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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam perkembangan dan pembangunan suatu negara, keberadaan bank sangat 

krusial bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Industri perbankan juga 

memegang peranan penting untuk menyukseskan program pembangunan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran yang 

sangat strategis. Peran yang sangat strategis dari bank karena sebagai badan usaha, ia 

mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat. Bank diharapkan dapat menyerasikan, 

menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya. 

 Kesuksesan suatu bank juga tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat pada bank. Bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, karena 

tanpa kepercayaan dari masyarakat. Bank sendiri tidak akan dapat berkembang 

menjadi suatu bank. 

 Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya tergantung dari dana masyarakat 

yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia untuk menginvestasikan atau 

menempatkan dananya pada bank tersebut, bank harus menjaga kepercayaan yang 
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diberikan nasabah kepada bank tersebut. Karena dengan adanya modal kepercayaan 

dari masyarakat, suatu bank baru dapat berkembang atau maju.  

 Masyarakat yang mempercayakan  dananya untuk dikelola oleh bank harus 

dilindungi terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan oleh direksi atau 

karyawan bank yang dapat mendatangkan kerugian pada masyarakat. Bank sebagai 

lembaga di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat 

dengan tidak memberikan informasi mengenai nasabah penyimpan kepada pihak-

pihak lain.  

 Bank memikul kewajiban untuk menjaga kerahasiaan bank, sebagai timbal balik 

dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan 

atau sumber dana masyarakat. Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh 

masyarakat untuk menghimpun dana masyarakat, sudah sewajarnya bank 

memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang lazimnya dinamakan dengan 

”Kerahasiaan Bank” (bank secrecy). Kerahasiaan bank sangat penting karena bank 

memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. 

Nasabah hanya mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank 

apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan  dan 

keadaan tidak akan disalahgunakan.
1
 

 Dengan adanya jaminan tersebut, akan membuat masyarakat merasa aman dan 

percaya terhadap bank, sehingga mempercayakan bank untuk mengelola uang yang 

                                                           
1
Racmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2001), hlm. 153. 
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mereka simpan pada bank. Rahasia bank merupakan kewajiban yang harus dijaga 

oleh pihak bank untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah 

penyimpan oleh pihak-pihak yang merugikan nasabah penyimpan. Pihak-pihak yang 

mendapatkan keuntungan dari informasi mengenai keterangan dan keadaan keuangan 

nasabah akan memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan pribadi mereka, sehingga 

hal tersebut tentu dapat merugikan nasabah penyimpan. Oleh karena itu, pihak bank 

sebagai pihak yang mengetahui mengenai keterangan dan keadaan keuangan nasabah 

harus merahasiakan hal tersebut dari pihak-pihak lain, sehingga hal-hal yang tidak 

diinginkan oleh nasabah penyimpan dapat terhindar. 

 Prinsip kerahasiaan bank bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik 

dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum dalam 

perbankan, agar bank yang melakukan usahanya dapat menjaga kerahasiaan 

nasabahnya, sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank dan dapat membawa 

dampak yang baik bagi industri perbankan karena meningkatnya keinginan 

masyarakat untuk mempergunakan jasa bank dalam kegiatan usahanya sehari-hari. 

 Hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan 

kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi 

bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali 

jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. 

 Karena itu, hubungan antara nasabah dan bank mirip dengan hubungan antara 

lawyer dan kliennya atau hubungan antara dokter dan pasiennya. Semuanya sama-
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sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/nasabah/pasiennya. 

Sering juga untuk rahasia yang terbit dari hubungan seperti ini disebut dengan istilah 

”rahasia jabatan”.
2
 

 Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh 

rahasia bank. Ketentuan rahasia bank berlaku bagi pihak-pihak terafiliasi dalam 

operasional bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia 

dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain 

yang bukan merupakan rahasia antara bank dan nasabahnya, sesungguhnya pun 

bersifat rahasia tetapi tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank menurut Undang-

Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

 Menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, rahasia bank adalah  segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 

16 Undang-Undang No 7 Tahun 1992  menyebutkan rahasia bank adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang 

menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
3
 Jadi Undang-Undang No 7 

Tahun 1992 menganut kerahasiaan bank yang luas, sebab yang dilindungi rahasia 

bank bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan 

simpanannya, melainkan keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitor atau 

                                                           
2
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 

87. 

3
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 90. 
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pinjamannya. Sedangkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 membatasi atau 

mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yaitu hanya sebatas pada 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Sehingga untuk saat 

ini keterangan dan keadaan keuangan nasabah bukan penyimpan bukan merupakan 

keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. 

 Menurut  Undang-Undang Perbankan Pasal 47 Ayat (1) (Banking Act, Cap. 19 

Section 47, 2008 Rev. Ed.),  rahasia bank adalah informasi nasabah yang tidak boleh, 

dengan cara apapun, diungkapkan oleh bank atau pegawai bank kepada pihak lain 

kecuali dengan jelas disebutkan dalam undang-undang ini. Tetapi untuk hal-hal 

tertentu pihak bank atau pegawai bank dapat membuka rahasia bank mengenai 

informasi nasabah kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Perbankan Singapura. 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketentuan rahasia bank 

yang ketat. Pelanggaran terhadap kerahasiaan bank merupakan suatu tindakan pidana. 

Ketatnya rahasia bank di Indonesia dapat dijadikan sebagai sarang kejahatan dan 

memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), uang-

uang hasil perjudian, perdagangan narkotika, terorisme dan lain-lain. Oleh sebab itu, 

ketentuan rahasia bank perlu diperlonggar agar tidak dapat dijadikan sebagai sarang 

kejahatan.  

 Hukum di Singapura yang mengatur tentang perbankan terdapat di dalam 

Undang-Undang yang relevan yang disetujui oleh Parlemen (dan peraturan 
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pelaksanaannya), juga di dalam common law serta dalam prinsip dan aturan 

kesetaraan (principles and rules of equity). Common law serta principles and rules of 

equity berasal dari case law. Sumber utama common law di Singapura adalah 

common law Inggris yang pertama kali diterima Singapura pada tahun 1826 

berdasarkan Piagam Keadilan Kedua (Second Charter of Justice). Undang-Undang 

tentang Penerapan Hukum Inggris  (Application of English Law Act) (Cap. 7A, 1994 

Rev. Ed) menyebutkan penggunaan common law Inggris yang berkelanjutan di 

Singapura (termasuk principles and rules of equity ) sepanjang itu merupakan bagian 

dari hukum Singapura sampai sebelum tanggal 12 November 1993, dengan tunduk 

pada perubahan-perubahan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan keadaan di 

Singapura. 

 Sebagian besar yurisprudensi ”domestik” telah dibuat di Singapura, akan tetapi 

hakim dapat dan memang terus merujuk, sebagai petunjuk pada putusan pengadilan 

Inggris dan belakangan ini semakin meningkat rujukan pada putusan pengadilan 

Australia serta dalam jumlah yang lebih sedikit rujukan pada putusan pengadilan 

Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan yurisdiksi Persemakmuran lainnya. 

Putusan-putusan tersebut, yang mempunyai nilai persuasif, serta tulisan dari para 

akademisi dan pakar hukum, bersama-sama dengan undang-undang yang terkait 

terutama Undang-Undang Perbankan (Banking Act, Cap. 19, 2008 Rev. Ed.), 

Undang-Undang tentang Otoritas Keuangan Singapura (Monetary Authority of 

Singapore Act, Cap. 186, 1999 Rev.Ed.) dan Undang-Undang tentang Wesel (Bills of 
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Exchange Act, Cap. 23, 2004 Rev.Ed.) yang terus menerus ditelaah, telah sangat 

membantu untuk memastikan bahwa konstruksi hukum  perbankan di Singapura tetap 

berpacu dengan perkembangan terakhir dunia keuangan dan telah memainkan 

peranan besar dalam  perkembangan perbankan di Singapura. Hubungan antara bank 

dan nasabah sebagian besar diatur oleh common law. Akan tetapi, untuk hal-hal 

tertentu, yang paling penting adalah rahasia bank, Banking Act (Cap. 19, 2008 Rev. 

Ed.) yang berlaku.
4
  

 Bank yang mempunyai izin usaha di Singapura tunduk pada kewajiban 

kerahasiaan sehubungan dengan informasi tentang nasabah dan rekeningnya. Hal ini 

disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Perbankan (Banking Act, Cap. 19, 

2008 Rev. Ed.). Kerahasiaan bank di Singapura sangat dijaga ketat oleh pihak bank 

maupun pegawainya. Dengan ketatnya penjagaan rahasia bank dan keamanan bank di 

Singapura, menjadikan bank-bank di Singapura sebagai tujuan utama bagi sebagian 

orang untuk menyimpan kekayaannya di bank-bank Singapura. Menariknya yang 

harus diperhatikan adalah negara Singapura dapat mengelola sekitar 5% (lima persen) 

dari kekayaan pribadi di dunia.
5
  

 Kewajiban menjaga rahasia bank merupakan suatu hal yang wajib dijaga oleh 

pihak bank dan pegawainya, apabila pihak bank maupun pegawainya tidak menjaga 

                                                           
4
 National University of Singapore, http://www.singaporelaw.sg/content/BankingandFinanceIndo.html, 

diunduh pada tanggal 02 April 2013. 

5
Asian Wealth Management, “Top 5 reasons why Singapore is a prime banking destination” 

http://www.worldwide-tax.com/singapore/singapore-banking-article.asp, diunduh pada tanggal 02 

April 2013. 
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kerahasiaan bank maka pihak bank akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Perbankan Singapura. 

 Mengenai kerahasiaan bank yang terdapat di Indonesia adalah Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 23 Tahun 1960 tentang Rahasia 

Bank, Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-

Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka 

Rahasia Bank. Sedangkan kerahasiaan bank yang terdapat di Singapura diatur dalam 

Undang-Undang Perbankan (Banking Act, Cap. 19, 2008 Rev. Ed.), dan Undang-

Undang tentang Wesel (Bills of Exchange Act, Cap. 23, 2004 Rev.Ed.). 

 Negara Indonesia maupun Singapura telah mengatur bahwasannya rahasia bank 

tidak boleh dibuka atau diungkapkan kepada pihak-pihak lain karena adanya 

kewajiban pihak bank untuk menjaga rahasia bank terhadap pihak lain, tetapi dalam 

hal-hal tertentu pihak bank dapat membuka rahasia bank kepada pihak-pihak yang 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia dan Singapura. 

Baik Indonesia maupun Singapura masing-masing mempunyai Undang-Undang yang 

mengatur dengan jelas mengenai perbankan dan kerahasiaan bank yang harus dijaga 

oleh pihak bank. 

 Negara Indonesia khususnya Kota Batam berbatasan dekat dengan negara 

Singapura dan ini membuat Penulis tertarik untuk meneliti mengenai perbandingan 
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hukum antara Indonesia dan Singapura khususnya dalam bidang kerahasiaan bank.  

Penulis ingin melihat apakah terdapat perbedaan dan persamaan antara kewajiban 

menjaga rahasia bank oleh pihak bankir di Indonesia dan Singapura dan kewajiban 

menjaga rahasia bank bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindakan 

pidana dan mempunyai rekening di Indonesia dan Singapura serta peraturan hukum 

negara manakah yang lebih baik dalam menjaga kerahasiaan bank . Oleh karena itu, 

dalam melakukan penelitian ini Penulis mengambil judul penelitian ”Kewajiban 

Menjaga Rahasia Bank Oleh Pihak Bankir Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan 

Singapura”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka Penulis berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah persamaan dan perbedaan antara kewajiban menjaga rahasia bank oleh 

pihak bankir di Indonesia dan Singapura? 

2. Bagaimana kewajiban menjaga rahasia bank bagi Warga Negara Asing (WNA) 

yang melakukan tindakan pidana dan mempunyai rekening ditinjau dari hukum 

Indonesia dan Singapura? 

3. Peraturan hukum negara manakah yang lebih baik dalam menjaga kerahasiaan 

bank? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

penelitian yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memaparkan persamaan dan perbedaan antara kewajiban menjaga rahasia 

bank oleh pihak bankir di Indonesia dan Singapura. 

2. Untuk memaparkan dan menganalisis kewajiban menjaga rahasia bank bagi 

Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindakan pidana dan mempunyai 

rekening ditinjau dari hukum Indonesia dan Singapura. 

3. Untuk memaparkan peraturan hukum negara manakah yang lebih baik dalam 

menjaga kerahasiaan bank. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi 

yaitu: 

1. Secara teoritis,  kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

memperkaya ilmu pengetahuan hukum perbankan khususnya yang berhubungan 

dengan kerahasiaan bank (bank secrecy) dari segi hukum di Indonesia dan 

Singapura. 

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan kepada pihak-pihak dan 

masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kerahasiaan bank dari segi 

hukum Indonesia dan Singapura. 
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