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“Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Terkait Dengan Perlindungan 
Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Yang Diterapkan Oleh Bank 
Bukopin Cabang Gedung Sentraya” 
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Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam aplikasi 
pengaturan rahasia bank berdasarkan prinsip kepercayaan di Bank Bukopin cabang 
Gedung Sentrya dengan tujuan untuk melindungi data nasabah Bank tersebut. Rahasia 
bank sendiri merupakan suatu aspek penting terdapat disetiap aktivitas perbankan di 
dalam dunia perbankan, dimana hal ini muncul dikarenakan adanya prinsip 
kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh Bank. Prinsip kepercayaan adalah sebuah 
prinsip yang memberikan kepastian bagi nasabah sehingga nasabah mau and menjadi 
mempercayai untuk menggunakan jasa perbankan dengan memberikan dana serta data-
data dan/atau informasi untuk disimpan di bank. Tipe penelitian yang dilakukan oleh 
penulis bersifat deskriptif, serta penulis mengadopsi pendekatan normatif, yaitu metode 
penelitian berdasarkan dengan bahan yang sudah ada. Dengan menggunakan 
pendeketan normatif, jenis data yang didapat untuk penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 
jenis data, yaitu data primer, dimana data yang didapat dengan melakukan tipe 
wawancara struktural dengan salah satu pegawai Bank, dan data sekunder, dimana data 
tersebut didapat dengan cara pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan 
yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Sampai sekarang 
rahasia bank diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, dimana rahasia bank diatur dalam undang-undang ini. Karena 
rahasia bank merupakan aspek yang krusial dalam aktifitas Bank, maka pengaturannya 
perlu diatur secara lebih spesifik dan detail, dan Bank Bukopin cabang Gedung 
Sentraya serta cabang cabang Bank lainnya harus menaati dan berpegang teguh dengan 
aturan-aturannya. Selama prinsip kepercayaan diterapkan oleh bank, maka rahasia 
bank akan selalu ada, dan untuk menjaga keseimbang antara kepentingan umum dan 
individu, maka didalam Undang-undang perbankan dan juga POJK Nomor 
1/POJK.07/2013 adanya pengaturan pengecualian atas rahasia bank. Walaupun adanya 
pengecualian rahasia bank, akan tetapi sebagai bentuk pentingnya prinsip kepercayaan 
yang dituangkan dalam kepastianhukum atas perlindungan data nasabah maka terhadap 
pelanggaran atas rahasia bank diberikan hukuman baik pidana kurungan, denda 
dan/atau administrative. 
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