
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 banyak1. 

Rahasia bank di tuangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan 

antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari 

nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan. Hubungan yang 

timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya 

kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya 

kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 

yang menegaskan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 

nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.”2 

 

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya menunjukan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan 

perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah 

perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat 

kerahasiaan. 

                                                 
1 Tri, Widiyono. 2008. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia 

(Simpanan, Jasa dan Kredit). Jakarta: Sinar Grafika.Hlm 45 
2 Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 



 

 

 

Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah tersebut 

berlaku pula bagi pihak terafiliasi, dengan bank sebagaimana diatur didalam Pasal 

40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Keterangan mengenai nasabah 

penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah 

ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala 

identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, e-mail 

bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam 

Undang-Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” 

dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. 

Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Perbankan tersebut juga tidak 

menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 

40 ayat (1) tersebut.Fakta yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah 

menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. 

 

Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin minim. 

Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui 

oknum karyawan bank untuk diperjual belikan secara bebas. Hal ini tentu saja 

menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam 

kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan 

masyarakat. 

 

Contoh kasus Laporan Polisi Nomor : LP / 35 / II / 2014 / Polda Lampung / RES 

WK, Pada tanggal dan hari yang tidak lagi di ingat oleh tersangka pada bulan 

Peberuari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, tersangka dihubungi oleh saksi Andri 



 

 

Saputra. Saksi Andri Saputra merupakan kakak kandung saksi. saksi Andri 

Saputra menceritakan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian emas di rumah ibu 

mertuanya. Atas peristiwa pencurian tersebut, saksi Andri Saputra menaruh curiga 

kepada saksi Septi Saputri yang merupakan nasabah Bank BRI Unit Bahuga 

dengan nomor rekening 5649-01-010024-53-9. Atas kecurigaan saksi Andri 

Saputra kepada saksi Septi Saputri, ia meminta tolong kepada Tersangka untuk 

melihat isi saldo rekening tabungan nasabah di Bank BRI Unit Bahuga yang 

merupakan tempat Tersangka bekerja. Untuk mendapatkan rekening koran milik 

saksi Septi Saputri, Tersangka mengajukan cetak rekening dengan alasan untuk 

keperluan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam Pasal 47 Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan dan kesengajaan oleh pihak bank atau 

pihak terafiliasi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2), sabagai tindak pidana rahasia 

bank, Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) yaitu: 

pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 ( empat) 

tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000,000,00 ( empat miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000.00 (depalan miliar rupiah). 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

judul “Analisis Hukum Atas Penerapan Kerahasiaan  Bank Terhadap 

Tindak Pidana Pembocoran Rahasia Bank (Studi Pada Bank Bri Unit 

Bahuga)”. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan  



 

 

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi 

beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana Praktik Perbankan Dalam Melaksanakan Kerahasiaan Bank 

Terhadap Rekening Nasabah Bank? 

2. Bagaimana Praktik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembocoran 

Kerahasiaan Bank? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum 

Pidana, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Praktik Perbankan 

Dalam Melaksanakan Kerahasiaan Bank Terhadap Rekening Nasabah Bank dan 

Praktik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembocoran Kerahasiaan Bank. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetah ui mekanismePraktik Perbankan Dalam Melaksanakan 

Kerahasiaan Bank Terhadap Rekening Nasabah Bank 

b. Untuk mengetahui dan memahami Praktik Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pembocoran Kerahasiaan Bank. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 



 

 

a.  Kegunaan secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan pustaka dalam mengadakan  penelitian  selanjutnya  dan   sebagai   

bahan   informasi  bagi semua pihak yang memerlukannya. 

b.  Kegunaan Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta 

melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam 

Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi 

ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika penulisan. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Penegakan Hukum, 

Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Perbankan. 

 
BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan 

penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data serta analisis data. 

 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas 

tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Praktik Perbankan Dalam 

Melaksanakan Kerahasiaan Bank Terhadap Rekening Nasabah Bank dan Praktik 

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembocoran Kerahasiaan Bank. 



 

 

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu 

yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjangpenulisan skripsi 

ini. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN,data pendukung yang memuat keterangan didalam 

penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


