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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan pembangunan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat 

dan berkembang lebih maju. Segala upaya yang dilakukan pemerintah demi 

terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana pemerintah membuat 

program-program khusus demi tercapainya hak-hak masyarakat dalam 

kesejahteraan. Selain itu upaya kemajuan pemeritah untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur yang seperti tertulis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Alinea ke-

4 Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan Negara 

Republik Indonesia yaitu: 

“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.” 
1
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia dibentuk 

bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan 

berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun 

demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan 
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terancam dengan adanya tidak terlindunginya hak-hak bangsa negara Indonesia. 

Setiap bentuk perlindungan negara untuk warga akan terpenuhinya tujuan setiap 

negara, terutama mengenai ketentraman dan kenyaman bahkan kesejahteraan 

setiap warga dari perlindungan yang diberikan kepada setiap warga negara dengan 

aturan hukum yang jelas akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai 

keadilan dalam masyarakat. 

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (rechtstaat) dan 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) maka upaya penegakan 

hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu: adanya supremasi 

hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi 

manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran 

negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya 

penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya 

pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi 

masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan 

motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang 

berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak 

pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. 

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, salah satu 

yang sangat berpengaruh dalam suatu negara adalah pengaturan ekonomi. 

Pengaturan ekonomi yang menjadi salah satu pokok agar terciptanya masyarakat 

yang sejahtera. Lembaga keuangan mempunyai peran penting terhadap kegiatan 

perekonomian yang terjadi pada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan 
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lembaga perantara keuangan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat secara efektif untuk memberikan kelancaran dalam perekonomian. 

Lembaga keuangan sebagai suatu perantara keuangan dapat memungkinkan 

terjadinya suatu aliran dana dari pihak yang kelebihan dana sebagai pemberi 

pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana sebagai peminjam.
2
 Salah satunya 

adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan berperan aktif dalam 

meningkatkan pengaturan perekonomian masyarakat dalam hal simpan pinjam. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Perbankan adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka (2) UU Perbankan menyatakan 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”. 

Mengenai fungsi bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU 

Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Berdasarkan ketentuan ini 

tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

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

funds).Selain dari fungsi bank untuk mengayomi masyarakat dibidang keuangan, 
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bank juga berkerja sama dengan pemerintah dalam hal ini PPATK untuk 

melakukan pemberantasan tidak pidana pencucian uang. Kerja sama dengan 

PPATK untuk memberikan informasi kepada PPATK terkait dengan transaksi 

mencurigakan, PPATK akan menganalisis dan menindaklanjuti perihal laporan 

yang telah diberikan oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait dengan 

transaksi mencurigakan yang adanya indikasi hasil tindak pidana. Pasal 17 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

bahwa Bank juga memiliki kewenangan untuk menjadi pelapor bila adanya 

transaksi yang mencurigakan. 

Selanjutnya dalam hal ditemukannya transaksi yang mencurigakan sesuai 

dengan Pasal 23 ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikanlaporan kepada PPATK 

yang meliputi: 

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, 

yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksimaupun beberapa kali 

Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau 

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. 

PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tugas utama 
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PPATK yaitu memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang 

menjadi kewenangan PPATK yang telah di atur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi 

“PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk mengehentikan transaksi 

sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 44 ayat (1) huruf i”. Kewenang PPATK tersebut, jelas bahwa PPATK bisa 

melakukan penghentian transaksi sementara berupa memblokir rekening nasabah 

bank yang telah di laporkan oleh bank tersebut. 

Kewenangan yang dimiliki oleh PPATK dalam melakukan pemblokiran 

secara sepihak terhadap rekening atas dasar kewenangannya, telah melanggar 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yaitu terlindunginya 

masyarakat terutama dalam hak-haknya, dalam hal ini perlindungan hak sebagai 

konsumen lembaga perbankan. Seperti contoh yang terjadi di Sumatera Barat, 

yaitu adanya mafia perbankan terkait pembayaran gaji bidan yang berstatus 

pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisi Selatan, dalam 

kasus ini, menurut salah satu bidan menyebutkan, bahwa “ bisa saja ratusan 

rekening nasabah tersebut dimanfaatkan pihak tertentu sebagai “keranjang” 

pencucian uang hasil dari korupsi”, kemudian pihak bank memblokir ratusan 

rekening pribadi para bidan sebagai media pembayaran gaji. Yang menjadi 

permasalahan adalah, dalam kasus ini para bidan yang berstatus pegawai tidak 

tetap telah mengalami pemblokiran sepihak atas rekening mereka, sehingga 
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mengakibatkan para bidan tersebut berkesusahan untuk mengambil uang didalam 

rekening tabungannya yaitu pada bank BRI Cabang Painan.  

Perlindungan terhadap para nasabah perbankan di Indonesia diatur juga 

dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban dan hak konsumen, kewajiban 

pengguna jasa sesuai hukum yang berlaku, selain itu juga mengatur apa saja yang 

menjadi hak-hak konsumen. Walapun Undang-Undang ini tidak secara spesifik 

mengatur perlindungan jenis konsumen, akan tetapi Undang-undang ini dijadikan 

sebagai dasar hukum untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian atau 

resiko salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah 

bank yang mengalami kerugian akibat dari pemblokiran sepihak yang dilakukan 

oleh bank atas kewenang PPATK. 

Selanjutnya didasarkan atas pemikiran diatas penulis tertarik untuk lebih 

mendalami permasalahan pemblokiran rekening nasabah bank secara sepihak 

tersebut melalui penelitian ini dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN 

ATAS PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH 

BANK TERKAIT KEWENANGAN PPATK DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) dalam pemblokiran rekening nasabah secara sepihak 

olah bank? 
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2. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap nasabah bank atas 

pemblokiran rekening terkait kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan maupun manfaat yang hendak di capai dalam 

penelitian ini, yaitu : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemblokiran 

rekening nasabah secara sepihak olah bank. 

b. Untuk mengetahui seperti apa bentuk perlindungan konsumen 

terhadap nasabah bank atas pemblokiran rekening terkait 

kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Untuk Lembaga Terkait 

Agar bisa menjadi acuan dan masukan mengenai 

pemblokiran sepihak oleh bank atas kewenangan PPATK sama 
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dengan melanggar hak nasabah bank bila tidak terbukti bahwa 

rekening tersebut adanya tindak pidana. 

 

b. Untuk Akademisi 

Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat dan bisa 

memberikan atau menambah refrensi dikalangan akademisi, baik 

itu mahasiswa maupun dosen yang bisa dijadikan bahan masukan 

atau materi terkait dengan perlindungan konsumen atas 

pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank terkait 

kewenangan PPATK yang dilihat langsung dalam kacamata 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. 

 

c. Untuk  Masyakrakat 

Dan besar harapan peneliti dalam menuju manfaat yang 

terakhir yaitu berharap bermanfaat untuk masyarakat umum, 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar mengetahui bagaimana 

dan apa saja bentuk perlindungan hukum bila terjadi pemblokiran 

sepihak oleh bank atas kewenangan PPATK berdasarkan hukum 

perlindungan konsumen. 
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