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KATA PENGANTAR 

ِحيمهللاِبِْســـــــــِم  ْحَمِن الرَّ الرَّ  

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha 

Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya 

dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai 

gelar Sarjana Hukum.  

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum 

di Universitas Pasundan Bandung, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang 

diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul 

“TIDAK TRANSPARANSI BANK DALAM MELAKUKAN 

PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH 

PIHAK BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 

TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 

1992 TENTANG PERBANKAN”. 

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah 

wawasan mengenai Hukum Perdata khusunya mengenai Hukum Perbankan. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan 

dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak 

secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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skripsi ini. Selama penulis melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril 

maupun materil dari orang terdekat penulis, dengan kesungguhan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada yang Tercinta Ibunda Yanti Mulyanti dan 

Ayahanda Aep Zainudin Oesman, yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. 

Melalui perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemurahan hatinya kepada Ibu Hj. 

Kurnianingsih, S.H,M.H., yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada Yang Terhormat : 

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

2. Bapak Dr. Anthon F.Susanto, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

4. Bapak H.Dudi Warsudin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

5. Bapak Yudistiro, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

6. Bapak Irwan S. Indrapraja, S.H.,M.H selaku Wali Dosen Kelas A Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan; 

7. Para Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung; 
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8. Kang Tubagus Faza,S.H. selaku Staf di Kantor Bank BCA KCP Rancaekek 

yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan dan bersedia 

untuk di wawancara. 

9. Seluruh keluarga besar Oesman Andah dan keluarga besar Karsila Sutia , 

khususnya Alm Kakek Oesman Andah, Almh Nenek Mientarsih, serta 

Kakekku satu-satunya yang masih ada Kakek Karsila dan Nenek Iceu 

Maryam, serta anggota keluarga lainnya di kedua belah pihak papah dan 

mamah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tiada henti mendoakan 

penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini; 

10. Kakak Pertama Sergy Asyansyah, S.E. yang senantiasa memberikan 

semangat serta dukungan tiada henti yang selalu mendengarkan keluh 

kesahku, dan memberikan nasihat kepada Penulis, Saudara Kembarku 

Fachrul Reza Ardian,Amd.Par yang selalu memberikan kata-kata tegas ketika 

Penulis mulai mengeluh, dan menjadi sainganku untuk menjadi orang yang 

lebih baik lagi, Adik bungsuku Kevin Rinova yang selalu memberikan 

motivasi serta semangatnya yang tiada henti.  

11. Sahabat dari SMP yang paling luar biasa dan tiada tandingannya Tantya 

Wulandari, B.A.Comm yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, yang selalu tanggap menelpon saat Penulis 

membutuhkan teman untuk bercerita. 

12. Sahabat dari SMA yang tergabung dalam kelompok “WACANA” Winda 

Herviana, Raden Bagus Dedi, Adi Suharta, Aldio Dwi Putra, Aya Sophia, 

Cut Shahnaz, Imas, Lenny Oktaviani, Wishnu Adhiyana yang selalu 
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membuat hari-hari penulis penuh keceriaan. Terimakasih atas segala usaha 

kalian yang tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala cara 

demi kebaikan penulis, dan tidak pernah menyerah untuk membantu penulis, 

dan selalu memberikan nasihat serta motivasi luar biasa karena semuanyalah 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap 

hingga lanjut usia  dan semoga kita bisa bersama-sama sukses kedepannya;  

13. Sahabat dari SMA yang sama-sama kuliah di Bandung Ester Marika, Arief 

Insan dan Rusyan yang selalu menghibur Penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. 

14. Senior penulis Indry Putri Astuti, S.H. yang selalu memberikan dukungan 

langsung dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi serta selalu 

membantu penulis saat dibutuhkan masukan-masukan seputar skripsi ini. 

Terimakasih teh indry telah menghibur penulis dan memotivasi penulis untuk 

menyelesaiakan Skripsi ini. 

15. Sahabat yang tergabung dalam kelompok PREDATOR Sabda Kurnia Alam 

Khatulistiwa, Yusuf Gunawan dan teh Tia Ludiana, S.H.,M.H. yang selalu 

membuat hari-hari Penulis penuh keceriaan, dan selalu memberikan 

dukungan untuk menjadi generasi muda yang berprestasi. Serta menjadi 

teman diskusi dalam bedah buku yang kami baca sehingga selalu 

menciptakan waktu yang bermanfaat dan berkualitas. Terimakasih atas Visi 

dan Misi yang sama dalam persahabatan kita. 
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16. Teman dekatku Rizky Dwi Yulianti, S.E. yang selalu memotivasi dan 

mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih 

atas dukungannya yang tak terhingga. 

17. Teman-teman Les Bahasa Inggris di AECS dan EEP Dewi, Nenes, Ikbal, 

Erick, Kibo, Etika, yang selalu mengasah kemampuan berbahasa inggris 

penulis menjadi semakin baik, dan selalu memberikan keceriaan di malam 

hari melalui canda tawa yang kita lakukan setelah pulang les.  Teman-teman 

yang selalu memberikan motivasi dan ide untuk mengambil judul skripsi ini. 

Dan juga memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis untuk 

cepat menyelesaikan skripsi. 

18. Sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Forum Diskusi Lintas Agama 

Fika Inaya, Indah Purnama Sari, Musa, dan Martha yang selalu memberikan 

pemahaman akan perbedaan antara umat Manusia bukanlah sebagai alasan 

untuk terpecah, namun perbedaanlah yang menyatukan umat manusia dalam 

sebuah harmoni kehidupan. 

19. Sahabat saat kuliah di Universitas Pasundan Recky Surya, Erita Febriani, dan 

Aryo Kuncoro, atas kebersamaan yang selalu kita rajut hari demi hari saat 

menjalani kuliah,serta semangatnya untuk penulis, Sahabat dan Teman dari 

Kelas A Fakultas Hukum Universitas Pasundan  Annisa Febrina, Windi 

Oktivia, Tristi Koswara, Santhi Gantini, Dindin Rahmandini, Imam Satrio, 

Gilang Riza, Julian Iskandar, Shalik Imansyah, Gilang Arya, Fahri Juli, Reza 

Bardjo, Mayang Arista, Linda Mustika, Nadya Destiana kalian yang selalu 

ada untuk Penulis dalam memberikan semangat kuliah serta  mengajarkan 
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teori-teori tentang kehidupan dan menjadi tempat sharing segala sesuatu yang 

Penulis tidak tahu.  

20. Teman-teman FH UNPAS 2012 sekaligus teman satu perjuangan Reyna 

Amalia Pumieda, Imelda, Arya bayu, Simon, Julfikar, Aghi yang selalu 

memberikan pemahaman dalam diskusi ringan mengenai mata kuliah yang 

tidak dimengerti penulis dan selalu memberikan dukungan dan motivasi 

untuk cepat lulus. 

21. Teman seperjuangan sekaligus teman satu dosen pembimbing Ibu 

Kurnianingsih Mohammad Fauzan, Amadea Sampepadang, Adianto yang 

saling  membantu dan memberikan dukungan bagi Penulis untuk menyusun 

Skripsi ini.  

22. Teman-teman dan Dosen yang tergabung dalam TIM PROMOSI FH UNPAS 

Ibu Gialdah, Ibu Siska, Pak Andi, dan Pak Arnold serta Teman-teman Indri, 

Mega, Robi, Kang Adi, Kang Risdi, Kang Ruli, Teh Nuy, Teh Sofi, Teh 

Putri, Aldrea, Adam, Aldi, Fuad, Grey, Eka, Ghina, Marina, Mulky, Mora, 

nindya, dan Putra yang selalu memberikan keseruan saat bertugas 

memperkenalkan Fakultas Hukum Universitas Pasundan ke siswa-siswi SMA 

se Kota Bandung. 

23. Keluarga besar organisasi PASKIBRA PANCAMANAH SMP Negeri 5 Kota 

Bogor yang telah mendidik Penulis menjadi insan Paskibra yang mampu 

memberikan manfaat bagi keluarga, bangsa dan negara. Serta kepada Tim 

Sukses Pancamanah Ahmad Rifai, Febrya, Dian Ayu, Femi, Vika, Dea, 
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Frando, Sanny, Yuni, dan Hanif yang selalu siap mendidik anggota Paskibra 

menjadi Pemenang disetiap perlombaan baris-berbaris. 

24. Keluarga besar organisasi PASKIBRA PAKUAN MUDA EKAPASI SMA 

Negeri 7 Kota Bogor yang telah membina dan melatih Penulis menjadi 

Seorang Pemimpin yang bijak dan dewasa dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

25. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNPAS angkatan 2012 

khususnya kelas A umumnya untuk semua mahasiswa dan mahasiswi 

angkatan 2012 seperjuangan untuk dapat lulus bersama-sama di 2016; 

26. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doanya dan 

telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT 

melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. 

Amin.  

                                                                                     Bandung, Juni 2016 

Penulis 
 

 

 

Fachril Rezy Alvian 


