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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I.  LANDASAN KONSEPSIONAL 

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda)
1
. Pengertian tersebut secara harfiah diartikan 

sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan 

jasa tertentu ” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan 

atau sejumlah barang”.
2
 Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” 

yang berasal dari consumer berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih 

luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut 

pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, 

karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan 

pemakai.
3
 

a. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni : 

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang 

digunakan untuk tujuan tertentu;  

                                                           
1
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13:53 wib “Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit. h. 22” 
2
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b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau 

jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain 

untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara barang 

atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, 

bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya 

(produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar 

industri atau pasar produsen; 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan 

barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 

keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali 

(non komersial).
4
 

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.  

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur 

definisi konsumen :
5
 

                                                           
4
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5
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a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang 

yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah ”orang” 

disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut 

natuurlijke personatau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Oleh 

karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen 

sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga 

badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 

b. Pemakai Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU 

Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate 

consumer).  

c. Barang dan / atau jasa Undang-Undnag Perlindungan Konsumen 

mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan 

maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa 

diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

d. Yang tersedia dalam masyarakat Barang/ jasa yang ditawarkan kepada 

masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan 

sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat 

konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan 

telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures 
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tradingdimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu 

yang diutamakan.  

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain 

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. 

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan. 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini 

dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial).Definisi ini 

sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa 

melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa 

tersebut.
6
Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di 

Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat 

mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa 

(pengertian konsumen dalam arti sempit).
7
 

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah 

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang 

bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, 

sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan 

                                                           
6
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masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa 

konsumen di dalam pergaulan hidup.
8
 

b. Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan 

a. Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen 

Pembentukan aturan yang dinamakan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen secara umum mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen dengan tidak mengabaikan kepentinga  pelaku usaha. Jadi 

dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan sebagai upaya untuk 

melindungi kepentingan konsumen.
9
 

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 ayat q Undang-Undang No. 8 

tahun 1999 mempunyai pengertian segala upaya untuk menjamin perlindungan 

kepada konsumen. Dari rumusan penegrtian ini dapat kita ketahui bahwa 

perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk 

melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen sekaligus meletakan 

konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.
10

 

Masalah kedudukan yang seimbang tersebut secara jelas dan tegas terdapat 

dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasakan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta 

                                                           
8
 Shidarta, Loc. Cit., hlm. 11 

9
www.11713773.pdf.comTesis Tri Laskmi Indreswati “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN” Diakses pada tanggal 14/2/2016 jam 11:19 wib 
10
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kepastian hukum. Demikian halnya dengan tujuan perlindungan konsumen telah 

dinyatakan dalam pasal 3 undang-undang ini, yaitu : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkan dari eksis negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentuka, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindunga konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta eksis untuk 

mendapatkan informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawan dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
11

 

a. Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 
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Undang-undang Perbankan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang banyak. Berdasarkan dua fungsi utama bank, yaitu fungsi 

pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan 

hukum antara bank dan nasabah yaitu:
12

 

1. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana 

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik 

masyarakat yang berlaku sebagai penanam dana. Bentuk hubungan hukum antara 

bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang 

muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan yang 

dipersamakan dengan itu. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam 

bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus 

dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus 

disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk 

perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan lainnya. Dalam 

produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 

umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. 

 

                                                           
12

 Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan 
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Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 34. 
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2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Debitur 

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. 

Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau 

kredit usaha kecil. 

Perlindungan Hukum terhadap nasabah kita tidak dapat dipisahkan diri 

dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

karena pada dasarnya Undang-Undang ini dijadikan bagi perlindungan konsumen 

termasuk halnya nasabah secara umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di 

dalamnya, tetapi karena Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat 

memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada 

perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan 

kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.
13

 

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal 

ini membuatnya syarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan sendiri maupun undang-undangn lain yang terkait. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga 
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sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank 

selaku konsumen.
14

 

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah, dalam 

praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga, yaituPertama, nasabah yang 

menyimpan dananya pada satu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan 

deposito. Kedua,nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan 

perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan rumah, dan 

sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui 

bank (walk in costumer), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli 

dengan eksportir di luarnegeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit 

(L/C).
15

 

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat 

mengajukan perlindungan adalah: 

 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 

ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33. 

 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821 
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 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. 

 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif 

Penyelesian Sengketa. 

 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan 

dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 

235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang 

ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. 

 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 

/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
16

 

c. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah 

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah 

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya 

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam 

melaksanakannya.
17

 Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu : 

Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. 

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai 

                                                           
16

 Di akses pada webset https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen pada tanggal 4 april 
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manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, 

kebebasan dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia. 

Kedua, hak yang lahir dari Hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh 

hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga 

masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak yang dalam arti 

yuridis (juga disebut dengan hak artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan 

suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya. 

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang 

lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan 

mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil 

tersebut. meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat 

perlindunga dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah 

menurut hukum. Karen itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak huku.
18

 

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang 

dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada 

manusia akibat peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang.
19

 Hak asasi 

tidak perlu direbut sebab ada dan selalu ada, selama ia masih manusia; 

keberadaannya tidak bergantung pada persetujuan orang ataupun undang-undang 

negara. Terhadap hak asasi, hukum negara hanya boleh dan bahkan wajib 

                                                           
18

www.Melli.Meilany-“Perlindungan-Hukum-Terhadap-Nasabah-Bank-Ditinjau-Dari-Undang-

Undang-No8-tahun-1999-tentang-Perlindungan-Konsumen-2008.com” Hal. 47  diakses pada 

tanggal 25 feb 2016 jam 22:07 wib 
19
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mengatur pemenuhannya, sedangkan untuk meniadakan atau menghapuskan hak 

asasi melalui hukum, tidak dibenarkan. 

Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di 

Indonesia menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber 

pemenuhannya, yakni: 

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita 

lahir, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk menganut 

agama, hak untuk berpendapat dsb. Hak ini tidak boleh diganggu gugat 

oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Hak 

ini disebut HAM. 

2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara 

kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. 

Contohnya hak untuk memberi suara dalam pemilu, hak untuk 

mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dsb. 

3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual Untuk itu sangat diharapkan 

agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai barang/jasanya. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam 

mengkonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di 

barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat 

diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap 
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pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha 

juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan 

keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkat daya 

saingnya. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaku 

usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di 

sisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses 

yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang 

dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding 

pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan 

upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti 

tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Pada 

umumnya posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. 

Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan 

yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan 

tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat 

bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan 
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sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada 

semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan idiologi, agama, 

suku, kekayaan, maupun status sosial. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Inilah inti dari hukum 

perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena 

mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau 

penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, 

atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke 

keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu 

tidak terjadi. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. 

Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk 

menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan 

diatas.
20

 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mencantumkan hak dan kewajibankonsumen juga 

terdapat dalam pasal 4 dan 5, yaitu : 
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I. Hak Konsumen yaitu  adalah: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatandalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

i.   hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
21
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II. Kewajiban konsumen adalah: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat 

yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu 

barang/jasa. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 

Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau 

mengkonsumsi barang. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah 

jelas, ada uang, ada barang. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan 

sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22

 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 
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g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.
23

 

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen 

a. Prinsip-Prinsip Tanggung Tawab 

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan Perihal yang sangat penting 

dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak 

konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus 

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada 

pihak-pihak terkait.
24

 

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Kesalahan (liability based on fault) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesaalahan fault liability atau 

liability based on fault )  adala prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum 

pidana dan perdata. Dalam Kitab Undnag-Undang Hukun Perdata, khususnya 

pasal 1365, 1366 dan pasala 1367, prinisp ini dipegang teguh.
25

 

Prinsip ini menyatakan sesorang baru dimintai pertanggung jawaban 

secara hukum jika ada unsur kesalaahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH 
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Perdata, yang lazim dikenalkan dengan pasal perbuatan melawan hukum, 

mengaharuskan terpenuhi unsur empat unsur pokok, yaitu: 

1. adanya perbuatan 

2. adanya unsur kesalahan 

3. adanya kerugian yang diderita 

4. adanya hubunga kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan 

hukum. Pengertian ”Hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, 

tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.
26

 

2. Praduga Selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principle), sampai ia bisa membuktiakn bahwa ia tidak 

bersalah, jadi beban pembuktian ada di si tergugat.
27

 

Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum 

pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi : 

i. Pengangkutan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab ia dapat 

membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal yang diluar 

kekuasaannya. 
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ii. Pengangkut dapat memebaskan diri dari tanggung jawabjika ia dapat 

membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk 

menghindari timbulnya kerugian. 

iii. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jaw ajika ia dpaat 

membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya. 

iv. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh 

kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang 

diangkut tidak baik. 

3. praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability) 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua. Prinsip praduga 

untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability principle) 

hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan batasan 

demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
28

 

4. tanggung jawab mutlak ( strict liability) 

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut 

prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 

konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab 

mutlak strict liability,yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak 

penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan lex specialis 

dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) 

hanya perlu membuktikan adanya hubungan klausalitas antara perbuatan produsen 
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dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, 

maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat 

atau tidak aman dapat menuntut konpensasi tanpa harus mempermasalahkan ada 

atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen. 

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam 

hukum tentang product liability adalah : 

 Diantara korban / konsumen di satu pihak ada produsen di lain pihak, 

beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi. 

 Dengan menempatkan / mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti 

produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk 

digunakan, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung 

jawab.
29

 

Prinsip tanggung jawab mutlak ini (strict liability), sering di identikan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada 

juga para ahli yang membedakan terminology diatas.
30

 

5. pembatasan tanggung jawab (limitiation of liability). 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitiation of liability 

principle) sangat disenangi oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 

klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.
31
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Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan bagi konsumen bila 

ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 

seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang 

merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika 

ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang jelas.
32

 

Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku 

usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan 

jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, 

dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan 

pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun kerusakan yang berkaitan 

dengan produk itu sendiri (pure economic loss).
33

 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) merupakan prinsip 

tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) 

dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya 

produk (objective liability) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (risk 

based liability). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab 
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mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk 

yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
34

 

Pertanggungjawaban mutlak ini tentunya dapat melindungi konsumen dari 

pelaku usaha yang lalai dalam memasarkan produknya. Pelaku usaha dipaksa 

untuk mematuhi aturan dalam memasarkan produk seperti yang tercantum dalam 

Pasal-pasal pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Barang yang dipasarkan harus dalam keadaan baik dan tidak boleh 

melanggar sesuai dengan yang tercantum jelas dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian atas 

pemblokiran yang dilakukan oleh Pihak bank, hanya Karen disebabkan oleh 

adanya Error Transfering dari rekening lain, maka pelaku usaha wajib mengganti 

kerugian yang telah diderita oleh konsumen. 

b. Produk Liability 

Produk Liability lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab 

antara produsen dan konsumen. Dengan lembaga ini produsen yang pada awalnya 

menerapkan strategi prduct oriented dalam pemasaran produknya harus 

mengubah strateginya menjadi costumer oriented. Produsen harus berhati-hati 

dengan produknya, karena tanggung jawab dalam product liability ini menganut 

prinsip tanggung jawab multak (strict liability).
35
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Menurut Johannes Gunawan,
36

 tujuan utama dari dunia hukum 

memperkenalkan product liability adalah : 

a. Memberikan perlindungan kepada konsumen (costumer protection); 

b. Agar dapat pembenan resiko yang adil antara produsen dengan 

konsumen (a fair apportionment of risks between producers and 

costumers). 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah menggunakan prinsip semi-strict 

liability sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 Bab IV tentang Tanggung 

Jawab Pelaku Usaha, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

transaksi. 
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4. Pemberian ganti rugi sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih jelas mengenai unsur kesalahan. 

5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen.
37

 

c. Penyalahgunaan Keadaan ( Misbruik Van Omstandigheden) 

Penyalahgunaan keadaan menguraikan penerapan lembaga ini dalam 

sengketa transaksi konsumen yang akan direkomendasikan untuk diterima 

menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum positif Indonesia. Perjanjian 

merupakan salah satu sumber perikatan, yang dapat dikatakan sebagai sumber 

formal hukum yang utama dalam transaksi konsumen.  Sebagaimana dibuat dalam 

KUH Perdata, salah satu asas penting dalam perjanjian adalah prinsip kebebasan 

berkontrak. Asas ini pertama kali dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUH 

Perdata, yang menetapkan empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu: 

1.      Kesepakatan kedua belah pihak, 

2.      Kecakapan, 

3.      Suatu pokok persoalan tertentu, 

4.      Suatu sebab yang halal. 
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Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat 

kesepakatan terjadi. Kondisi tersebut membuat salah satu pihak berada dalam 

keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu , ada beberapa 

ahli berpendapat penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk dari cacat 

kehendak juga. 

Menurut Vann Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi karena dua unsur, 

yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan keadaan. Kemudian 

dalam melengkapi pandangan Vann Dunne, J. Satrio 
38

menambahkan lagi faktor 

yang dapat di anggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan. 

Enam faktor yang dapat dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan 

keadaan yaitu: 

1. Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan 

terjepit, 

2.      Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendadak, 

3.      Karena hubungan atasan-bawahan 

4.      Karena keadaan 

5. Perjanjian itu mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal 

balik. 

6.      Kerugian yang sangat besar dari salah satu pihak. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri secara umum membuka 

kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha 

berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya lima asas perlindungan konsumen, 

yaitu: 

1.      Manfaat, 

2.      Keadilan, 

3.      Keseimbangan, 

4.      Keamanan dan keselamatan, 

5.      Kepastian hukum.
39

 

B. Tinjauan Tentang PPATK 

1. Sejarah PPATK 

Tepat pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia 

untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas 

negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. 
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Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas 

dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi 

keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus 

Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan 

penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung 

lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang 

dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. 

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti 

tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 

2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 

Oktober 2010.
40

 

Terbentuknya lembaga ini demi menjaga infrastruktur perekonomian 

negara. Biasanya PPATK berwenang menganalisi bila adanya transaksi keuangan 

yang mencurigakan, kemudian dari itu keberadaan lembaga PPATK mutlak dan 

peranan yang angat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan 

yang sangat rumit, melibatkan organized crime yang memahami berbagai teknik 

dan modus kejahatan canggih.  
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Praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan 

PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). 

Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam empat puluh 

rekomendasi dari Fanancial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima 

laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial 

Intelligence Unit (FIU).
41

 

Financial Intelligence Unit (FIU) adalah lembaga permanen yang khusus 

menangani masalah pencucian uang.Lembaga ini merupakan salah satu 

infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan 

pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan 

memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan 

persoalan yang cukup rumit, melibatkan organized crime yang memahami 

berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang 

menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada 

umumnya dilakukan melewati batas-batas negara.
42

 

Sejarah singkat pembentukan PPATK di Indonesia diawili dengan 

didirikan The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) pada tahun 1997 

yang merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, 

Thailand. 

                                                           
41

 Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan 

bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of 

Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, pada tanggal 

6/2/2016 
42

 Yunus Husein, Op. cit. Makalah 2013 

Sri Retno Komariah, Perlindungan Konsumen Atas Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Bank Terkait 
Kewenangan PPATK di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunganan Konsumen, 2016 
UIB Repository (c) 2016



Universitas Internasional Batam | 40 

 

Indonesia pada tahun 2002 menjadi anggota Asia Pasific Group on Money 

Laundering. Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni 2001 mengeluarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Know Your Customer yang 

mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau 

profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan 

dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank 

Indonesia. Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai 

kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries 

and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang 

dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan 

money laundering. FATF pada bulan Oktober 2001 mengeluarkan 8 Special 

Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal 

dengan counter terrorist financing.
43

 

Pemerintah pada tahun 2002 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas 

mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK).Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made 

Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002.Selanjutnya pada tanggal 24 
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Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah 

Agung RI.
44

 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada Bulan 

Juni 2004 menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi 

terorisme. Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, 

perlu dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya 

melawan pendanaan teroris. Pemerintah mengangkat tiga Wakil Kepala PPATK 

lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Priyanto Soewarno yang 

membidangi administrasi: Susno Duaji, membidangi Hukum dan Kepatuhan; 

Bambang Setiawan, membidangi Teknologi Informasi. Ketiga Wakil Kepala 

PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI 

pada tanggal 29 Agustus 2004.
45

 

Indonesia pada Bulan Februari 2005 berhasil keluar dari daftar hitam Non 

Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on 

Money Laundering (FATF). Pada tanggal 8 November 2006, Yunus Husein 

diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010.
46

 

Pemerintah dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang 

dan menguatkan keberadaan PPATK pada tahun 2010 mengesahkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
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Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

menggantikan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 

2010. 

Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan 

mendesak terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan 

tindak pidana lain, serta dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk 

menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan 

pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Lebih dari itu Undang-Undang 

ini mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme atau yang dikenal “FATF Revised 40+9 Recommendations.”
47

 

2.  Tugas dan Wewenang PPATK  

PPATK adalah lembaga independen di bawah Presiden Republik 

Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana 

Pencucian Uang. Bahwa disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang mengatur bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 

bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana 

pun. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.Setiap orang dilarang 
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melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan 

kewenangan PPATK.PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk 

campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

kewenangannya.PPATK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.
48

 

PPATK berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan 

yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
49

 

Pasal 41 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan 

PPATK
50

 sebagai berikut : 
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Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 1, PPATK 

berwenang: 

1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah 

dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan 

informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 

yang menerima laporan dari profesi tertentu; 

2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; 

3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang 

dengan instansi terkait; 

4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan 

tindak pidana pencucian uang; 

5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 

internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang; 

6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; 

dan; 

7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang. 

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 

dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi 

oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bahwa dalam hal ini PPATK memberikan data kepada PJK untuk 

melakukan penyitaan atau pemblokiran kepada rekening nasabah yang 

sebelumnya dicurigai telah melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar. 

Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK
51

 sebagai 

berikut : 

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 angka 2, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem 

informasi. 

 Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan 

PPATK
52

 sebagai berikut : 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak 

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 3, PPATK berwenang: 

1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak 

Pelapor; 

2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak 

pidana pencucian uang; 

3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; 
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4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang 

berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 

5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban 

pelaporan; 

6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha 

Pihak Pelapor; dan 

7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi 

Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

 Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK
53

 sebagai 

berikut :  

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat: 

1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; 

2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 

3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan 

hasil analisis PPATK; 

4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari 

instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; 

5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, 

baik di dalam maupun di luar negeri; 
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6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya 

dugaan tindak pidana pencucian uang. 

7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; 

8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai 

pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 

seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai 

merupakan hasil tindak pidana; 

10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana 

Pencucian Uang; 

11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan 

12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. 

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus 

segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. 
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 Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan 

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010, 

terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan 

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang 

ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011.
54

 

Dalam kewenanganya PPATK menganalisis laporan yang menurut pelapor 

mecurigakan. Seperti yang sudah tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Presiden 

Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata cara pelaksanaan kewenangan pusat pelaporan 

dan analisis transaksi keuangan , yang menyebutkan : 

….” PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang.”
55

 

Terlebih dari tugas yang sudah diatur, PPATK sebagai penerima laporan 

yang telah diterimanya lebih menganalisis lebih lanjut dari data tersebut, dalam 

penganalisisan data yang telah diperoleh PPATK, lembaga ini tidak mengenal 

kode etik bila untuk mendapatkan rahasia data yang diminta dari lembaga swasta 

terkait. Seperti yang sudah di jelaskan di atas dalam pasal 45 Undang-Undang No. 

8 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu dipertegas lagi 

wewenang khusus untuk PPATK dalam mendapatkan  data rahasia dalam 
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Ibid 
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 Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK 

pasal 2 
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Peraturan Presiden No 50 Tahun 2011 tentang Tata cara kerja dan kewenangan 

PPATK, yaitu yang berisi : 

1. Kewenangan PPATK dalam meminta dan mendapatkan data dan 

informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang 

memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dilaksanakan baik 

secara elektronis maupun non elektronis. 

2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data 

dan informasi yang dikelola baik oleh instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta maupun data dan informasi yang diterima oleh instansi 

pemerintah dan/atau lembaga swasta dari profesi tertentu terkait 

transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama kliennya. 

3. Instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta wajib memenuhi 

permintaan data dan informasi yang diminta oleh PPATK. 

 

3. Struktur Organisasi PPATK 

Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-

07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi PPATK terdiri atas : 

1. “Kepala PPATK; 

2. Wakil Kepala PPATK; 

3. Sekretaris Utama PPATK; 

4. Deputi Bidang Pencegahan; 

5. Deputi Bidang Pemberantasan; 
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6. Pusat Teknologi Informasi; 

7. Inspektorat; 

8. Jabatan Fungsional; dan 

9. Tenaga Ahli”. 

 

Adapun Struktur Organisasi PPATK sebagi berikut: 

 

Gambar 2.1 

Sumber : Website Resmi PPATK, “Struktur Organisasi” 

http://www.ppatk.go.id/files/DesainBaganStrukturPPATK-FINAL170812-TTD0.pdf diakses pada 

tanggal 26 februuari 2016 jam 1:00 wib 
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Pengaturan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence 

M. Friedman, Undang-undang tersebut merupakan substansi hukum, sedangkan 

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah struktur 

hukumnya. Akan tetapi, untuk menegakkan hukum anti pencucian uang di 

Indonesia, PPATK perlu bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, 

dan Pajak. Sinergi ini diperlukan karena PPATK sifatnya hanya memberikan 

laporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang tidak sesuai 

dengan profil nasabah kepada Kepolisian dan Kejaksaan. 

Selanjutnya, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan Pajak selaku penegak 

hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pihak-pihak yang 

dilaporkan oleh PPAT yang melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. 

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, barulah berkas perkara 

dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan eksaminasi terhadap 

kelengkapan barang-barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak 

terkait. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) barulah Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) membuat dan menyusun Surat Dakwaan untuk dimajukan 

di Pengadilan Negeri setempat.
56
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C. Tinjauan Tentang Perbankan 

1. Pengertian Bank 

Pengertian Bank yang hampir setiap orang mengetahui apa itu bank, dan 

apa fungsinya Bank pasti akan lebih memudahkan untuk mendefinisakn secara 

singkat. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Bank adalah lembaga yang 

dipercaya sebagai tempat untuk menyimpan uang dengan kepercayaan dan rasa 

keamanan yang tinggi masyarakat mempercayai lembaga penyimpanan 

tersebut.Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan 

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
57

 Sedangkan menurut 

undang-undang perbankan
58

 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.
59

 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank 

lainnya.
60

 Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Bank“Hoggson, N. F. (1926) Banking Through the Ages, New York, 
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pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. 

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas 

jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi 

masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada 

masyarakat.Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung 

kelancaran kegiatan utama tersebut.
[4]

bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, 

SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan: 

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat 

dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada 

umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield 

enhancement). 

2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat 

berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan 

jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk 

management. 

3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi 

sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga 

barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery). 

4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan 

kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai 

pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. 
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5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang 

berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada 

manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan 

dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. 

Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 angka 16, yaitu pihak 

yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka 

berikutnya, sebagai berikut : 
61

 

Kemudian dari itu, kegiatan perbankan akan berjalan dengan maju karena 

adanya dukungan dan kebutuhan dari nasabah. Arti nasabah pada lembaga 

perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh 

terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik 

nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut 

dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat 

yang membutuhkan bantuan bank. 

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). 

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 
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Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 16-17 
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berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasabah 

dibagi menjadi 2, yaitu:  

a. Nasabah Penyimpanan adalah nasabah yang mendapatkan dananya dari di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 

yang berangkutan. 

b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan 

dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

2. Prinsip-prinsip Perbankan 

a. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan. Dimana asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan 

nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang    disimpan 

padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga 

kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya  

di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat 

diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang 
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diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah 

penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan 

akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Sama halnya dengan kredit, 

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah 

penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara kreditur (bank) 

dan debitur (nasabah). Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan 

bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan 

nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan 

padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga 

kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya  

di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat 

diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. 

b. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank 

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip 

Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 

padanya.  Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa 

perbankan Indonesia dalam melaksankan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya 

prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. 

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan 
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masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan 

tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian 

terhadap 5C of Credit yang meliputi character (watak), capacity (kemampuan), 

capital (modal), collateral (agunan), condition of economi (prospek usaha dari 

kreditur) yang dimana prinsip 5C ini merupakan prinsip yang saling terkait satu 

dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan. 

c. Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle) 

Hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan 

kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban 

bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun 

kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Asas 

kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah 

bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan 

ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan   kepercayaan 

masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Berbeda dengan simpanan  

nasabah yang dimana bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, 

untuk pinjaman kredit sendiri dalam prakteknya bank tidak melakukan prinsip 

kerahasiaan, justru apabila ada nasabah yang melakukan pinjaman, maka bank 

dengan serta-merta akan dapat memberikan informasi mengenai debitur. Hal ini 

bertujuan agar semua orang dapat mengetahui bahwa usaha yang dijalankan oleh 

debitur berasal dari pinjaman kredit bank dan menjadi beban moral tersendiri 

kepada debitur agar konsisten menjalankan perjanjian kredit perbankan. Tindakan 
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bank yang bersifat terbuka ini dapat menjadi contoh kepada pelaku usaha lain 

untuk dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dengan melakukan 

pinjaman kredit kepada pihak bank. 

d. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk 

mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi  

nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip 

mengenal nasabah-nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 

0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran 

lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga 

keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang 

tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah dan  melindungi 

nama baik dan reputasi lembaga keuangan. 

Dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, bank tidak membedakan 

antar nasabah penyimpan dengan nasabah peminjam. Antara nasabah penyimpan 

dan nasabah peminjam sama-sama dibutuhkan identitas yang jelas guna 

memberikan proteksi kepada pihak bank sendiri dalam menjalankan kegiatan 

usahanya demi menjaga eksistensi dan mencegah terjadinya ajang tindak 

kejahatan perbankan maupun wanprestasi. Bank berkewajiban melayani nasabah 

atau calon nasabahnya. Untuk itu diperlukan data yang lengkap dan akurat, 

sehingga bank dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan janji atau 
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penawaran bank. Saat ini Bank Indonesia telah membuat ketentuan bagaimana 

bank mengenal nasabahnya secara baik, sesuai prinsip mengenal nasabah yang 

lebih populer disebut dengan Know Your Customer Principles. Ada dua hal pokok 

yang dilakukan bank terhadap debitur atau calon debitur dalam prinsip mengenal 

nasabah (Know Your Customer Principles), yaitu: 

a. Mengidentifikasi 

Identifikasi terhadap debitur atau calon debitur dilakukan bank pada saat 

pembukaan rekening. Pada saat ini bank akan  meminta calon nasabah mengisi 

data yang lengkap dan akurat, Pengkinian data nasabah. Kegiatan ini dilakukan 

bagi yang sudah menjadi nasabah dan dilakukan pada periode tertentu. 

b. Memantau kegiatan transaksi perbankan, termasuk melaporkan 

transaksi perbankan yang mencurigakan. Bank akan memantau  transaksi 

perbankan nasabah dan akan melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK 

apabila terdapat: 

 Transaksi perbankan yang mencurigakan, 

 Transaksi perbankan tunai dengan jumlah tertentu. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah 

adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam 

menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan 

lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang 

dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. 
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3.  Perlidungan Nasabah Bank di tinjau dari Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 

Dalam undang undang perbankan, perlindungan secara tidak langsung 

yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah dengan bank melakukan 

prinsip kehatiahatian dalam setiap melakukan kegiatan dan usaha bank. Hal ini 

diatur dalam pasal 29 undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan 

atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbaan disebutkan bahwa : 

1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia. 

2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

dan melakukan kegiata usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentignan nasabah yang mempercayakan dananya kepada 

Bank. 

4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya risiko erugian sehubungan dengan transaksi 

nasabah yang dilakukan oleh bank. 

5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud 

dealam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh bank Indonesia. Dengan 
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adanya ketetntuan tersebut nasabah tidak perlu khawatir dengan simpanannya 

ataupun dengan tindakan bank serta perencanaan bank terkait degnan produk atau 

jasa bank yang dikeluarkannya. Dengan demikian nasabah bisa mempercayakan 

sepenuhnya simpanannya kepada bank tanpa khawatir bank tersebut gagal usaha 

atau bahkan pailit. Pasal 29 undang-undang perbankan tersebut merupakan satu 

dari sekian pasal yang dapat dikategorikan sebagai perlindugnan secara tidak 

langsung kepada nasabah, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia terhadap bank. Pasal lain yang 

juga terkait dengan fungsi bank Indonesia tersebut adalah pasal 30 sampai dengan 

pasal 37.  

3. Rahasia Bank 

a. Pengertian Rahasia Bank 

Rahasia Bank atau Banking Secrecy di kenal di negara manapun di dunia 

ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak bedanya dengan 

rahasia yang harus di pegang teguh oleh para professional seperti pengacara yang 

wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalua 

rahasia di maksud tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka 

atas tindakan tersebut dpat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.
62

 

Ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang menurut No. 7 Tahun 

1992 (Pasal 40) disebutkan bahwa : “Bank di larang memberikan keterangan yang 

tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, 
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yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan”. 

Bahkan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa : “yang menurut kelaziman wajib 

dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang 

diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”.
63

 

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No.10 

Tahun 1998 tentang Perbankan). Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya 

meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian 

layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi : 

1.Jumlah kredit; 

2.Jumlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabanas, 

Sertifikat, dan surat berharga lainnya); 

3.Pemindahan (transfer) uang; 

4.Pemberian garansi bank; 

5.Pendiskontoan surat-surat berharga; dan 

6.Pemberian kredit.
64

 

b. Sifat-Sifat Rahasia Bank 
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Mengenai sifat Rahasia Bank, ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu: 

1.Teori Mutlak (Absolute Theory) 

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat mutlak. Semua keterangan 

mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan 

tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun 

kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka 

(diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, Bank 

yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang 

ditimbulkannya. 

Keberatan terhadap teori mutlak ini adalah terlalu individualis, artinya 

hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Disamping itu, teori ini juga 

bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau 

masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan 

Negara atau masyarakat banyak. Dengan kata lain menurut teori ini,sifat mutlak 

rahasia bank sangat sukar untuk ditterobos dengan alasan apapun dan oleh hukum 

dan undang-undang sekalipun. Teori mutlak ini banyak dianut oleh bank-bank 

yang ada di Negara Swiss. 

2.Teori Relatif (Relative Theory) 

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat relative (terbatas). Semua 

keterangan mengenai nasabahdan keuangannya yang tercatat di bank wajib 

dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, 
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Rahasia Bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka 

(diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang. 

Keberatan terhadap teori ini adalah rahasia bank masih dapat dijadikan 

perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau 

oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian 

dananya tetap aman. 

Namun teori relatif ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), 

artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak 

dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur 

hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan 

demikian teori relatif ini melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, 

masyarakat maupun Negara. Teori ini di anut oleh bank-bank yang ada di Negara 

Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia teori 

relative ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
65

 

 

II.  LANDASAN TEORI 

A. Teori Perlindungan Hukum 
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Perkembangan ilmu Hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai 

landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum 

dan postulat-postulatnya hingga filsafat-filsafatnya yang paling dalam.
66

 

“Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terdapat dalam Alinea ke empat 

Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tupah darah Indonesia”. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 

preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan 

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 

melaikan juga predektif dan antipatif.
67

 

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra yaitu Hukum yang mengatur 

mengenai Perlindungan Hukum tidak hanya bersifat adaftif atau menyesuikan 

dengan keadaan dan fleksibel atau mudah serta cepat dalam penyesuaian diri 

setiap masayarakat, namun juga Peraturan Hukum yang terkandung dalam 
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Perlindungan Hukum harus Antipatif yaitu juga bersifat antisipasi dan juga 

Pediktif yaitu memprediksi untuk kedepannya dalam pengaplikasiannya kepada 

masyarakat. 

 Adaptif yaitu : mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan 

 Fleksibel yaitu : mudah dan cepat menyesuaikan diri 

 Prediktif yaitu : meramalkan atau memprediksi 

 Antipatif yaitu : antisipasi atau siaga 

Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, tetapi dalam 

manivestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai 

baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, 

kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.
68

 

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah 

melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan 

menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu 

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, Perlindungan hukum juga dapat 

menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum 

harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status 

hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. 

Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya 

aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan 
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perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan 

masyarakat yang diatur oleh hukum. 

Seperti yang di kemukakan oleh Sulistyandari dalam bukunya Hukum 

Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasaba Penyimpanan Melalui 

Pengawasan di Indonesia, mengemukakan bahwa: 

“Perlindungan Hukum itu berkaitan bagaimana Hukum memberikan 

keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek 

hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap 

subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut”.
69

 

“Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum”.
70

 

 “Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum 

adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

dari kesewenangan. Selain itu Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa Sarana 

Perlindungan Hukum yaitu ada dua, yaitu: 

1. Perlindungan Hukum Preventif : Pada perlindungan hukum preventif ini, 

subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
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pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum 

ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Perlindungan Hukum Represif : Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan 

hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

bersumber pada Pancasila Negara Hukum. 

B. Teori Keadilan 

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “al „adl”
71

 yang artinya 

sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan 

cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan 

juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti qisth, hukum, dan 

sebagainya. Sedangkan akar kata „adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa 
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saja kehilangan aitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya 

“ta’dilu” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan „adl dalam arti tebusan).
72

 

Hakikat keadilan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kata adil 

ditemukan di : 

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima; 

“Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” 

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea II dan IV; 

Isi Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Kedua. 

 Yang berbunyi: “Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya 

Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang 

merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.Kalimat tersebut 

membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia 

selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak 

dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan 

menentukan keadaan yang akan datang.Nilai-nilai yang tercermin dalam 

kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat 

adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan. 

 Isi Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat. 

Yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
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mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk 

dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan 

rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa: Negara Indonesia 

mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar Adanya asas politik 

negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat Adanya asas kerohanian 

negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
73

 

Teori keadilan dikemukakan oleh filsuf Aristoteles.Aristoteles berbicara 

tentang teori keadilan berangkat dari esensi keadilan yang di maksud yaitu 
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dibedakan menjadi dua, yang mana antara keadilan distributif dan keadilan 

korektif. Seperti dalam penjelasannya yaitu:  

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang menghendaki agar orang-

orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan 

yang sama pula dihadapan hukum. 

 2. Keadilan korektif atau remedial adalah keadilan yang menetapkan 

kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari harus mempunyai 

standar umum. 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan 

jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan 

hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan 

dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita 

hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan 

(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :  

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 
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d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)
74

 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang 

tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum 

dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. 

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan 

baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya 

menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum 

dan keadilan hukum.
75

 

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-

pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tigal hal tentang 

pengertian adil.
76

 

(1)   “Adil” ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya. 

(2)   “Adil” ialah : menerimahakan tanpa lebih dan memberikan orang lain 

tanpa kurang. 

(3)   “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap 

tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan 

yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar 

hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”. 
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Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan 

itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial 

dapat diartikan sebagai :
77

 

(1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak. 

(2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-

pengusaha. 

(3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, 

pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak 

wajar”. 

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo: “keadilan adalah keseimbangan 

batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas 

kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan 

kebebasan.”
78

 

Menurut Suhrawardi K. Lubis: “Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan 

perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan 

perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila 

kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup 

tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula 

menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki 
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hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib 

memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak 

individunya.”
79
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