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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Bank 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November  1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 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 

masyarakat banyak.6  Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-

harinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan.  

Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan 

menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. 

Dengan kata lain bank berperan sebagai perantara keuangan (Financial 

Intermediary) yaitu perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang membutuhkan 

dana (Defisit Unit).  

Pada umumnya, dalam proses pembangunan perekonomian di 

Indonesia, bank memiliki fungsi sebagai agent of trust yaitu lembaga yang 

landasannya adalah kepercayaan , agent of service bank disamping 

melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, juga 

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dan 

agent of development dimana bank tidak hanya semata-mata mengejar 

                                                            
6 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 23. 
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keuntungan (profit oriented), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam 

pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat dan juga fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Penciptaan Uang 

Penciptaan uang yaitu uang yang diciptakan bank umum adalah 

uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan 

atau kliring. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral 

menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan 

moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang 

yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum 

menciptakan uang giral. 

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran 

 Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah 

untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran karena salah 

satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan 

dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang sudah dikenal 

oleh masyarakat luas adalah kliring, transfer uang, penerimaan 

setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai atau 

kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman seperti 

kartu kredit dan sistem pembayaran elektronik.                               

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat 

 Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah 

dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito 
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berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan 

dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih 

besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 

 Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun kemudian akan 

disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui 

penyaluran kredit. 

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional 

 Keberadaan bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan 

dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi 

barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi 

antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan 

geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. 

Untuk itu dibutuhkan bank sebagai media untuk mempermudah 

penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank yang 

beroperasi dalam skala internasional, kepentingan pihak-pihak yang 

melakukan transaksi-transaksi internasional dapat ditangani dengan 

lebih mudah, cepat, dan murah. 

  Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya 

tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang 

mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu, 

akanlah sangat penting bagi bank untuk menjaga kadar kepercayaan 

masyarakat tetap terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi, baik 

yang telah ada maupun yang akan menyimpan dananya.  
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 Mengingat bahwa bank merupakan bagian dari sistem keuangan 

dan sistem pembayaran, bank mempunyai tanggung jawab untuk selalu 

menjaga kepercayaan masyarakat dengan memperhatikan unsur-unsur 

yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank seperti 

sistem-sistem yang diterapkan serta mutlak memperhatikan hal-hal yang 

dapat mempengaruhi kesehatan bank tersebut.  

 Adapun beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, antara lain: 

1. Integritas pengurus; 

2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan  

kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan  kemampuan 

teknis perbankan; 

3. Kesehatan bank yang bersangkutan; 

4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank; 

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan negara karena 

perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa 

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–

Undang Dasar 1945. 

Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, 

lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank 

mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai 

nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana  tersebut 

kepada masyarakat yang  membutuhkannya. Bank diharapkan dapat 
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menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan 

pembangunan dan hasil–hasilnya serta pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf 

hidup masyarakat banyak.  

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya adalah 

kepatuhan bank terhadap kewajiban kerahasiaan bank.  Maksudnya adalah 

menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang 

menyimpan dananya pada bank tersebut, bergantung kepada bagaimana 

bank menjamin untuk tidak mengungkapkan informasi-informasi terkait 

simpanan nasabah, identitas nasabah ataupun data-data pribadi nasabah 

tersebut kepada pihak lain. 

Dengan kata lain, seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap 

bank akan sangat bergantung kepada seberapa besar kemampuan bank 

tersebut untuk dapat menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh 

“rahasia  bank”. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank 

apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual 

diantara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. 

Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual, maka kewajiban 

bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara 

mudah dapat disimpangi. 

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dengan 

kemampuan untuk dapat membaca dan menelaah serta menganalisis 

semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, 
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lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus–menerus agar 

dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar dan mampu bersaing serta 

dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik. Selain 

itu, perbankan juga diharapkan agar mampu menyalurkan dana simpanan 

tersebut kepada sektor–sektor produksi yang benar–benar produktif sesuai 

dengan sasaran pembangunan, sehingga dana yang disalurkan dalam 

bentuk pinjaman tersebut tidak sia–sia.  

Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola 

oleh pihak bank juga harus mendapatkan perlindungan dari tindakan-

tindakan yang dapat merugikan pihak nasabah yang mungkin dilakukan 

oleh pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah, maka 

haruslah juga diatur tentang kapan dan dalam hal atau kondisi bagaimana 

bank diperkenankan untuk dapat memberikan informasi kepada pihak 

ketiga terkait 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 nasabah dan keadaan keuangan nasabahnya. 

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan data 

informasi keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang 

bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan 

dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
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Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas 

didalam undang-undang tersebut.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Bank 

1. Definisi Rahasia Bank 

Rahasia Bank atau Banking Secrecy telah lama dikenal oleh negara 

manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. 

Rahasia bank tidak berbeda dengan rahasia yang harus di pegang teguh 

oleh para professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan 

dokumen dan pernyataan dari pemberi kuasa hukum dan profesi dokter 

dalam hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau 

rahasia di maksud tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak 

lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi baik perdata 

maupun pidana.7 

Pada dasarnya terdapat perbedaan dari pengertian rahasia bank 

mulai dari peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1967 hingga Undang-undang yang masih 

berlaku sekarang. Dibawah ini kutipan beberapa pengertian rahasia 

bank tersebut, yaitu:8 

 

                                                            
7 Huala Adolf,  Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 
hlm 20. 

8 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet VI (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 
2012), hlm. 158. 
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Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

pokok Perbankan, dalam Pasal 36 menyatakan bahwa :  

“Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu 
yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah 
menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan.”9 

 
 Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa : 

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman 
dunia perbankan wajib dirahasiakan.”10 
 
Menurut Muhamad Djumhana bahwa berdasarkan pengertian 

diatas, maka dapat dilakukan penafsiran dimana ternyata masih sangat 

luas karena adanya kalimat yang menyatakan bahwa hal-hal lain dari 

nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib 

dirahasiakan. Selanjutnya bahwa dalam penjelasannya disebutkan yang 

dimaksud dengan menurut kelaziman hal-hal lain yang wajib 

dirahasiakan oleh bank, yaitu 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.11 

Menurut Black’s Law Dictionary mengartikan Bank Secrecy 

sebagai berikut:12 

                                                            
9 Indonesia, Undang-Undang Pokok Pokok Perbankan, UU No. 14 Tahun 1967, LN No. 34 Tahun 
1967, TLN No. 2842. Ps. 36 

10 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN 
No. 3472 Ps.1  
11 Yunus Husein, Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta: Pasca Sarjana 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 159. 
12 The Law Dictionary,  http://thelawdictionary.org/bank-secrecy/, diunduh 22 Juni 2015 
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“The bank's promise to keep financial affairs and dealings of the 
customer confidential. This doesn't apply to credit information that 
is shared freely. Certain information must also be made available 
due to antiterrorist legislation”. Kalimat diatas Penulis terjemahkan 
secara bebas yakni bank berjanji untuk menjaga urusan keuangan 
dan transaksi dari kerahasiaan nasabah. Ini tidak berlaku pada 
informasi kredit yang dapat dibagikan secara bebas. Informasi 
tertentu juga harus disediakan terhadap ketentuan Undang-Undang 
Anti Teroris. 

Menurut Pasal 1 Angka 28  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, menyatakan bahwa :  

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” 13 

 
Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa : 

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta 
nasabah investor dan investasinya.”14 
 
Teori-teori rahasia bank artinya bahwa suatu bank wajib 

merahasiakan berbagai informasi nasabahnya itu dengan ketentuan 

yang bersifat mutlak. Selanjutnya dikemukakan dua teori tentang 

rahasia bank, antara lain:15 

a. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (Absolutely Theory). 

Maksud dari teori ini bahwa bank mempunyai kewajiban untuk 

menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai 

                                                            
13 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, TL No. 182 Tahun 1998, TLN 
No. 3790 Ps. 1 
14 Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 182 Tahun 
1998, TLN 4867 
15 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2009),  hlm.132-133. 
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nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam 

keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan 

luar biasa. Teori ini menonjolkan kepentingan individu dan 

masyarakat yang sering terabaikan. Berdasarkan teori ini jika 

terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut maka bank harus 

bertanggung jawab penuh atas kerugian dan akibat yang 

ditimbulkan. Teori ini bertentangan dengan kepentingan negara 

atau masyarakat banyak dikarenakan kepentingan individu yang 

merugikan negara dan masyarakat banyak. Negara Swiss 

merupakan negara yang menganut teori mutlak sejak tahun 1934. 

b. Teori rahasia bank yang bersifat relatif (Relative Theory). 

Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia 

atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk 

kepentingan yang mendesak, misalkan untuk kepentingan negara 

atau kepentingan hukum. Artinya bahwa terdapat pengecualian atas 

rahasia nasabah dimana dimungkinkan bank dapat membuka atau 

memberikan informasi kepada suatu badan atau instansi tertentu 

mengenai data keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan 

peerundang-undangan yang berlaku. Teori relatif ini merupakan 

teori yang melindungi kepentingan semua pihak baik dari individu, 

masyarakat, ataupun negara. Negara Indonesia adalah salah satu 

negara yang menganut teori ini. Hal ini tercermin dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 pasal 40-47 yang telah diubah menjadi 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain 
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Indonesia, ada beberapa negara-negara yang juga menganut teori 

ini seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, dan Singapura.  

2. Sejarah Rahasia Bank 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengatur masalah rahasia bank 

dalam beberapa pasal yaitu pada Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 1 

angka 8 dan juga pada Bab VII berjudul Rahasia Bank dalam pasal 40, 

41, 42 , 43 44, 45 dan 47.  

Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

mendifinisikan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut 

kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 ayat 

(1) melarang bank untuk memberikan keterangan yang tercatat pada 

bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang 

wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia 

perbankan. Pasal 40 ayat (2) menetapkan, bahwa kewajiban 

merahasiakan ini berlaku juga untuk pihak terafiliasi. Ketentuan 

rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 masih terlalu singkat, sederhana dan kurang jelas, sehingga 

belum menjawab secara tuntas permasalahan mengenai rahasia bank. 

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, 

masalah kerahasiaan bank ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dari kedua 

Undang-Undang ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam 

pengaturannya, sebagai berikut: 
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a. Pada dasarnya pengertian rahasia bank yang diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 memiliki pengertian yang sama dengan 

aturan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, hanya saja 

dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 perihal rahasia bank 

diatur dalam Bab VII dengan judul “Ketentuan-ketentuan Lain”, 

sedangkan didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diatur 

dalam Bab VII dengan judul “Rahasia Bank”.  

b. Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, perumusan 

rahasia bank menggunakan kata “harus” dan pada akhir kalimat 

dicantumkan pengecualian yang bersifat umum berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang tersebut, tanpa menyebutkan Pasal 

yang terkait. Sedangkan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992, perumusan rahasia bank dengan menggunakan kata 

“wajib” dan pada akhir kalimat mencantumkan pengecualian 

secara spesifik dengan menyebutkan pasal-pasal terkait. 16 

Untuk menjawab serta mengakomodir kebutuhan dan tuntutan 

yang luas mengenai perlunya ada perubahan tentang kerahasiaan bank, 

serta semakin banyaknya kasus pencucian uang di Indonesia, maka 

untuk menyempurnakan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, 

akhirnya Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.  

                                                            
16 Yunus Husein, Op.cit., hlm. 200. 
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Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan adalah sebagai berikut : 

a. Ruang lingkup rahasia bank dalam arti sempit meliputi nasabah 

penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank 

adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah 

debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah 

dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan 

mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan 

merupakan keterangan yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh 

bank menurut Undang-Undang. Sebelum terjadinya perubahan, 

ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi 

nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank dan 

nasabah pengguna jasa bank.  

b. Dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa 

hal, yaitu : 

1) Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan 

penyimpan dana; 

2) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah 

dapat membuka rahasia bank; 

3) Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari 

orang yang mewariskan; 
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4) Dimungkinkannya Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan 

negara; 

5) Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank oleh 

Pimpinan Bank Indonesia. Izin akan diberikan sepanjang 

permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan 

diterima secara lengkap; 

6) Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank 

diperberat. Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak 

terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia 

bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun serta denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua 

ratus miliar rupiah). Sementara untuk anggota dewan 

komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak yang terafiliasi 

yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib 

dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 

(delapan milyar rupiah) 

Pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin atau Perintah Membuka 

Rahasia Bank sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan. 
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Petunjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 

31/20/UPPB/ tertanggal 31 Desember 1998. Kemudian dengan 

berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Direksi 

tersebut digantikan dan dicabut oleh Peraturan Bank Indonesia No. 

2/19/PBI/2000 tertanggal 7 September 2000. Walaupun Surat 

Keputusan Direksi dan Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan 

peraturan pelaksanaan saja, tetapi tampaknya mengatur sesuatu yang 

“baru” yang tidak terkait langsung dengan izin rahasia dilakukan bank 

yang sebelumnya belum jelas pengaturannya. 

Pertama, Pasal 10 ayat (1) Surat Keputusan Direksi tersebut 

dengan menyatakan, bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan 

atas nama tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin 

dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini diatur kembali dalam Pasal 12 

Peraturan Bank  Indonesia  No.2/19/PBI/2000. 

Kedua, Pasal 11 ayat (2) Surat Keputusan Direksi tersebut 

menyatakan bahwa pemberian keterangan mengenai nasabah selain 

nasabah penyimpan dana diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan 

bank dengan peminta memperhatikan adanya kaitan yang erat antara 

keterangan yang diminta dengan peminta keterangan serta kepentingan 

penegak hukum. Masalah ini tidak diatur di dalam Peraturan Bank 
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Indonesia No.2/19/PBI/2000, karena pengaturan semacam ini dianggap 

telah mengatur masalah baru yang tidak diatur oleh Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998.17  

Adanya perubahan-perubahan pengaturan tentang ketentuan 

rahasia bank disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal ini dikarenakan adanya desakan dari 

kalangan masyarakat luas termasuk para ahli agar ketentuan rahasia 

bank diubah untuk memudahkan dalam penyelesaian kredit macet dan 

tindak pidana khususnya korupsi. Sedangkan faktor eksternal 

disebabkan oleh adanya permintaan dari International Monetary Fund 

(IMF) untuk mengubah Undang-Undang perbankan yang mengatur 

mengenai ketentuan rahasia bank, seperti yang dicantum dalam Letter 

of Intent Suplementary Memorandum of Economic and Financial 

Policy. Permintaan dari IMF harus diikuti oleh pemerintah Indonesia 

karena permintaan IMF ini sebagai Prasyarat restruksurisasi perbankan 

Indonesia. Apalagi Indonesia banyak menerima bantuan dana dari IMF 

sehingga sangat sulit untuk menolak permintaan tersebut.18 

Faktor eksternal lainnya adalah meningkatnya upaya pencegahan 

dan pemberantasan praktek pencucian uang dan terorisme diseluruh 

dunia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran pada ketentuan 

rahasia bank. Contohnya, dalam rangka penyidikan praktek pencucian 

uang, pihak penyidik dapat meminta keterangan dari Gubernur Bank 

                                                            
17 Yunus Husein, Op.cit., hlm. 205-206. 
18 Setiawati. Ike Dwi, “Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan 
Penerapan Rahasia Bank pada Perbankan Indonesia,” (Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 2008), hlm. 38. 
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Indonesia. Permohonan dari penyidik diajukan oleh KAPOLDA 

kepada bank yang menyimpan rekening tersangka. 

Bank wajib merahasiakan keterangan nasabah dan simpanannya, 

kecuali yang ditemukan dipasal 41, Pasal 41 huruf A, Pasal 42, Pasal 

43, Pasal 44 dan Pasal 44 huruf A Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan “Undang-Undang Perbankan”. Ketentuan yang diatur dalam 

pasal 40 UU perbankan tersebut ternyata juga dikecualikan dalam 

Undang-Undang No 15. Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian 

uang “UU TPPU”, bila hal itu menyangkut adanya dugaan tindak 

pidana pencucian uang oleh nasabah dari bank yang bersangkutan 

(lihat pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pindana Pencucian Uang). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana 

pencucian uang dimasud untuk menambahkan ketentuan pengecualian 

terdahap rahasia bank yang telah diatur dalam pasal 41 hingga 44A 

Undang-Undang Perbankan. 

3. Tujuan Rahasia Bank 

Kerahasiaan bank di Amerika Serikat atau sering juga disebut 

Financial Privacy ini dianggap sebagai hak asasi yang harus 

dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain. Sebab financial 

Privacy berkaitan erat dengan kebebasan pribadi seseorang yang harus 

dilindungi oleh suatu sistem yang demokratis. Dengan demikian 

Andri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015 
UIB Repository (c) 2015 



30 
 

                                                                                 Universitas Internasional Batam 

ketentuan rahasia bank ini melindungi kepentingan masyarakat dari 

campur tangan negara.19 

Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan 

nasabah agar kerahasiaannya terlindungi dan kerahasiaan tersebut 

menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu, ketentuan rahasia bank 

diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan 

kelangsungan hidupnya terjaga.  

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih di titik beratkan pada 

alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 

40 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang 

menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan 

bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang 

menyimpan uangnya di bank.  

Ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk 

merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu: 

a. Personal Privacy; 

b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah; 

c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan; 

e. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga 

kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah 

yang menyimpan uangnya di bank.20 

                                                            
19 Yunus Husein, Op.cit., hlm. 139. 
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4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank 

Menurut sistem Undang-Undang perbankan, pelanggaran terhadap 

prinsip kerahasiaan bank bervariasi. Ada tiga ciri khas dalam hal 

sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-

Undang perbankan ini. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap 

pelanggaran rahasia bank adalah sebagai berikut:21 

a. Terdapat ancaman sanksi pidana minimal disamping ancaman 

maksimal; 

b. Antara ancaman sanksi pidana penjara dengan hukuman denda 

bersifat kumulatif, bukan alternatif; 

c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman sanksi pidana 

penjara dengan sanksi pidana denda. 

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran ketentuan 

rahasia bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998, dapat dibagi ke dalam tiga kualifikasi perbuatan, yaitu : 

a. kualifikasi memaksa untuk memberikan keterangan yang 

menyangkut kepada bank; 

b. kualifikasi perbuatan memberikan keterangan bank yang wajib 

dirahasiakan; 

                                                                                                                                                                   
20 Ibid. 
21 Setiawati. Ike Dwi, Op.cit., hlm. 42 
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c. kualifikasi perbuatan tidak memenuhi kewajiban memberikan 

keterangan yang menyangkut kerahasian bank kepada aparat 

penegak hukum. 

 Mengenai peraturan yang lebih jelas dapat amati dalam Pasal-

Pasal berikut ini : 

Pada Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa : 

“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri 
Keuangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
atau tanpa ijin Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak 
terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”22 

 
Pada Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa : 

“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak 
terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang 
wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”23 

 
Pada Pasal 47A menyatakan bahwa : 

“Anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A 
diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
denda paling banyak Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar 
rupiah).”24 

 
5. Kelemahan Ketentuan Rahasia Bank 

 Timbul juga tuduhan bahwa ketentuan rahasia bank yang terlalu 

luas dapat dipakai sebagai perkara perdata maupun tindak pidana. 
                                                            
22 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, TL No. 182 Tahun 1998, TLN 
No. 3790 Ps. 47 ayat 1 
23 Ibid., Ps. 47 ayat2 
24 Ibid., Ps. 47A 
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Penanganan kasus–kasus yang menyangkut rahasia bank sering kali 

membuat pihak penyidik, penuntut umum atau hakim meminta 

keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank dalam 

memberikan keterangan oleh saksi ahli tersebut. Pejabat Bank 

Indonesia kerapkali melakukan penafsiran-penafsiran yang kadangkala 

memperluas isi ketentuan rahasia bank.25 

Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks 

ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran 

rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturaan masalah 

penyitaan dan pemblokiran hanya diatur dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia yang meneruskan surat atau instruksi dari Panglima 

Angkatan Kepolisian dan Jaksa Agung kepada jajarannya namun tidak 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa pemblokiran 

rekening dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan. Kemudian 

pada tanggal 6 November 1997 dikeluarkan keputusan bersama Jaksa 

Agung Rupublik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan 

Gubernur Bank Indonesia. Dalam pasal 5 keputusan bersama tersebut 

dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menerima laporan adanya suatu 

rekening yang diduga menampung dana yang berasal dari tindak 

pidana, maka tindakan pemblokiran oleh penyidik dilakukan dengan 

tembusan surat permintaan pemblokiran kepada Bank Indonesia. 

                                                            
25 Yunus Husein, Op.cit., Hlm. 159. 
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Selanjutnya masalah pemblokiran ini hanya diatur secara singkat 

dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.26 

 Penyebab dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah 

karena pengaturan rahasia bank yang masih kurang lengkap, sehingga 

kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. 

Ketidakpastian ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah, yang 

kalau tidak diatasi dapat menimbulkan inefisiensi karena banyaknya 

pertanyaan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. 

 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bahwa ruang 

lingkup rahasia bank hanya meliputi penyimpanan dana dan 

simpanannya. Dengan perubahan radikal yang dilakukan oleh Undang-

Undang No 10 Tahun 1998, banyak bank yang bertanya-tanya 

bagaimana mengamankan keterangan debiturnya yang selama ini 

termasuk rahasia bank dan sekarang sudah tidak termasuk rahasia 

bank. Pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyatakan antara lain, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Dengan 

demikian kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan tentang 

debitur dan keadaan keuangan debitur didasarkan pada perjanjian 

antara bank dan debiturnya, baik perjanjian tersebut secara eksplisit 

                                                            
26 Ibid., hlm. 262. 
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maupun secara implisit, mewajibkan bank untuk tetap 

merahasiakannya.27 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu hal 

yang ideal dalam pengaturan ketentuan rahasia bank adalah adanya dua 

keseimbangan, yaitu:28 

a. Keseimbangan antara kepentingan individual nasabah bank di satu 

pihak dengan kepentingan perbankan dipihak lain; 

b. Keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabahnya di satu 

pihak dengan kepentingan umum di pihak lain. 

Apabila dikatakan bahwa perlunya ketentuan rahasia bank adalah 

dalam rangka memelihara kepentingan umum, yaitu kepentingan 

nasabah dan bank, namun disisi lain terdapat juga kepentingan umum 

lain untuk membuka rahasia bank tersebut, misalnya untuk 

pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 

uang yang hasilnya seringkali disimpan di bank dan menggunakan jasa 

bank.29 

Menurut Yunus Husein, Privasi Versus Kepentingan Umum, 

memberikan ruang lingkup pengaturan ketentuan rahasia bank yang 

ideal, meliputi:30 

a. Ruang lingkup obyek rahasia bank diperluas, sehingga meliputi 

bukan saja keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada bank 

tetapi juga meliputi keadaan keuangan itu tersendiri; 
                                                            
27 Ibid., hlm. 264. 
28 Ibid., hlm. 265. 
29 Ibid., hlm. 265. 
30 Ibid., hlm. 266. 
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b. Ruang lingkup rahasia bank meliputi nasabah dan mantan 

nasabah serta calon nasabah yang telah menjalin hubungan 

dengan banknya; 

c. Nasabah yang harus dirahasiakan meliputi nasabah penyimpanan, 

peminjam dana dan nasabah pengguna jasa bank; 

d. Subjek yang harus merahasiakan adalah komisaris, direksi, 

pegawai dan pihak terafiliasi serta siapapun juga yang 

memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank baik dengan 

cara yang sah maupun tidak sah; 

e. Pengertian rahasia bank meliputi bank dan lembaga keuangan 

lainnya. Seperti dana pensiun, asuransi, perusahaan pembiayaan, 

modal ventura, perusahaan efek, perusahaan pedagang valuta 

asing; 

f. Pengecualian untuk membuka rahasia bank diperluas untuk 

mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan umum; 

g. Memperluas transparansi informasi bank yang signifikan dengan 

tepat waktu kepada masyarakat.  

 

C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

1. Status dan Kedudukan PPATK 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK 

adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah 

dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan 
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pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim 

anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal 

ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga 

stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana 

asal (Predicate Crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada 

Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat 

independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan 

manapun. PPATK yang berkedudukan di Jakarta ini mempunyai 

Susunan organisasi yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, jabatan 

struktural lain, dan jabatan fungsional.31 

Berdasarkan aturan peralihan, pada pasal 94 Undang-Undang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 

2002 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. Begitu pula 

dengan struktur lembaga mulai dari Kepala dan Wakil Kepala PPATK 

tetap dipertahankan hingga setahun setelah Undang-Undang baru 

berlaku.32 

Ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang Pencegahan 

dan Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain 

penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang menjadi lebih 

jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Lalu perluasan pihak pelapor 

                                                            
31 Wikipedia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diakses pada 
tanggal 15 juni 2015. 

32 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU 
No. 15 Tahun 2002, LN. No.30 Tahun 2002, TLN No. 4191. 
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yang meliputi Penyedia Jasa Keuangan dan penyedia barang dan atau 

jasa lain, seperti perusahaan properti dan agen property, juga pedagang 

kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam 

mulia, pedagang barang seni dan antik atau balai lelang.  

Berdasarkan Pasal 37 menyatakan bahwa PPATK dalam 

melaksanakan tugas dan kewenanganya bersifat independen dan bebas 

dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Hal ini 

dikarenakan bahwa PPATK hanya bertanggung jawab kepada presiden 

dan setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan 

terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK Serta PPATK 

wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan 

dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

kewenangannya.33 

Dan PPATK ini berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia namun bila diperlukan perwakilan PPATK dapat 

dibuka di daerah.34 

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini 

dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan 

                                                            
33 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 
UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN No.5164 Ps. 37. 

34 Ibid., Ps.38 
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negara lain untuk memberantas kejahatan lintas negara yang 

terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang.35 

Sebelum PPATK beroperasi penuh pada 18 Oktober 2003, tugas 

dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis 

Transaksi Keuangan Mencurigakan disektor perbankan, dilakukan oleh 

Unit Khusus Investigasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan 

dokumentasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya 

dengan penyerahan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada 

tanggal 17 Oktober 2003. Maka tugas dan wewenang dimaksud 

sepenuhnya beralih ke PPATK. 

Pada kesempatan tersebut Kepala PPATK, Yunus Husein 

menyampaikan secara singkat mengenai tugas dan fungsi lembaganya 

yang didirikan pada tahun 2002 dengan jumlah pegawai 250 orang 

meliputi dari berbagai instansi pemerintah dan mempunyai 9 direktorat 

yang dalam pelakanaan tugas dan kewenangannya PPATK 

bertanggung jawab langsung kepada President RI. PPATK didirikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang dan dimaksudkan sebagai lembaga sentral 

yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud guna 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia. 

 PPATK diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen 

dalam bidang informasi keuangan yang berperan aktif dalam 
                                                            
35  Wikipedia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 
https://wikipedia.org/wiki.Pusat_Pelaporan_Dan_Analisi_Transaksi_Keuangan, diakses pada 
tanggal 5 juni 2015 
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pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme. Kepala PPATK menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya. PPATK mengunakan metode follow the 

money, bukan follow the suspect. Selama Ini dengan pendekatan follow 

the suspect, pihak berwenang kesulitan menemukan aktor intelektual 

dalam tindak pidana pencucian uang dan kebanyakan hanya hasil 

menindak tersangka di lapangan. Metode follow the money dilakukan 

dengan memantau dan menganalisa transaksi keuangan yang 

mencurigakan untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Dengan memantau 

transaksi keuangan tersebut, pihak berwenang dapat mengikuti aliran 

uang dari hasil pencucian uang menuju pada aktor intelektual utama 

pelaku tindak pidana pencucian uang. 

 

2. Fungsi dan Wewenang PPATK 

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti 

tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan 

kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 

Oktober 2010. 
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Menurut Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, tugas PPATK yakni mengumpulkan, menyimpan, 

menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh 

berdasarkan Undang-Undang ini dan menyebarluaskannya, membuat 

pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang 

mencurigakan, memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi lain 

yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan 

Undang-Undang, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah 

sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan 

yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian 

untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan 

penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan 

mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara 

berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang 

melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

Kewenangan PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan 

dari Penyedia Jasa Keuangan, meminta informasi mengenai 

perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana 

pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut 

umum.  

Dalam Undang-Undang baru memberikan tambahan wewenang 

kepada PPATK antara lain adalah kewenangan untuk memberhentikan 

sementara transaksi guna dilakukannya pemeriksaan transaksi 
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keuangan yang mencurigakan apabila terdapat indikasi tidak pidana 

pencucian uang atau tindak pidana lain. PPATK dapat meminta 

Penyedia Jasa Keuangan selanjutnya disebut PJK untuk menghentikan 

sementara seluruh atau sebagian transaksi 

PJK yang berperan sebagai pelapor diwajibkan oleh undang-

undang untuk menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK untuk 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 

b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah 

kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau 

lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan 

dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 

1 (satu) hari kerja. 

c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. 

PPATK dan lembaga yang berwenang bekerjasama dalam 

melakukan pengawasan terhadap PJK demi terbentuknya pelaporan 

yang tertib dan menciptakan negara anti pencucian uang. Adapun 

beberapa hal yang dilakukan oleh PPATK dan lembaga yang 

berwenang, antara lain : 

a. Menyusun pedoman prinsip mengenal nasabah bagi PJK; 

b. Meminta informasi dalam rangka analisis terhadap laporan-laporan 

transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK; 

c. Meminta informasi dalam rangka pengecahan uang yang diduga 

hasil tindak pidana pencucian uang; 

Andri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015 
UIB Repository (c) 2015 



43 
 

                                                                                 Universitas Internasional Batam 

d. Pendidikan dan pelatihan; 

e. Hal-hal lain yang akan ditentukan oleh PPATK dan lembaga yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap PJK. 

Sebagaimana kewenangan dari PPATK yang diatur dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 tidak berlaku ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kode etik yang mengatur mengenai 

kerahasiaan.36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

kewenangan PPATK dapat dilihat dalam PP No. 50 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan. 

Kemudian dalam PPATK dikenal dengan istilah pihak pelapor 

yang mana meliputi : 37 

a. Penyedia Jasa Keuangan, berupa bank, perusahaan pembiayaan, 

perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana 

pension, lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, 

kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, 

pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran 

menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, 

koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, 

perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka 

komoditi, atau  penyelenggara kegiatan usaha pengiriman. 

                                                            
36 Ibid., Ps. 45 
37 Ibid., Ps 17 ayat (1) 
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b. Penyedia barang dan/atau jasa lain berupa perusahaan properti, 

pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan 

perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik atau balai 

lelang. 

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama 

yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana 

pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan 

dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya 

(predicate crimes). Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian 

uang, UU TPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan 

kepada PPATK, yaitu:38 

a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh 

Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU); 

b. Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang 

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah 

kumulatif lima ratus juta rupiah (Pasal 13 UU TPPU);  

c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai 

mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah 

negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta 

rupiah atau lebih (Pasal 16); 

 

 
                                                            
38  Yunus Husein, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 
https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/23_ppatk_tugas_wewenag_peran_yh_x.pdf, 
diunduh pada tanggal 5 Juni 2015. 
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3. Proses Kerja PPATK 

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan professional untuk menilai dugaan 

adanya tindak pidana. 

Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses 

identifikasi masalah, analisis dan evaluasi transaksi keuangan 

mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan 

professional yang disampaikan kepada penyidik. 

Ada beberapa ciri-ciri umum dari transaksi keuangan 

mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut: 

a. Tidak sesuai dengan tujuan komersial yang wajar. 

b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dan/atau 

dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. 

c. Aktivitas nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang, transaksi mencurigakan pada prinsipnya 

terdiri dari 3 unsur, yaitu: 

a. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakter. 

b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa 

Keuangan 

c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil 

kejahatan. 
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Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 

mengatur mengenai : 

“Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang 
memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai 
laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun 
atau telah disampaikan kepada PPATK.” 
 
Selain itu terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang No. 

25 Tahun 2003 antara lain meliputi :  

a. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan yang diperluas meliputi jasa 

lainnya yang terkait dengan keuangan guna mengantisipasi pelaku 

tindak pidana pencucian uang di masyarakat namun belum 

diwajibkan Penyedia Jasa Keuangan baru. Hal ini tampak dari 

ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2002 :  

“Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang 
menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak 
terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, 
pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga 
penyimpan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana 
pension, dan perusahaaan asuransi.”  

 
telah diubah dalam UU No.25 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 5 
menjadi: 

 
“Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang 
menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya 
yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas 
pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, 
pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga 
penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, 
dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.” 

 
b. Perluasan definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan, yakni : 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 15 Tahun 2002 : 
  

“transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang 
menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaaan 
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pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk 
transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 
transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh 
Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini. 

 
Telah diubah dalam UU No. 25 Tahun 2003 pasal 1 angka 

7, menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah 

“(1)Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, 
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah 
yang bersangkutan.  
(2)Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 
transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Penyedia 
Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
ini; atau  
(3)Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal 
dari hasil tindak pidana.” 

 
c. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan 

mencurigakan dipersingkat, dengan tujuan agar harta kekayaan 

yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak 

pidana pencucian dapat segera dilacak, sebagaimana diatur 

berdasarkan berdasarkan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2002 Ayat 2 :  

“penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diketahui oleh 
Penyedia Jasa Keuangan”.  
 

d. Terdapat ketentuan baru yang menjamin adanya penyusunan dan 

penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang 

disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off) 

bahkan dengan disertai sanksi pidana penjara, dengan tujuan untuk 

mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku 
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tindak pidana pencucian uang. hal ini diatur dalam dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi: 

“(1) Untuk kepentingan pemeriksanaan perkara tindak 
pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk 
memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta 
kekayaan dari : 
a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada 
penyidik; 

  b. Tersangka; atau  
  c. Terdakwa. 

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim 
tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi 
keuangan lain.” 
 

  Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara 

tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau 

Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia. Namun 

dalam pelaksanaan dilapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan 

efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh 

izin yang dimaksud.  

  Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang 

terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan 

debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera 

memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau 

saudaranya sehingga keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk 

memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan. 

Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadang kala penyidik 

menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat 

rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi 
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tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta 

keterangan dari bank. Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta 

nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan 

keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain. 

Jika melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik 

sangat membahayakan bagi penyidikan dan penyelesaian kasus yang 

berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada 

pengaturannya. Hal ini membawa akibat bagi penyidik apabila 

prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar 

kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut 

umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa 

mempermasalahkan hal tersebut dan perlu diingat bahwa terdakwa 

dalam memberikan izin membuka informasi keuangannya yang 

tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, 

apakah dalam keadaan terancam ataukah dalam keadaan aman.39 

Disamping itu, seringkali petugas yang memberikan izin untuk 

membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak 

pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening 

lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang 

sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali.40 

 

 

 
                                                            
39 Setiawati. Ike Dwi, Op.cit., hlm. 72. 
40 Yunus Husein, Op.cit., hlm. 159. 
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4. Subjek dan Sanksi 

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

menyatakan bahwa:41 

“(1) Pejabat atau pengawai PPATK, penyidik, penuntut umum, 
hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau 
keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-
Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan 
tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-
Undang ini. 
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun. 
(3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut 
umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
 
Penjabaran lebih rinci dan lebih tegas dalam beberapa pasal 

mengenai ketentuan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum 

(mutual legal assistance) merupakan bukti bahwa Pemerintah 

Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional 

untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang. 

Dalam pasal 21 UU Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi: 

“(1) Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak 
Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan 
Pengatur. 
(2) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen 
mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun 
sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut. 
(3) Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenai saksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
 

                                                            
41 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Op. cit., ps 10 huruf a. 

Andri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015 
UIB Repository (c) 2015 



51 
 

                                                                                 Universitas Internasional Batam 

Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan untuk membuat dan 

menyimpan daftar Transaksi agar suatu saat dibutuhkan dapat diminta 

kembali dan Penyedia Jasa Keuangan yang tidak membuat dan 

menyimpan daftar transaksi akan dikenakan sanksi administratif. 

Dalam hal sebagaimana yang diatur oleh pasal 23 UU Nomor 8 

tahun 2010 tentang kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk 

menyampaikan laporan kepada PPATK diatur tentang batas waktunya. 

Hal ini tercermin dalam Pasal 25 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang 

menerangkan bahwa : 

“(1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan 
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. 
(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai paling lama 
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi 
dilakukan.  
(3) Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari 
dan ke luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal Transaksi dilakukan.” 
 
Terhadap penyedia jasa keuangan yang tidak melaporkan atau telat 

melaporkan akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif 

yang dimaksud diatur dalam Pasal 30 ayat 3 UU No. 8 tahun 2010 

yang mengatur tentang sanksi administrstif yang akan dikenakan oleh 

PPATK dapat berupa : 

a. Peringatan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; 

d. Denda administratif.  
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Terhadap Penyedia Jasa Keungan yang dengan sengaja tidak 

menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal diatas 

berdasarkan pasal 8 Undang-Undang TPPU akan dipidana dengan 

pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  

Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan PJK wajib 

memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi 

formulir yang disediakan oleh PJK dan melampirkan dokumen 

pendukung yang diperlukan. PJK wajib memastikan pengguna jasa 

keuangan bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk orang lain. 

 Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, 

PJK wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen 

pendukung dari pihak lain tersebut.  PJK wajib menyimpan cacatan 

dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai 

dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan 

pengguna jasa keuangan. 

Dalam penerapan terhadap prinsip kerahasian bank,  bukan hanya 

pegawai bank saja yang dituntut untuk pelaksanaannya akan tetapi 

direksi, pejabat dan pegawai PJK juga dituntut sebagai pelaksana 

terhadap prinsip ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 

larangan memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang 

lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun 

mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang 

disusun atau yang telah disampaikan kepada PPATK.  Pejabat PPATK 
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juga dilarang untuk memberitahukan laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan 

kepada PPATK atau penyidik baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan cara apapun juga. Bagi yang melanggar maka akan 

dikenakan pelanggaran pidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 

100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 

(satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (5)  

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang. 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling 

umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun 

secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit.  

Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau 

perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang Undang hukum 

pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan 

kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak 

pidana juga merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang Undang 

hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum. 
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 Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum  dan terjaminnya kepentingan hukum. 

 Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana ialah suatu serangan 

atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 

 Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah 

peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 

perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-

negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 

atau melalaikan itu). 

 Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak 

pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut 

harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata 

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 

Tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu tidak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. tindak pidana khusus merupakan tindak 

pidana yang diatur diluar KUH Pidana dan memiliki Undang Undang 

tersendiri seperti korupsi, narkotika, lalu lintas, pencucian uang, dan 

banyak Undang Undang lainnya. Sedangkan tindak pidana umum jauh 

lebih banyak seperti kejahatan pembunuhan, penghinaan, penganiayaan, 
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pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya yang diatur di 

dalam KUH Pidana. 

Unsur-unsur tindak pidana yang sering kita jumpai adalah 

disebutkan suatu tindakan manusia, dan tindakan yang dilakukan itu telah  

melanggar Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam 

KUH Pidana dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari :  

1. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 

seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 

340 KUHP; 

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 

2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-
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tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari 

suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 

b. Kwalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 

KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 

Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 

KUHP. 

c. Kwalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang 

Pencucian uang didefinisikan sebagai suatu perbuatan 

menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 

menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan 

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta 

kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.42 

Pengertian pencucian uang juga termuat dalam The United Nations 

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Susbtances of 1998 (konvensi PBB) yang disahkan pada tanggal 19 

Desember 1988 di Vienna, yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan 

                                                            
42 SmallCrab, Pencucian Uang, http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang, 
diakses pada tanggal 10 Juni 2015.  
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. 

Secara lengkap pengertian money laundering itu adalah :43 

“The conversion or transfer of property, knowing that such 
property is derived from any serious (indictable) offence or 
offences, or from act of participation in such offence or offences, 
for the purpose of concealing or disguising the illicit of the 
property or of assisting any person who is involved in the 
commission of such an offence or offences to evade the legal 
consequences of his action; or the concealment or disguise of the 
true nature, source, location, disposition, movement, rights with 
respect to or ownership of property, knowing that such property is 
derived from a serious (indictable) offence or offences or from an 
act of participation in such an offence or offences”. Kalimat diatas 
Penulis terjemahkan secara bebas yakni Konversi atau pengalihan 
harta, mengetahui bahwa kekayaan tersebut berasal dari serius 
(dapat dituduh) pelanggaran atau pelanggaran, atau dari tindakan 
partisipasi dalam tindak pidana atau pelanggaran, untuk tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan yang tidak sah atau 
membantu apapun orang yang terlibat dalam komisi seperti suatu 
pelanggaran atau pelanggaran untuk menghindari konsekuensi 
hukum dari tindakannya, atau penyembunyian atau penyamaran 
yang sifat benar, sumber, lokasi, sifat, gerakan, hak-hak yang 
berkaitan dengan, atau kepemilikan properti, mengetahui bahwa 
kekayaan tersebut berasal dari seorang yang serius (dapat dituduh) 
pelanggaran atau pelanggaran atau dari suatu tindakan seperti 
partisipasi dalam suatu tindak pidana atau pelanggaran. 
 
Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan 

adanya “uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang dapat 

menjadi kotor dengan dua cara, pertama melalui penggelapan pajak (tax 

evasion) dimana seseorang atau badan memperoleh uang secara legal, 

tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan 

perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. 

Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. 

Menurut Black’s Law Dictionary mengartikan Money Laundering 

sebagai berikut:44 

                                                            
43 Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005), hlm. 13. 
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“Term used to describe investment or other transfer of money 
flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal 
sources into legitimate channels so that its orignal source can be 
traced”. Kalimat diatas Penulis terjemahkan secara bebas yakni 
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau 
pengalihan bentuk uang mengalir pemerasan, transaksi narkoba, 
dan salah satu sumber yang ilegal ke saluran sah sehingga sumber 
aslinya tidak dapat ditelusuri. 
 
Pada perkembangan pengetahuan, para ahli menerapkan bahwa 

dalam pencucian terdapat Tahap-tahap proses pencucian uang sebagai 

berikut :45 

1. Menempatkan (Placement) 

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan 

(mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan 

(financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang 

hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul 

yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba 

uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih 

berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang 

yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekening bank, dan 

dibelikan ke instrumen-instrumen moneter seperti cheques, money 

orders dll. 

2. Layering  

Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk 

memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, 

                                                                                                                                                                   
44 The Law Dictionary, http://thelawdictionary.org/mark/, diunduh 22 Juni 2015 
45 Mediatorinvestor, Mengenal Money Laundering dan Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang,  
https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-
proses-pencucian-uang/ diunduh 22 Juni 2015. 
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dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, 

hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana 

tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment 

instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke 

perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan 

dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau 

alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama 

orang lain. 

3. Integration  

Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa 

kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan 

merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah 

menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan 

menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, 

perusahaan-perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian 

uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau 

mengaburkan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya hasil dari suatu 

tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime, maupun 

individu yang melakukan tindak korupsi, perdagangan narkotika dan 

kejahatan lainnya. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, 

pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah 

menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. 

Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks 
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dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup 

complicated.  

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana 

pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung tetapi 

juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan 

pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang 

membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang 

diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang 

hasil korupsi. 

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 di dalam Pasal 3 ayat (2) 

bahkan memasukkan unsur percobaan, pembantuan, atau permufakatan 

melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang 

diancam pidana penjara dan pidana denda. Tindak pidana pencucian uang 

paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. 

Perbankan merupakan channel yang paling menarik digunakan dalam 

kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga 

keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan.  

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan 

pencucian uang dapat berupa:  

a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;   

b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito / tabungan / 

rekening / giro;  

c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang 

lebih besar atau kecil;  
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d. Bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit 

kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang 

disimpan pada bank yang bersangkutan;  

e. Menggunakan fasilitas transfer atau  Electronic Fund Transfer   

f. Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan 

sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan 

bekerja sama dengan oknum pejabat terkait; dan  

g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap. 

Negara yang menjadi sasaran utama untuk dijadikan tempat 

pencucian uang adalah negara yang sistem perbankan dan penegakan 

hukumnya lemah. Juga pada negara yang sulit mendeteksi adanya aliran 

dana yang diperoleh dari hasil kejahatan dan disamping itu adanya uang 

yang masuk dari hasil kejahatan itu yang sengaja dimanfaatkan oleh 

negara untuk membangkitkan perekonomian negaranya. Sehingga secara 

politis banyak negara-negara yang melindungi atau sengaja tidak serius 

dalam memberantas kasus pencucian uang ini karena takut dananya akan 

ditarik kembali. 

Indonesia sendiri merupakan negara yang mendapat sorotan dalam 

masalah penanganan kasus pencucian uang, meskipun saat ini Indonesia 

sudah memiliki Undang-Undang tentang pencucian uang. Namun hal 

tersebut masih belum cukup apabila belum ada tindakan nyata dan serius 

dalam penanganannya. Memang benar Indonesia mengalami perubahan 

yang signifikan dibanding dulu akan tetapi Indonesia masih belum bersih 
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dari kasus pencucian uang karena prosesnya masih bertele-tele dan 

memerlukan waktu yang lama untuk menangani sebuah kasus.  

Saat ini Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar hitam negara yang 

tidak cooperative dan negara yang pencucian uangnya tinggi, hal ini berkat 

adanya kemajuan Indonesia yang pelan-pelan melakukan perubahan 

seperti membentuk PPATK dan menciptakan Undang-Undang tentang 

pencucian uang yang baru. 
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