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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Sering kali masyarakat menerima tawaran kartu kredit ataupun asuransi baik 

melalui telepon maupun layanan pesan singkat, bahkan kerap kali telah dikirimkan 

kartu kredit padahal yang bersangkutan merasa tidak pernah mengajukan 

permohonan. Hal tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, di 

mana masyarakat merasa tidak pernah memberikan data dan informasi kepada 

instansi perbankan maupun lembaga keuangan lainnya tersebut. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan 

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar 

Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) bermaksud untuk 

memastikan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan menjaga kerahasiaan dan 

melindungi keamanan data nasabah. Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan 

Konsumen OJK, Anto Prabowo, mengatakan sesuai Peraturan OJK Nomor 

01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, pelaku jasa usaha 

keuangan wajib menjaga kerahasiaan data konsumen.
1
 Beliau menyatakan bahwa 

pelaku jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data atau informasi 

konsumen ke pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen. Lembaga keuangan juga 

dilarang menggunakan data yang diperoleh dari pihak ketiga tanpa persetujuan 
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tertulis dari konsumen.
2
 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan 

sanksi, mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga denda. Namun, 

aturan khusus mengenai sanksi tersebut, saat ini tengah dirampungkan, sebab setiap 

industri akan memiliki aturan masing-masing.  

Pembangunan ekonomi suatu negara di samping memerlukan program 

pembangunan yang  terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, 

maka faktor lain yang dibutuhkan adalah modal/dana pembangunan yang cukup 

besar. Peningkatan pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu 

ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu negara 

mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu diperlukan 

mobilisasi dana dari masyarakat. Di sinilah diperlukan peranan perbankan, terutama 

dikarenakan kemampuannya untuk menggali sumber-sumber dana dari dalam dan 

luar negeri serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada para pelaku usaha yang 

membutuhkannya agar mampu menjadi salah satu katalisator penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu kelancaran dan keamanan kegiatan 

perbankan haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua aparat 

penegak hukum karena apabila terjadi tindak pidana dalam perbankan akan 

menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Berkenaan dengan itu segala 

usaha preventif maupun represif harus digalakkan untuk menanggulangi kejahatan 

perbankan tersebut. 
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Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara karena 

perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. 

Tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang  adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan 

mempunyai peran yang sangat penting. Sebagai salah satu motor penggerak 

pembangunan, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena 

bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyerasikan, menyelaraskan dan 

menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan 

taraf hidup masyarakat banyak.
3
 

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dapat membaca 

dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian 

nasional. Oleh karena itu lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-

menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat 

melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik. Bank juga diharapkan  

mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor-sektor produktif sesuai 

dengan sasaran pembangunan  sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman 

tersebut tidak sia-sia. 
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Sebaliknya nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola 

oleh pihak bank juga harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat 

merugikan nasabah yang mungkin dapat dilakukan oleh pengelola bank. Selain itu 

untuk menjaga nama baik nasabah, maka harus diatur kapan dan dalam hal yang 

bagaimana bank diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari 

nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank 

untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak 

akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan 

nasabahnya. 

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan informasi keuangan 

nasabah maka diterbitkan aturan yang melarang bank untuk memberikan informasi 

tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan 

penyimpannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan (UU Perbankan) kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan 

secara tegas dalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan “Rahasia 

Bank.”
4
 Guna menjamin pelaksanaannya dari rahasia bank dimaksud juga telah 

diundangkan peraturan pelaksanaanya sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Kemudian Otoritas Jasa 
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Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan. 

Yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya penyimpangan rahasia bank, akan 

tetapi kenyataan bahwa rahasia bank itu kadang kala dijadikan tempat berlindung 

bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu mengkaji sejauh mana 

upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan rasa aman kepada 

nasabah yang  menitipkan dananya dengan mengangkat judul “REGULASI 

PERBANKAN INDONESIA DALAM MENGUPAYAKAN KEAMANAN 

RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN BAGI NASABAH” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi 

hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana regulasi perbankan Indonesia dalam mengupayakan  

keamanan rahasia bank bagi nasabahnya? 

2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perbankan Indonesia dalam 

mengupayakan  keamanan rahasia bank bagi nasabahnya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan apabila terjadi 

pelanggaran terhadap rahasia bank. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum bisnis khususnya 

yang berkaitan dengan hukum perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

praktisi perbankan terutama mengenai regulasi yang diterapkan oleh bank 

guna menjaga kerahasiaan bank. Selain itu juga dapat menjadi masukan 

bagi masyarakat terutama nasabah penyimpan agar mereka menyadari 

seberapa penting datanya yang dipegang oleh bank.  

1.5.  Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari 

isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk 

membahas tema pokok dari skripsi ini, yang disusun 

secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis menguraikan secara 

garis besar mengenai ketentuan rahasia bank 

sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin 

Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau 

prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 

sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan 

hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian 

serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk 

hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan 

mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan 

topik yang dipilih dalam karya tulis ini.  
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang regulasi perbankan Indonesia 

dalam mengupayakan keamanan rahasia bank bagi 

nasabahnya dengan menguraikan mengenai hubungan 

antara rahasia bank dengan perlindungan terhadap 

nasabah, mekanisme perlindungan terhadap nasabah 

dan rahasia bank dalam praktek perbankan, juga upaya 

bank dalam menjaga keamanan rahasia bank serta 

sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. Penulis juga 

menguraikan hasil analisis dari penulis sendiri 

mengenai apa yang terurai di Bab IV. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan 

saran yang relevan. 

 

 

 

 

 




