
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Regulasi dan transformasi hukum di bidang perbankan Indonesia tidak dapat 

terisolasi dari pengaruh hal-hal yang terjadi di bidang perekonomian nasional maupun 

internasional. Globalisasi, liberalisasi, keterbukaan ekonomi, serta tuntutan untuk good 

governance terhadap hukum perbankan amat mempengaruhi reformasi hukum 

perbankan di Indonesia.1 

       Pengertian globalisasi terkait dengan perekonomian secara menyeluruh terjadi 

karena keterbukaan suatu negara terhadap pengaruh negara-negara lain. Dalam bidang 

perekonomian keterbukaan diartikan sebagai membuka diri terhadap arus modal, 

barang, jasa, dan usaha dari negara-negara lain. Globalisasi ekonomi terjadi sejak 

perdagangan lintas batas negara yang berkembang mulai dari untuk memenuhi 

kebutuhan barang dari suatu negara dan diperoleh dari negara lain, hingga berkembang 

sebagai manifestasi pembangunan kapitalisme sistem ekonomi internasional.2 

       Proses perubahan secara simultan diikuti oleh pembentukan dan perubahan 

kebijakan, regulasi berikut kelembagaan, dan mekanisme implementasi yang 

mengakomodasi perkembangan perekonomian dimaksud. Besarnya arus pengaruh 

ekonomi terhadap perubahan dan pembentukan hukum di Indonesia telah secara alami 

membentuk hukum ekonomi tersendiri. Bidang ini kemudian masuk di Indonesia sejak 

pertumbuhan ekonomi menjadi upaya pembangunan nasional. Sebagian besar hukum di 

bidang ekonomi peninggalan kolonial Belanda berangsur-angsur digantikan oleh hukum 

baru. Penahapan perubahan hukum tersebut semakin intensif pada akhir tahun 1980-an 

                                                           
1) Kusumaningtuti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 223 
2) Ibid. 



 

 

ketika dunia memasuki abad globalisasi, dan bahkan lebih insentif lagi ketika Indonesia 

terkena krisis 1997.3 

       Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “perekonomian 

nasional diselenggarakan atas dasar gotong royong berdasarkan prinsip 

kekeluargaan.” Prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi Indonesia tersebut yang 

mengandung asas ekonomi  kerakyatan jelas tidak sejalan dengan kebijakan hukum yang 

terkandung dalam Undang-Undang persaingan usaha yang bernuansa ekonomi liberal.4 

       Pemberitaan mengenai berbagai masalah yang melanda dunia perbankan di 

Indonesia saat ini senantiasa menarik perhatian masyarakat. Walaupun masyarakat 

mengalami masa-masa sulit dengan ditutupnya banyak bank dan kesulitan likuiditas 

yang dihadapi bank-bank pada beberapa tahun pertama dari krisis moneter, peran 

strategis perbankan dalam pembangunan ekonomi tidak menyurut. Bagian terbesar dari 

perputaran uang tetap terjadi melalui pasar uang, kendati aktivitas pasar modal terus 

meningkat.5 

       Belajar dari pengalaman dari krisis moneter, sekiranya wajar apabila masyarakat 

berharap banyak perbankan yang baik dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan bank-

bank di Indonesia. Bank-bank seakan ditantang untuk dapat menunjukkan peran sebagai 

lembaga kepercayaan. Di lain pihak, fakta masih menunjukkan terjadinya di berbagai 

tindak pidana perbankan yang setidaknya telah mencederai usaha-usaha serius untuk 

mengembalikan citra baik dunia perbankan di Indonesia.6 

       Mengingat fungsi perbankan dan kedudukan strategis sebagai penunjang kelancaran 

sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem 

                                                           
3) Ibid, hal. 220 
4) Ibid, hal. 223 
5) Wahyuni Bahar, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, (Jakarta: Centre For Finance, Investment and 

Securities Law (CFISEL), 2007), hal. 80 
6) Ibid. 



 

 

keuangan, maka diperlukan adanya Good Corporate Governance, institusi perbankan 

yang sehat, transparan serta menunjang tinggi asas profesionalisme dan kepatuhan 

terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku yang selanjutnya dapat meminimalisasi 

dilakukannya tindak pidana perbankan.7 

       Bank mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara karena bank berfungsi 

sebagai berikut:8 

1. Pengumpul dana dari surplus spending unit (SSU) dan menyalurkan kredit kepada 

deficit spending unit (DSU); 

2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat; 

3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman dan praktis dan 

ekonomis; 

4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C; 

5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi. 

       Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai 

tugas mengatur dan mengawasi bank. Tugas pengaturan dan pengawasan bank tersebut 

diatas bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan di Indonesia sebagai:9 

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun 

dan penyalur dana; 

2. Pelaksana kebijakan moneter; 

3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta 

pemerataan; 

                                                           
7) Ibid, hal. 3 
8) Boedi Abdullah, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal.19. 
9) Ibid, hal. 4 



 

 

       Agar terciptanya perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh 

maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, 

berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 

       Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah 

menerapkan:10 

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi); 

2. Kebijakan prinsip kehati-hatian (prudential banking); dan 

3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten 

ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian. 

       Dalam hal menjalankan kewenangan untuk mengatasi bank ditemukannya adanya 

praktek-praktek yang tidak sehat sehingga membahayakan kelangsungan usaha bank 

dan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuang peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 temtang Bank Indonesia diatur bahwa:11 

1. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara 

sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank 

Indonesia terhadap suatu transaksi diduga merupakan tindak pidana di bidang 

perbankan. 

2. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bank Indonesia wajib 

mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. 

                                                           
10) Ibid. 
11) Ibid, hal. 6 



 

 

3. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diperoleh 

bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

       Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia mempunyai wewenang 

mengenakan sanksi administratif baik terhadap lembaga maupun individu di sektor 

perbankan. Terhadap lembaga atau bank dapat dikenakan sanksi antara lain berupa 

denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut 

serta dalam kegiatan kliring dan pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor 

cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan. Sedangkan terhadap individu, Bank 

Indonesia dapat memberhentikan pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 

Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank 

Indonesia. Selain itu sanksi lain yang dapat diberikan adalah pencantuman anggota 

pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang 

perbankan.12 

       Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia, jelas Bank Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan yaitu:13 

1. Right to license, kewenangan untuk memberikan izin sampai dengan pencabutan izin 

bank, kantor cabang dan lain-lain; 

2. Right to regulate, kewenangan untuk melakukan pengaturan hal ini masih tetap ada 

walaupun nanti ada rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan; 

                                                           
12) Ibid, hal. 7 
13) Wahyuni Bahar, Op Cit, hal. 104. 



 

 

3. Right to supervise, kewenangan untuk melakukan pengawasan; 

4. Right to impose sanction, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, dalam hal ini 

lingkupnya adalah sanksi administratif. 

       Lembaga perbankan saat ini memiliki peran strategis di dalam perekonomian 

bangsa. Dari tahun ke tahun lembaga perbankan mengalami perkembangan yang 

mencukupi kepada masyarakat di bidang jasa keuangan. 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.14 

       Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana 

masyarakat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi 

mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat 

merugikan nasabah. Hal ini sangat dibutuhkan karenan sebagai suatu lembaga yang 

menghimpun dana masyarakat, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, 

dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan terjaga apabila semua informasi 

mengenai hubungan anatara nasabah dengan bank dapat terjaga dengan baik 

kerahasiaannya. Pentingnya rahasia bank dalam suatu industri perbankan ini juga 

terkait dengan adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu 

usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu asas 

demokrasi, asas kepercayaan, asas kehati-hatian dan asas rahasia bank. 

       Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran 

dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk 

mencapai masyrakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

                                                           
14) Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 

butir 2 



 

 

Dasar 1945. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

1998 tentang Perbankan yang menerangkan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Peranan penting dan strategi dari 

lembaga perbankan merupakan pembuktian bahwa lembaga perbankan adalah salah 

satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai agent of development 

dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.15 

       Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan 

merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada faktanya kedudukan para 

pihak pelaku usaha dengan konsumen dalam hal ini adalah bank dan nasabah 

seringkali tidak seimbang. Perjanjian-perjanjian ketika nasabah akan menggunakan 

jasa bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

menjadi kesepakatan yang hanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi yaitu pihak bank. Sedangkan nasabah tidak mempunyai pilihan 

lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank. 

       Era globalisasi sekarang, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan 

dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu 

bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari ototritas moneter negara 

yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat dan eksistensinya 

bukan saja harus dijaga oleh pemilik bank tetapi juga oleh masyarakat nasional dan 

global. Ambruknya suatu lembaga perbankan akan mempunyai dampak berantai 

atau domino effect, yaitu berpengaruh kepada bank-bank lain, yang dapat 

mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang 

                                                           
15) Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.40 



 

 

bersangkutan.16 Perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-

Undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyerasikan dan 

menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional. 

       Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatakan kadar 

kepercayaan masyarakat tehadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada 

umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, menyangkut dapat 

atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau 

menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan 

keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang 

bersangkutan kepada pihak lain.17 

       Bank dalam aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat harus dapat memberikan rasa aman, 

mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, 

menjaga kerahasiaan data penyimpan, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke 

bidang-bidang yang produktif. Masyarakat menyimpan uang di bank karena 

bermacam-macam alasan dan pertimbangan antara lain karena rasa aman uang 

tersebut ada dibank, aman dari pencurian, perampokan atau kebakaran, informasi 

mengenai dirinya sebagai penyimpan tidak mudah diketahui oleh orang lain yang 

tidak memiliki kewenangan, dan karena ingin mendapatkan bunga. 

       Masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya 

kepercayaan, yaitu bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap 

nasabahnya, baik itu berupa keuntungan materi misalnya berupa bunga atas 

                                                           
16) Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), hal. 1 
17) Ibid, hal. 2. 



 

 

simpanannya, maupun keuntungan bukan materi seperti keamanan atas barang 

berharga (dana) yang dititipkan/disimpan di bank tersebut. Kemudian timbulah 

adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang saling berkaitan, 

yaitu saling mempercayai.18 Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah 

bahwa apa-apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan 

tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. 

Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga 

kepercayaan (agen of trust), dilain pihak perbankan juga merasa yakin dan percaya 

bahwa nasabahnya datang dari kalangan masyarakat yang mempunyai reputasi dan 

kredibilitas baik.19 

       Kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan tumbuh dan berkembang 

karena terdapatnya suatu unsur dalam hubungan nasabah dan bank. Unsur tersebut 

adalah berupa kerahasiaan bank. Selain alasan-alasan yang disebutkan di atas, 

adanya kerahasiaan itulah membuat masyarakat tertarik menyimpan dana dan 

menggunakan jasa-jasa perbankan. Kerahasiaan nasabah merupakan salah satu 

pemenuhan akan kebutuhan nasabah. Nasabah membutuhkan kerahasiaan sehingga 

hal inilah menjadi daya tarik nasabah untuk menyimpan uang dan berhubungan 

dengan lembaga keuangan bank, karena apabila kerahasiaan tidak dapat dijamin oleh 

bank, maka nasabah akan enggan berhubungan dengan bank.20 

       Kerahasiaan bank adalah konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai 

lembaga kepercayaan. Meskipun kerahasiaan bank terkadang menimbulkan 

kontroversi dalam beberapa hal, namun upaya untuk menghapus ketentuan hukum 

atau perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank sangatlah tidak mungkin. 

                                                           
18) Muhamad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), (Bandung, PT. 

Citra Aditya Bakti, 1996), hal 114. 
19) Ibid. 
20) Y. Sri Susilo dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat. 2000), hal. 35. 



 

 

Karena tanpa kerahasiaan bank maka seluruh sistem perbankan akan mengalami 

kehancuran.21 

       Pentingnya rahasia bank dalam bisnis perbankan merupakan suatu hal yang 

sangat menarik mengingat siapapun dapat berhubungan langsung denga bank 

sebagai nasabah. Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab bisnis perbankan adalah bisnis 

kepercayaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yunus Husein, kerahasiaan 

bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam 

praktik perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah, serta 

peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.22 

       Rahasia bank (bank secrecy, financial privacy) dianggap sebagai hak asasi 

manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Adanya 

ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi 

kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Di samping itu, ketentuan 

rahasia bank itu diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya 

dan kelangsungan hidupnya terjaga.23 

       Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap 

memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.24 Pada 

dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan 

antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja 

menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank berdasarkan 

kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap 

memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.25 

                                                           
21) Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, (Bandung: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), hal. 52. 
22) Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 31. 
23) Ibid. 
24) Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hal.16. 
25) Op. Cit, hal. 16. 



 

 

       Hubungan antar bank dan nasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat 

hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan di samping adanya 

hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum 

perjanjian.26 Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank 

itu sendiri27, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan 

terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni 

kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.28 

       Perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip 

kerahasiaan yang diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank 

dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan 

nasabahnya.29 

       Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya harus dilandasi 

dengan prinsip kerahasiaan (confidential principle). Prinsip ini mewajibkan bank 

untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi 

mengenai nasabah penyimpan dan data simpanannya, maupun informasi lain yang 

bersifat pribadi dari nasabah penyimpan. Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan 

dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa 

bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka. 

                                                           
26) Sutan Remy Sjahdeini (1), Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak 

dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, 1993), hal. 168. 
27) Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), 

hal.131. 
28) Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, Op.Cit, hal. 485. 
29) Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), hal.169. 



 

 

       Ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut ”UU 

Perbankan”). Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan rahasia 

bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah 

penyimpanan dan simpanannya. Dan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) bank wajib 

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananya, kecuali 

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, 

Pasal 44, dan Pasal 44A. 

       Apabila nasabah memahami perlindungan hukum dan hak-hak hukum yang 

dimilikinya, nasabah dapat saja melakukan upaya hukum sebagai bagian dari 

perlindungan hukum yang terdapat padanya. Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.30 

       Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998  dan 

peraturan lain yang bersifat teknis. Tidaklah cukup untuk dijadikan tolak ukur bahwa 

lembaga perbankan tidak lepas dari segala permasalahan. Di dalam penulisan ini 

meneliti adanya permasalahan dimana pembukaan kerahasiaan bank yang di minta 

oleh ahli waris nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Dimana hak-hak 

                                                           
30) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54. 



 

 

yang dimiliki oleh pewaris nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia tersebut 

wajib dilaksanakan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

       Di dalam praktek banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi seperti 

kejadian tersebut. Terhadap perbankan tidak melaksanakan kewajiban untuk 

membuka rekening nasabah yang telah meninggal dunia tersebut. Padahal sudah 

jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang  persyaratan dan tata cara 

pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. 

       Penulisan ini akan dibahas kasus di atas berdasarkan pembukaan kerahasiaan 

bank terhadap Ahli Waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal 

dunia ditinjau dari Undang-Undang Hukum Perbankan dan Peraturan Bank 

Indonesia (selanjutnya disebut PBI) serta pendukung lainnya yang akan disebutkan 

demikian. 

       Pada penulisan ini apabila terdapat kemiripan-kemiripan secara tidak disengaja 

terhadap judul-judul terhadap jurnal-jurnal terkait dengan kerahasiaan bank terhadap 

ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut di atas yang dapat diakses melalui 

internet, sebagai contoh penulisan skripsi yang dibuat oleh Yohanes Hercules 

Panggabean. Dalam penulisan yang berjudul tentang “Prosedur Pembukaan Rahasia 

Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah dari Nasabah Penyimpan yang 

Telah Meninggal Dunia”31, terdapat perbedaan-perbedaan antara penulisan tesis 

yang dibuat oleh penulis dan penulisan skripsi yang dibuat oleh Yohanes Hercules 

Panggabean. 

                                                           
31) https://lib.unnes.ac.id/7518/1/10642.pdf 

https://lib.unnes.ac.id/7518/1/10642.pdf


 

 

       Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah penulisan yang dibuat 

penulis dengan literatur-literatur buku yang dibuat secara normatif, yang ditulis oleh 

penulis sama sekali tidak mengambil literatur ataupun bahan-bahan tulisan milik 

tulisan lainnya. Perbedaan selanjutnya adalah dimana penulis Yohanes menuliskan 

sebuah tulisan skripsinya dengan metodeologi yang berbeda dengan penulis sendiri 

disini. Di dalam penulisan tesis disini terdapat metodeologi tersendiri yang 

tercantum di dalam Bab III tesis ini. Bab III tentang metodeologi penulisan ini pun 

sangat berbeda dengan penulisan hukum yang di tulis oleh Yohanes. 

       Penulis Yohanes menggunakan penelitian hukum secara yuridis sosiologis yang 

mana penelitian tersebut bersifat deskriptik-analitik dengan menggunakan 

pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak bank, nasabah, dan Bank 

Indonesia. Penulis sendiri dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah secara yuridis 

yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu 

dengan melakukan penelitian dengan menggunakan library research ataupun 

melalui studi-studi kepustakaan menggunakan literatur-literatur buku-buku terkait 

dengan hukum perbankan. 

       Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk 

mendalami kasus tersebut ke dalam penulisan thesis dengan judul “Pembukaan 

Kerahasiaan Bank terhadap Ahli Waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah 

meninggal dunia.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang hendak diteliti 

dalam penulisan ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku ? 



 

 

2. Bagaimana akibat hukum dari pembukaan rahasia bank dihadapan ahli waris nasabah 

penyimpan yang telah meninggal dunia? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1.3.1.1 Untuk menganalisis pengaturan mengenai Rahasia Bank menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

1.3.1.2  Untuk menganalisis akibat hukum Pembukaan Kerahasiaan Bank terhadap 

Ahli Waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

       Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis: memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum 

dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai Pembukaan Kerahasiaan Bank 

terhadap Ahli Waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia 

serta akibat hukum dari Pembukaan Kerahasiaan Bank dihadapan Ahli Waris 

Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. 

b. Secara Praktis: sebagai masukan bagi masyarakat mengenai pengaturan dan 

ketentuan terhadap Pembukaan Kerahasiaan Bank terhadap Ahli Waris yang sah dari 

Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia serta akibat hukum dari 

Pembukaan Kerahasiaan Bank dihadapan Ahli Waris Nasabah Penyimpan yang 

telah meninggal dunia. 

 



 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

        Sistematika sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah penelitian 

termasuk tesis. Dalam sistematika ini maka penulisan dan pemahaman karya ilmiah tesis 

ini diharapkan dapat menjadi teratur dan sistematis sehingga lebih mudah dipahami. 

       Sistematika penulisan ini terlebih dahulu dibahas untuk memberikan garis besar 

mengenai hal–hal yang akan dibahas dalam setiap bab dari penelitian ini. Sistematika 

dalam penulisan ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki beberapa 

sub-bab tersendiri. Adapun karya ilmiah tesis ini akan berjumlah lima bab yang terdiri atas 

: 

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab pertama ini dijabarkan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian, idetifikasi masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian baik tujuan 

umum maupun tujuan khusus, kemudian dijelaskan pula mengenai kerangka 

konseptual yang berisi definisi operasional dari istilah dalam penelitian ini, 

kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori rahasia bank yang bersifat mutlak, 

rahasia bank yang bersifat relatif, perlindungan hukum, kepastian hukum dan 

pengertian-pengertian serta membahas tentang konsep dan teori umum rahasia 

bank beserta peraturan perundang-undangan terkait. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini disajikan dan diuraikan tentang data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan, seperti studi-studi kepustakaan, kronologi kasus, 

dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Analisis 



 

 

Pada bab ini dikemukakan tentang analisis permasalahan terkait dengan 

pembukaan kerahasiaan bank terhadap ahli waris yang sah dari nasabah 

penyimpan yang telah meninggal dunia dan analisis permasalahan terkait 

dengan akibat hukum terhadap pembukaan kerahasiaan bank terhadap ahli 

waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal. 

BAB V :   Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini dan merupakan penutup 

penulisan yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban masalah penelitian 

ini serta saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan pembukaan 

kerahasiaan bank terhadap ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang 

telah meninggal dunia dan akibat hukum terhadap pembukaan kerahasiaan 

bank terhadap ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah 

meninggal. 

 




