
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerahasiaan Bank 

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-

hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh 

secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang 

menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan 

informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-

hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan 

usahanya.3 

 

Demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara 

bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia rahasia lain yang bukan merupakan 

rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak 

tergolong ke dalam istilah “rahasia bank” menurut Undang-Undang Perbankan. 

Rahasia - rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut, misalnya rahasia 

mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan pasal 33 Undang-Undang 

perbankan. 

 

Pasal 40ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa 

adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat 

pada bank tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabahnya, 

yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, 

                                                 
3 Djumhana, Muhanad. 2009. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia). 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti.Hlm 21 



 

 

kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan 

Pasal 44. Ketentuan tersebut kemudan mengalami perubahan sejak berlakunya 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi sebagai 

berikut :“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan 

simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 

41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A “. 

 

Sedangkan diuraikan di Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah apabila nasabah 

bank adalah nasabah penyimpan serta sekaligus sebagai nasabah debitur, bank 

wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam hal kedudukannya sebagai 

seorang nasabah penyimpan. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan juga 

bahwa, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan 

merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. berdasarkan uraian di atas, 

kiranya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan yaitu 

informasi, yang selanjutnya wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. 

 

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

menyebutkan bahwa : “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Sedangkan 

menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, rahasia bank 

segala yang berhubungan dengan keuangan dan dirahasiakan. Undang-undang ini 

dapat dikatakan menganut kerahasian bank yang lebih luas dibandingkan dengan 

yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebab yang dilindungi 



 

 

bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan 

simpanannya saja juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau 

pinjamannya.  

 

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik 

untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh 

karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat 

padanya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan 

operasional perbankan tersebut. 

 

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dihadapkan 

pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sering kali hal ini tidak dapat 

dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap 

merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang disebut juga 

dengan teori rahasia mutlak (absolutetheory), kewajiban ini timbul erat kaitannya 

dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau para nasabahnya kepada 

bank selaku lembaga pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. 

Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan. Di sisi lain 

pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan 

keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebut juga teori 

rahasia nisbi / relative (relative theory) dimana bank diperbolehkan membuka 

rahasia nasabahnya bila suatu kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan 

Negara. Disinilah munculnya konflik yang dihadapi oleh pihak bank. 

 

2.2 Pihak Pihak Yang Berwenang Membuka Rahasia Bank 



 

 

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang 

berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), 

dan Pasal 47A yang berbunyi:  

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan “Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis 

atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, 

dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan 

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 

(dua ratus miliar rupiah)”. 

 
Pasal 47 Ayat (2) UU Perbankan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau 

Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang 

wajibadedidikirawan dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan 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 (delapan miliar rupiah)”. 

 

Pasal 47A UU Perbankan “Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 

pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib 

dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam 

dengan pidana penjaraadedidikirawan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 

paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 



 

 

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah)”. 

 

A. Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank 

Pimpinan BI memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan 

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari 

bank mengenai simpanan nasabah debitur.  

 

Izin tertulis dari pimpinan BI diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari 

Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang 

Negara yang menyebutkan:  

a. nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia 

Urusan Piutang Negara; 

b. nama nasabah debitur yang bersangkutan; 

c. nama kantor bank tempat nasabah debitur mempunyai simpanan; 

d. keterangan yang diminta; dan 

e. alasan diperlukannya keterangan 

Rahasia Bank untuk Kepentingan Perkara Pidana. 

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan BI dapat 

memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh 

keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.   

Izin tertulis dari pimpinan BI diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

 

B. Tindak Lanjut Izin Bank Indonesia untuk Memberikan Rahasia Bank 



 

 

Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank sebagaimana 

dimaksud di atas dilaksanakan oleh Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, 

atau salah satu Deputi Gubernur BI dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat 

Hukum BI. Jika terkait tindak pidana korupsi maka pemberian izin diberikan 

dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat 

permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI.  

 

Terhadap hal diatas, bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis dari BI 

untuk penyelesaian piutang bank, dan perkara pidana, dengan memberikan 

keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-

surat, dan hasil cetak data elektronis, tentang keadaan keuangan nasabah 

penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut. Bank juga 

dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan 

selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari BI.  

Tanpa mengesampingkan sanksi pidana, BI dapat mengenakan sanksi 

administratif terhadap Bank yang tidak melaksanakan perintah atau izin tertulis 

dari BI atau memberikan keterangan di luar apa yang diperintahkan. 

 

2.3 Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan 

 

1. Tindak Pidana 

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah  

tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai 

peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda 

istilah tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delict. Berikut ini 



 

 

pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang 

dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah 

suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 

Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.4 

 

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut Straafbaarfeit, yang terdiri dari dua 

kata yaitu Straafbar dan feit, perkataan Straafbaar dalam Bahasa Belanda artinya 

dapat dihukum, sedangkan feit artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti 

Straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.   Tentang apa 

yang diartikan dengan Straafbaar feit (tindak pidana) para sarjana memberikan 

pengertian yang berbeda-beda. 

 

Menurut R. Tresna,5 menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: “Sesuatu 

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-

undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan 

tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat 

disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:  

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.  

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan 

hukum.  

                                                 
4Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm 53 
5 R. Tresna, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Tinta Mas, Surabaya. hal 28 



 

 

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya 

harus dapat dipertanggung jawabkan.  

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.  

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam 

Undang-undang.” 

 

Tindak Pidana atau straafbar feit dalam Kamus Hukum artinya adalah suatu 

perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman6.  

 

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu 

perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu 

kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya 

perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan 

tertentu yang menyertai perbuatan7. 

 

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu: 

a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya.  

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah: 

1)  Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

2)  Maksud atau voornemenpada suatu percobaan atau poging.  

3)  Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.  

                                                 
6 J.C.T Simorangkir, dkk. 2009. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hal  161 
7
Leden Marpaung, 2008Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika. hal 19. 



 

 

4)  Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan  

5)  Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP.  

b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 

keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.  

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:  

1)  Sifat melawan hukum atau wederrechtlijkheid.  

2)  Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai serorang pegawai negeri dalam 

kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.  

3)  Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan sebagai akibat8. 

 
 

2. Tindak Pidana Perbankan 

 

Pengertian bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas 

menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf 

hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang 

berhubungan tentang bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank 

melalui simpanan atau tabungan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit 

atau pinjaman kepada masyarakat.9 

 

Selain dari kedua tugas itu, menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. Seiring dengan 

                                                 
8 M. Hamdan. 2010   Tindak Pidana Suap dan Money Politics. Medan : Pustaka Bangsa Press  hal 

19.   
9Dadan Mutaqqin, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah,Yogyakarta: Safiria Insani Press. 2008. Hlm 

344 



 

 

perkembangan zaman, industri perbankan mengalami perubahan besar karena 

deregulasi peraturan. Sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif dalam 

menyediakan jasa bank lainnya. Jasa tersebut di antaranya termasuk transfer dana 

antar rekening, pembayaran tagihan, sarana investasi, penukaran mata uang asing 

dan banyak lagi. 

 

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan 

Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbungan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di 

Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan 

atas asas demokrasi ekonomi. Jadi jika Anda berpikir bahwa bank memiliki tujuan 

untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya berupa profit semata maka Anda 

sangat salah besar.10 

 

Pada Pasal 3 ayat (1) PBI 2/19/2000 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan 

permintaan rahasia bank terkait masalah di atas, wajib terlebih dahulu 

memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan 

BI. Terdapat tiga hal yang akan dibahas di bawah ini, yaitu: 

Pada perkembangannya, sudah tidak memerlukan izin dari pimpinan BI dalam 

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan 

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan 

nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. 

 

                                                 
10Emi Nurhayati, Dalam Skripsi yang Berjudul: Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Untuk 

Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah, UIN Malang, 2010. Hlm 233 



 

 

Pasal 8 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (“Perppu 

1/2017”) yang mana aturan ini mencabut keberlakuan Pasal 40 dan Pasal 41 UU 

Perbankan sepanjang berkaitan dengan akses informasi keuangan untuk 

kepentingan perpajakan. 

Mempertegas hal di atas, bahwa dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa 

keuangan lainnya, dan/atau entitas lain terikat oleh kewajiban merahasiakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan 

tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Perppu 1/2017.  

Kemudian Pasal 2 ayat (2) Perpu 1/2017 menyatakan bahwa lembaga jasa 

keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak: 

a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi 

keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk 

setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan 

yang wajib dilaporkan; dan 

b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang 

dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau 

entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender. 

  

Lalu mengenai apakah ada perlindungan hukum bagi orang yang memenuhi 

kewajiban penyampaian laporan, dalam Pasal 6 Perppu 1/2017 diatur sebagai 

berikut: 

1. Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam 

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt591c06aa79c90/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2017
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt591c06aa79c90/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2017


 

 

informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara 

pidana maupun digugat secara perdata. 

2. Pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi 

kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara 

perdata. 

3. Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau 

pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai 

entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi 

kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2), dan/atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara 

pidana dan/atau digugat secara perdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


