyawan yang dirugikan karena jumlah gajinya berkurang. Hal ini 

berarti pihak Bank Negara Indonesia melakukan apa yang telah disepakati 

tetapi tidak sebagaimana mestinya. Artinya pihak Bank Negara Indonesia 

telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini berdampak langsung 

terhadap kepentingan karyawan berupa berkurangnya uang gaji dan 

terhambatnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-harinya. 

Sebagai pemecahan permasalahan tersebut, Gloria terlebih dahulu 

menempuh jalur di luar hukum, artinya melakukan pendekatan secara 

kekeluargaan terlebih dahulu. Gloria dengan pihak yang dirugikan dalam 

hal ini karyawan didampingi kuasa hukumnya bersama-sama dengan 

pihak Bank Negara Indonesia memeriksa saldo yang ada di rekening 

koran dan rekening karyawannya untuk membuktikan bahwa ada 

kesalahan-kesalahan untuk mengingatkan bahwa pihak Bank Negara 

Indonesia telah wanprestasi. Tindakan tersebut sesuai dengan prinsip di 
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dalam lalu lintas hukum yang dikenal dengan prinsip "bewijsleer" atau 

ajaran pembuktian. 

Menurut M . Yahya Harahap, "prinsip bewijsleer atau ajaran 

pembuktian adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau membebankan 

kepada orang yang mendalilkan sesuatu atau mengemukakan suatu 

peristiwa untuk membuktikan dalil dan peristiwa yang dimaksud".^^' 

Apabila terbukti pihak Bank Negara Indonesia telah wanprestasi, 

maka pihak Gloria dapat memberi teguran. Apabila teguran kelalaian 

sudah dilakukan barulah menyusul "peringatan" dan bisa juga disebut 

"somasi". Somasi berarti "peringatan" agar debitur melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan teguran atau pemyataan kelalaian yang telah 

disampaikan kreditur kepadanya". 

Hal ini berarti pihak Gloria dapat mengajukan somasi kepada 

Bank Negara Indonesia. Tentang bagaimana caranya memperingatkan 

seorang debitur, agar j ika ia memenuhi teguran tersebut dapat dikatakan 

lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi: "Si 

berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri 

M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 7 



44 

menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalu dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan". 

Jadi, untuk menentukan pihak Bank Negara Indonesia telah 

wanprestasi diperlukan suatu tenggang waktu atau adanya penetapan 

lalai. 

Apabila dengan surat peringatan pertama pihak Bank Negara 

Indonesia masih melalaikan kewajibannya, maka pihak Gloria akan 

mcngeluarkan surat peringatan kedua dan seterusnya ketiga. 

Jika pihak Bank Negara Indonesia sudah diperingkatkan atau 

sudah dengan tegas ditagih janjinya, dan tetap tidak melakukan 

prestasinya, maka nyatalah bahwa pihak Bank Negara Indonesia telah 

melakukan wanprestasi dan kepadanya akan dijatuhkan sanksi. 

Jika perselisihan atau masalah wanprestasi yang dilakukan salah 

satu pihak tidak dapat diselesaikan di luar jalur hukum atau secara 

kekeluargaan, maka salah satu pihak dapat melimpahkannya ke 

Pengadilan di mana perkara tersebut terjadi yaitu Pengadilan Negeri 

Palembang. 

Umumnya pemaksaan pelaksanaan prestasi harus melalui kekuatan 

putusan vonis pengadilan, yang menghukum debitur melunasi prestasi 

serta membayar ganti rugi yang dapat berupa : 
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1. Pelaksanaan pemenuhan prestasi terlambat dari waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Terdapatnya cacat pelaksanaan, atau tidak melakukan pelaksanaan 

yang selayaknya atau sepatutnya. 

Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian penerbitan Anjungan 

Tunai Mandiri ( A T M ) antara pihak Gloria dengan Pihak Bank Negara 

Indonesia, sejauh ini belum ada salah satu pihakpun yang melakukan 

wanprestasi. Hal ini dikarenakan para pihak menyadari benar hak dan 

kewajibannya masing-masing. 



B A B IV 

P E N U T U P 

Akhimya sampaiiah penulis pada beberapa kesimpulan dan saran 

seperti diuraikan dalam bab IV berikut ini : 

A. Kesimpulan 

1. Prosedur Penerbitan Kartu ATM BNI Bagi Karyawan Gloria ini 

didahului oleh perjanjian kuasa antara pihak Gloria English Course, 

sebagai pemberi kuasa untuk sejumlah dana ke rekening masing-

masing karyawannya kepad Bank Negara Indonesia sebagai 

penerima kuasa, Kemudian diusulkan dengan perjanjian 

pembukuan rekening antara karyawan Gloria dengan Bank Negara 

Indonesia yang dalam KUHPerdata dikenal dengan perjanjian 

penitipan. 

Dari perjanjian penitipan inilah kemudian diterbitkan Anjungan 

Tunai Mandiri ( A T M ) bagi karyawan Gloria. 

2. Cara penyeiesaian hukumnya jika terjadi wanprestasi yaitu terlebih 

dahulu akan dilakukan penyeiesaian di luar jalur hukum atau secara 

kekeluargaan, j ika tidak membawa hasil yang memuaskan maka 

akan diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dimana 

perkara tersebut terjadi yaitu Pengadilan Negeri Palembang. 

46 



47 

B. Saran-saran 

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab 

terdahulu, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh kedua 

belah pihak, antara Iain : 

1. Perlu ditingkatkannya kesadaran dan tanggung jawab masing-masing. 

Dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak harus secara 

patut dan layak sesuai dengan itikad baik, 

2. Bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian, yang sebaiknya dilakukan 

adaiah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan apabila tidak 

terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jalan yang 

ditempuh selanjutnya melalui jalur hukum. 
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