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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Berdasarkan  Sistem Hukum di Indonesia 

1. Pengertian Bank 

Pada zaman modernisasi ini, bank bukan hal yang asing lagi bagi 

masyarakat pada umumnya. Bank pada saat ini sudah merupakan suatu 

kebutuhan bagi masyarakat yang menjalankan usahanya agar jual-beli antara 

penjual dan pembeli yang berada di luar kota maupun negeri dapat berjalan 

dengan lancar dan baik. Adapun asal mula kata bank berasal dari bahasa Italy 

yaitu “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk.Karena 

pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-

pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di 

halaman pasar.
6
 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

                                                           
6
 Abdurrachman A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1993), hlm. 80. 
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Menurut Hermansyah bank adalah badan usaha yang menjalankan 

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
7
 

 

2. Rahasia Bank  

2.1 Pengertian Rahasia Bank 

Bank sebagai 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). Rahasia bank ini harus dipegang teguh 

oleh setiap bank dalam melaksanakan usahanya, karena jika bank tidak 

memegang teguh tentang rahasia bank ini, maka masyarakat tidak akan 

mempercayai bank. 

Informasi dan keadaan keuangan nasabah harus dijaga agar pihak-

pihak lain tidak dapat mengetahui hal tersebut, jika mengenai hal tersebut 

diketahui oleh pihak lain tentu dapat merugikan nasabah dan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank juga akan menghilang, dikarenakan bank tidak 

dapat menjaga rahasia nasabah. 

                                                           
7
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), hlm. 8. 

Ria Risnawati, Kewajiban Menjaga Rahasia Bank Oleh Pihak Bankir dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Singapura , 2013 
UIB Repository (c) 2013



13 
 

 
 

Pada mulanya bank muncul dan berkembang dari kegiatan tukar-

menukar yang dikenal sejak zaman purbakala di Athena, dan Romawi.Pada 

zaman itu, di Athena orang yang menjalankan tugas tukar-menukar uang 

dinamakan trapezites (orang dihadapan meja) atau argentarius di 

Romawi.Selain melakukan tugas tukar-menukar uang mereka juga 

menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi mereka yang 

memerlukan.Usaha tukar-menukar dansimpan-pinjam ini menjadi lebih 

berkembang pada akhir abad pertengahan.Hal ini disebabkan karena 

perkembangan usaha-usaha perdagangan di Eropa serta timbulnya berbagai 

mata uang yang dimiliki oleh beberapa negara.Khusus dalam tugas 

peminjaman uang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian diikuti 

oleh orang-orang Italia yang berasal dari Lombardia.
8
 

  Sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia, kerahasiaan bank sebagai 

suatu kelaziman telah dipraktekkan sebagaimana tercantum dalam Code of 

Hamurabi.Begitu juga pada Kerjaan Romawi Kuno, hal yang menyangkut 

hubungan antara nasabah dan perbankan sudah diatur, termasuk 

didalamnya kerahasiaan bank.Sejarah mencatat pula aturan tentang 

pelarangan-pelarangan yang berkaitan tentang bank termaktum dalam 

                                                           
8
C.S.T Kansil dan Christine Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika Offset, 2002), hlm. 245. 
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ketentuan Banco Ambrosiano di Milano-Italia pada tahun 1593.Bank-bank 

yang melanggar ketentuan rahasia bank, ijin usahanya dapat dicabut.
9
 

  Di Indonesia pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan 

pada tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PERPU) No 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. 

Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
10

 

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai 

keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang 

hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam 

ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 

1998 dengan lahirnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998. 

2. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai 

nasabah penyimpan dan dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat 

terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

memberikan pengertian tentang rahasia bank, dimana pengertian tersebut 

                                                           
9
Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 133. 

10
Ibid., hlm. 193. 
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juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka 

Rahasia Bank yang menyatakan rahasia bank adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanan nasabah.Dari pengertian rahasia bank tersebut tersirat bahwa 

yang dilindungi oleh rahasia bank hanyalah nasabah penyimpan saja. 

Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah 

debitur (nasabah peminjam) tidak dibawah perlindungan rahasia bank.Bank 

tidak terikat kewajiban menjaga segala keterangan nasabah debitur. 

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah 

investor dan investasinya. 

Menurut Muhammad Djumhana rahasia bank adalah segala sesuatu 

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

yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka 

diungkapkan kepada pihak masyarakat.Dalam hubungan ini yang menurut 

kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi 

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

Ria Risnawati, Kewajiban Menjaga Rahasia Bank Oleh Pihak Bankir dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Singapura , 2013 
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lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan 

usahanya.
11

 

 

2.2 Teori Rahasia Bank 
12

 

Mengenai  teori rahasia bank,  terdapat 2 (dua) teori yang 

dikemukakan, yaitu yang pertama teori rahasia bank bersifat mutlak dan 

yang kedua teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif. Masing-masing teori 

berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun penjelasan mengenai 

2 (dua) teori ini yaitu: 

a. Teori rahasia bank bersifat mutlak 

Adapun menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak yaitu bahwa 

bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank 

karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam 

keadaan luar biasa. Teori yang bersifat mutlak jika dilihat, terlalu 

mementingkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara, dan 

masyarakat banyak sering terabaikan.Teori ini dianut oleh negara Cayman 

Islands, Bahama, Swiss, Venezuela, dan Liberia. Bank-bank di negara yang 

                                                           
11

Muhamad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 111. 

12
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 

hlm. 164. 
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menganut teori tersebut, sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan 

nasabahnya. 

Negara-negara yang menganut teori ini, menjadi tempat yang 

menguntungkan bagi nasabah untuk menempatkan dananya. Karena rahasia 

bank betul-betul dipegang teguh oleh bank-bank di negara yang menganut 

teori ini. Rahasia bank sangat sulit untuk dibuka. Hal positif dari teori ini 

adalah terjaminnya kepercayaan masyarakat tehadap lembaga perbankan 

sehingga “roda kehidupan” bank akan lancar bergulir. Akan tetapi teori ini 

juga membawa dampak negatif yaitu dapat digunakan lembaga perbankan 

sebagai sarang kejahatan. Bank dapat disalahgunakan untuk menampung 

dana dari masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya dan yang pastinya 

dengan adanya perlindungan yag sangat kuat dan mutlak tersebut peluang 

untuk menyembunyikan kekayaan seseorang dari target pemeriksaan akan 

sulit ditembus. 

Sebenarnya prinsip rahasia bank yang ketat tersebut dapat diterobos, 

hanya saja prosedurnya dipersulit, bahkan sangat sulit.Harus ada alasan 

yang betul-betul dipilih selektif, biasanya mengenai uang hasil kejahatan 

dari korupsi dan perdagangan narkotika. 

b. Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif 

Adapun menurut teori ini, rahasia bank bersifat nisbi/relatif yaitu 

bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu 

kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. 
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Teori rahasia bank yang bersifat nisbi/relatif ini justru memberikan 

ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan 

mengenai nasabahnya apabila memang ada keadaan mendesak menuntut 

untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara. Teori ini banyak di 

anut oleh negara-negara di dunia seperti negara Amerika Serikat, Belanda, 

Malaysia, Singapura dan Indonesia.Rahasia bank tetap harus dilaksanakan 

tetapi prinsip tersebut secara hukum tidak sulit untuk diterobos.Ada 

pengecualian yang harus dipegang pula disamping adanya tuntutan 

pelaksanaan rahasia bank secara konsisten dan bertanggung jawab oleh 

bank. 

Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif  yang mendasari ketentuan 

rahasia bank di Indonesia. Dengan demikian pemberian data, dan informasi 

yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan, 

berbeda dengan sistem di Swiss yang hanya memungkinkan pembukaan 

rahasia bank apabila ada putusan pengadilan. 

Sekarang ini di kebanyakan negara, ketentuan rahasia bank 

disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya apabila nasabah 

sepakat untuk memberikan data-data yang tersimpan pada bank maka bank 

dapat membukanya.Mekanisme seperti ini telah diakomodasikan dalam 

ketentuan rahasia bank yang terbaru, yaitu pada Pasal 44A Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun secara garis besar ketentuan 

rahasia bank di Indonesia cukup ketat. 

 

3. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Bankir 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia bankir adalah orang yang 

mengusahakan bank, orang yang memperdagangkan uang, orang yang 

menjadi penyokong di urusan keuangan. 

   Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk 

menyimpan dananya, harus dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan 

baik.Setiap bank mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus 

dipenuhi dan dilaksanakan kepada masyarakat. Tanpa menjalankan kewajiban 

dan tanggung jawab sebagai bank, maka bank tersebut tidak akan dapat 

berkembang atau maju. 

 Kewajiban dan tanggung jawab bankir harus dijalankan dengan baik 

oleh bankir, karena itu merupakan tugas utama sebagai seorang bankir jika 

tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik tidak akan 

ada nasabah yang percaya dan tertarik untuk melakukan penempatan dana di 

bank tersebut. 

Menurut Lord Denning menyebutkan bahwa tugas-tugas suatu bank 

atau seorang bankir  adalah sebagai berikut:
13

 

a. Menyediakan safe custody terhadap dana-dana pihak ketiga. 

                                                           
13

Munir Fuady, Op.cit., hlm. 15.  
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b. Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah. 

c. Bertindak sebagai agen untuk pungutan-pungutan tertentu. 

d. Membayar cek yang dibayar oleh nasabah. 

Selanjutnya, tugas-tugas dan tanggung jawab suatu bank dapat juga 

diperinci sebagai berikut: 

a. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh 

nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, bills of exchange dan 

lain-lain instrument perbankan. 

b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut 

apabila dimintakan oleh pihak nasabah. 

c. Meminjamkan uang kepada nasabah. 

d. Menjaga kerahasiaan mengenai accountdari nasabah dalam hubungan 

dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh perundang-

undangan. 

e. Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening, ada kewajiban moral 

bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain. 

f. Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang reasonable 

untuk menutup rekening tersebut. 
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4. Ruang Lingkup Rahasia Bank
14

 

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat 

harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga rahasia bank. Dalam 

menjaga rahasia bank, bank mempunyai ruang lingkup rahasia bank untuk 

dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh sesuatu bank 

atau tidak, terdapat 2 (dua) tahap yang mesti diklarifikasikan sebagai berikut: 

Tahap I: Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam 

ruang lingkup rahasia bank. 

Mengenai ruang lingkup dari rahasia bank, Pasal 40 dari Undang-

Undang Perbankan dengan tegas dan gamblang menyebutkan 

bahwayang tergolong ke dalam rahasia bank adalah hanya 

keterangan mengenai: a. nasabah penyimpan atau b. simpanan dari 

nasabah tersebut. 

Tahap II:  Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang 

memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. 

Mengenai hal ini pelu dilihat apakah yang membuka rahasia bank 

adalah orang-orang yang memang dilarang yang sebagaimana 

diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun pihak-pihak 

yang dilarang untuk membuka rahasia bank adalah sebagai berikut:  

a. Pihak bank sendiri, dan/atau 

b. Pihak terafiliasi, yang terdiri dari: 

                                                           
14

Ibid., hlm. 92. 
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1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, 

atau karyawan bank yang bersangkutan; 

2) Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat , atau 

karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk hukum koperasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3)  Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan 

hukum, dan konsultan lainnya; 

4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta 

mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak 

terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga 

komisariskeluarga pengawas, keluaraga direksi, dan keluarga 

pengurus. 

Tahap III:  Jika informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup rahasia bank, 

harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong 

ke dalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

5. Pihak-Pihak Yang Berkewajiban Memegang Rahasia Bank 

Menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Bank wajib merahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, 

kecuali diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Ketentuan Ayat (1) 
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berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang 

berkewajiban memegang rahasia bank berdasarkan rumusan tersebut ialah: 

1. Anggota Dewan Komisaris bank 

  Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara 

umum dan atau khusus serta memberi nasihat pada direksi dalam menjalankan 

perseroan. Peraturan dewan komisaris dan direksi diatur secara keseluruhan 

dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan yaitu Pasal 38 yang berbunyi: 

(1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) 

dan pasal 17. 

(2) Perubahan keanggotaan dewan komsaris dan direksi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

 

2. Anggota Direksi bank 

  Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. 

3. Pegawai bank 

  Menurut penjelasan dari Pasal 47 Ayat (2) yang dimaksud dengan pegawai 

bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.Pengertian pegawai bank 

dalam Pasal 47 Ayat (2) ini terlalu luas ruang lingkupnya dan tidak realistis. 

Dengan pengertian pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, 

maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, 

Ria Risnawati, Kewajiban Menjaga Rahasia Bank Oleh Pihak Bankir dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Singapura , 2013 
UIB Repository (c) 2013



24 
 

 

sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses atau berhubungan 

langsung dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, misalnya satpam, 

supir dan bagian kebersihan. 

 

4. Pihak terafiliasi lainnya dari bank 

   Mengenai siapa yang dimaksudkan sebagai pihak yang terafiliasinya 

ditentukan didalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang No 10 Tahun 1998. 

Menurut Pasal 1 Ayat (22) tersebut yang dimaksudkan dengan pihak 

terafiliasi adalah: 

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, 

atau karyawan bank; 

2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau 

karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk koperasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, 

penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; 

4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi 

pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga 

komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. 

Jadi yang dimaksudkan oleh Pasal 47 dengan pihak terafiliasi lainnya 

ialah selain anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank adalah 
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siapapun yang memberikan jasanya kepada bank (seperti akuntan publik dan 

konsultan, pemegang saham dan keluarganya serta keluarga pengurus bank). 

 

6. Larangan Umum Melakukan Pengungkapan Informasi 

Dalam menentukan informasi yang termasuk rahasia bank tidaklah 

mudah dan apalagi belum ada keseragaman mengenai informasi apa saja yang 

termasuk kategori untuk dirahasiakan dari informasi dan data-data seorang 

nasabah kepada pihak-pihak lain.Dalam Pasal 40 Ayat (1)Undang-Undang No 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa Bank wajib merahasiakan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Menyangkut 

rahasia bank terkait pula pihak-pihak yang berhubungan secara langsung 

maupun tidak langsung.Adapun para pihak yang berkaitan lagsung dengan 

bank adalah mereka yang bekerja atau mempunyai hubungan erat dengan 

bank seperti anggota komisaris.Adapun pihak yang berkaitan secara tidak 

langsung adalah mereka yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan bank 

sperti konsultan hukum, akuntan publik, dan pihak jasa penilai (appraisal). 

DalamUndang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 

Ayat 28 disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya.Mengenai simpanan atau keterangan dari nasabah penyimpan di 

bank tersebut harus dirahasiakan dari pihak-pihak lain, kecuali yang 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang 
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Perbankan.Misalnya apabila Dewan Perwakilan Rakyat (yang 

notabene adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat atau 

kepantingan umum, dengan demikian segala tindakannya tentu dilandasi oleh 

kepentingan umum) menghendaki agar bank dalam suatu sidang dengar 

pendapat mengungkapkan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, 

maka bank tidak boleh memberikan keterangan tersebut. Walaupun Dewan 

Perwakilan Rakyat telah meminta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia, hal 

tersebut tidak dapat diterobos. Karena bank hanya akan membuka rahasia 

bank atau memberikan informasi mengenai keterangan nasabah penyimpan 

dan simpanannya kepada pihak-pihak yang diperbolehkan yang sebagaimana 

telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Perbankan.
15

 

   Pengecualian terhadappihak-pihak untuk mendapatkan informasi 

mengenai keterangan nasabah penyimpan demi kepentingan negara atau 

umum. Ketentuan rahasia bank di Indonesia terhadap pengecualian pihak-

pihak tersebut  dapat dilihat dalamPERPU Nomor 23 Tahun 1960 tentang 

Rahasia Bank Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 37 Ayat (1) dan (2), dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dilihat pada Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, 

44A Ayat (1) dan (2). Untuk saat ini secara lengkap mengenai pengecualian 

                                                           
15

Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya,” (makalah disajikan sebagai 

bahan diskusi mengenai legal isues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. 

MH Thamrin No. 2, Jakarta, senin 13 Juni 2005), hlm. 15. 
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terhadap pihak-pihak tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang No 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan.Di samping ketujuh pihak yang mendapatkan 

pengecualian dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

masih terdapat pihak-pihak lain yang dikecualikan dari ketentuan rahasia 

bank, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

 

B. Berdasarkan Sistem Hukum di Singapura 

1. Pengertian Bank 

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai 

nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 

(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (lack of funds). 

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 2 Ayat (1) (Banking Act, Cap. 

19 2008 Rev. Ed.), bank adalah perusahaan yang memegang izin yang berlaku 

menurut pasal 7 atau 79; bank di Singapura berarti a. sebuah bank yang 

tergabung di Singapura, atau b. sebuah bank yang tergabung di luar 

Singapura, cabang dan kantornya berada di Singapura.  

Bank adalah suatu organisasi yang terikat dalam sebuah atau semua fungsi 

perbankan yang beragam, misalnya menerima, mengoleksi, mentransfer, 

membayar, meminjamkan, menginvestasi, menyetujui, menukar, dan 

melayani (setoran, penjagaan, badan, perwakilan yang aman) uang dan klaim 
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untuk mendatangkan uang baik secara domestik maupun internasional. 

Berdasarkan konsep yang luas ini, nama bank ditemukan dalam sistem 

keuangan Amerika yang diaplikasikan untuk institusi semacam ini 

sebagaimana Bank untuk Koperasi, Bank Pusat untuk Koperasi, Bank Ekspor-

Impor, Bank Kredit Menengah Pemerintah Pusat, Bank Pemerintah Pusat, 

bank industri, bankir investasi, serta bankir hipotek.
16

 

 

2. Rahasia Bank  

2.1 Pengertian Rahasia Bank 

Kerahasiaan bank sangat penting untuk dipegang teguh oleh pihak 

bank karena tanpa adanya kerahasiaan bank, maka masyarakat tidak akan 

menempati atau menginvestasikan dananya di bak tersebut. Karena tidak 

adanya jaminan terhadap kerahasiaan mengenai simpanan nasabah.Jika 

tidak adanya kerahasiaan tersebut, tentu dapat merugikan nasabah itu 

sendiri karena dapat mengundang kejahatan bagi pihak yang mengetahui 

mengenai simpanan nasabah. 

Asas kerahasiaan (konfidensialitas)dalam soal-soal keuangan 

perbankan sudah dikenal sejak lama.Pada zaman pertengahan ketentuan 

semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan.Kerajaan 

                                                           
16

Charles J.Woelfel, Encyclopedia of Banking and Finance Tenth Edition, (United States of America: 

A BankLine Publication, 1994), hlm. 69. 
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Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.Kepercayaan kepada kebijakan lembaga 

perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai 

keuangan dan pribadi nasabah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa 

ditawar-menawar lagi pada saat berkembangnya perdagangan dan 

ambruknya feodalisme dalam pertarungan untuk memperjuangkan hak-

hak individu. Menjelang abad ke-19, dapat dikatakan pemerintah di Eropa 

Barat telah mensahkan asas kerahasiaan bank dan semenjak itu undang-

undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki 

sistem perbankan yang tertib.
17

 

Kerahasiaan bank bukan muncul pada saat sekarang saja, tetapi sudah 

sejak dahulu kerahasiaan bank telah ada karena pada saat itu, masyarakat 

menyadari bahwa dengan adanya kerahasiaan bank ini dapat melindungi 

simpanan mereka.Timbulnya kerahasiaan bank ini semula bertujuan untuk 

melindungi kepentingan nasabah secara individual. 

Kerahasiaan bank di Singapura diatur di dalam Undang-Undang 

Perbankan (Banking Act, Cap.19 Section 47, 2008 Rev. Ed.).Bank yang 

mempunyai izin usaha di Singapura tunduk pada kewajiban kerahasiaan 

sehubungan dengan informasi nasabah dan rekeningnya.Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 47, Undang-Undang Perbankan (Banking 
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Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 153. 
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Act,Cap.19, 2008 Rev. Ed.). Revisi Undang-Undang Perbankan yang 

dilakukan demi hukum telah memperkenalkan Pasal 47 yang baru dalam 

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

memungkinkan bagi bank-bank di Singapura untuk pertukaran informasi 

dengan alasan mengenai penggelapan pajak.  

“Banking secrecy in Section 47 (1) (Banking Act, Cap. 19, 2008 

Rev.Ed.)is Customer information shall not, in any way, be disclosed by a 

bank in Singapore or any of its officers to any other person except as 

expressly provided inthis Act”. Kerahasiaan bank di Pasal 47 Ayat (1) 

adalah informasi nasabah tidak boleh, dengan cara apapun, diungkapkan 

oleh bank di Singapura atau pegawai bank kepada pihak lain kecuali 

dengan jelas disebutkan dalam undang-undang ini. 

Bank secrecy (or bank privacy) is a legal principle in some 

jurisdictions under which banks are not allowed to provide to authorities 

personal and account information about their customers unless certain 

conditions apply (for example, a criminal complaint has been 

filed).
18

Kerahasiaan bank (atau privasi bank) merupakan syarat mutlak 

dimana bank tidak boleh memberikan informasi mengenai nasabahnya 

kepada pihak yang berwajib tetapi diperbolehkan dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku (contohnya, adanya tindakan kejahatan). 

                                                           
18

Wikipedia, “Bank Secrecy” http://en.m.wikipedia.org/wiki/Bank_secrecy, diunduh pada tanggal 08 

April 2013. 
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2.2 Teori Rahasia Bank
19

 

Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini 

yaitu sebagai berikut: 

a. Teori Mutlak 

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka 

kepada siapa pun dan dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi 

negara yang menganut teori mutlak ini.Bahkan, negara-negara yang 

menganut perlindungan nasabah secara ketat sperti Swiss atau negara-

negara tax haven seperti Kepulauan Bahama atau Kepulauan Caymand 

juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus. 

b. Teori Relatif 

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal 

khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan 

bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan 

atau kepentingan perkara pidana. 

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat 

dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan 

tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena 

penyidik. Dengan demikian dana tetap aman, tetapi teori relatif sesuai 
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Munir Fuady, Op.cit., hlm. 89. 
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dengan rasa keadilan, artinya dalam kepentingan negara atau 

kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada 

alasan sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah 

dapat diungkapkan. 

Dengan demikian, teori relatif melindungi kepentingan semua pihak 

baik individu, masyarakat, maupun negara.Dalam hal ini negara Singapura 

menganut teori relatif, yang dimana untuk mengungkapkan suatu tindakan 

kejahatan mengenai informasi nasabah dapat diungkapkan kepada pihak-

pihak yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Perbankan (Banking 

Act, Cap. 19, 2008 Rev. Ed.).Teori ini menguntungkan bagi para penegak 

hukum atau pihak-pihak lain yang disebutkan di dalam Undang-Undang 

Perbankan (Banking Act, Cap.19, 2008 Rev. Ed.) untuk mengungkap 

kasus-kasus tertentu demi kepentingan umum.  

 

3. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Bankir 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Wesel (Bills of Exchange Act, 

Cap. 23, 2004 Rev.Ed.) bankir termasuk perorangan tanpa melihat badan 

usaha atau tidak, yang menjalankan usaha perbankan. Setiap bank mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan usahanya, yang di mana 

kewajiban dan tanggung jawab bank merupakan hal yang harus dipenuhi oleh 

setiap bank, agar dapat melanjutkan kehidupannya. 
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Tanpa memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka tidak akan ada 

masyarakat yang menempatkan atau menginvestasikan dananya di bank 

tersebut. Karena masyarakat pasti akan menilai bahwa bank tersebut tidak 

dapat dipercaya karena Pertama, dalam melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawab sebagai sebuah bank tidak dapat dilaksanakan dengan 

sepenuhnya, dan Kedua dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 

saja tidak dapat dilaksanakan dengan baik apalagi dalam menjaga kerahasiaan 

bank. Dengan memikirkan hal tersebut, membuat masyarakat tidak dapat 

mempercayai bank tersebut. 

Tugas-tugas dari suatu bank adalah sebagai berikut:
20

 

a. Tugas untuk menerima uang dan mengumpulkan cek untuk rekening 

nasabah. 

b. Tugas untuk menghargai cek nasabah dan tidak mencairkan cek tanpa 

otoritas yang bersangkutan. 

c. Tugas untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabah. 

d. Tugas dengan perintah untuk menyita. 

Selain tugas-tugas tersebut, seorang bankir  juga mempunyai tanggung 

jawab umum yaitu sebagai berikut:
21

 

                                                           
20

Zulkifli Hasan, “Law of Banking and Security” 

http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/06/week-4-bankers-rights-and-duties.pdf, diunduh pada 

tanggal 10 April 2013. 

21
Exforsys Inc., “Duties of a Banker” http://www.exforsys.com/career-center/career-tracks/duties-of-a-

banker.html diunduh pada tanggal 11 April 2013. 
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a. Bankir bertanggung jawab untuk ikut serta membantu keuangan 

nasabah yang memiliki potensi dan menawarkan program bank yang 

sesuai dengan persetujuan keuangan nasabah. Contohnya: seperti 

nasabah yang memiliki dana dan bank menawarkan kepada nasabah 

untuk menginvestasikan dananya sesuai dengan program yang 

ditawarkan bank. 

b. Bankir akan meninjau kembali keuangan nasabah, memperkenalkan 

program keuangan yang mungkin dibutuhkan oleh nasabah dan 

menjawab apa yang ditanyakan atau dibutuhkan nasabah secara 

bertahap. 

c. Bankir juga adalah individu yang bertanggung jawab terhadap  

kegiatan operasional agar berjalan dengan lancar dalam suatu bank. 

d. Bankir harus memastikan bahwa nasabah mematuhi peraturan bank 

dan peraturan hukum federal dan negara yang bersangkutan. 

 

4. Ruang Lingkup Rahasia Bank 

Lingkup rahasia bank merupakan suatu bagian yang penting dari 

ketentuan rahasia bank.Persoalan ini terkait erat dengan substansi ketentuan 

rahasia bank, yaitu mengenai hal-hal yang perlu dirahasiakan. Adapun yang 

termasuk ruang lingkup rahasia bank di dalam Pasal 40A Undang-Undang 

Perbankan (Banking Act Cap. 19, 2008 Rev. Ed.) adalah sebagai berikut: 
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a. Informasi tentang atau setiap hal tentang rekening nasabah yang berkaitan 

dengan pinjaman, investasi, atau jenis transaksi lainnya, tetapi tidak 

termasuk informasi yang menunjuk salah satu nama nasabah maupun 

nasabah lainnya. 

b. Informasi simpanan atau “deposit information” yang didefinisikan sebagai 

informasi tentang rekening nasabah pada bank, dana nasabah yang 

dikelola oleh bank atau kotak penyimpanan barang (safe deposit box) yang 

dimiliki oleh nasabah atau setiap kesepakatan penyimpanan (safe custody 

arrangements) yang dibuat oleh nasabah pada bank,tetapi tidak termasuk 

informasi yang menunjuk salah satu nama nasabah maupun nasabah 

lainnya. 

 Kerahasiaan bank seperti yang terdapat di Pasal 47 Ayat (1) adalah 

informasi nasabah tidak boleh, dengan cara apapun, diungkapkan oleh 

bank di Singapura atau pegawai bank kepada pihak lain kecuali dengan 

jelas disebutkan dalam undang-undang ini. Dalam artian bahwa bank dan 

pegawai bank merupakan pihak-pihak yang juga termasuk ruang lingkup 

dalam rahasia bank.Karena bank dan pegawai bank mengetahui mengenai 

keterangan dan keadaan keuangan nasabah, oleh karena itu bank dan 

pegawai bank termasuk di dalamnya.  
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5. Pihak-Pihak Yang Berkewajiban Memegang Rahasia Bank 

  Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan (Banking Act Cap. 19 2008 

Rev. Ed.) yang termasuk pegawai bank adalah: 

a. Direktur, sekretaris atau karyawan perusahaan; 

b. Receiveratau manajer dari setiap bagian dari usaha perusahaanyang 

ditunjuk berdasarkan kekuasaan yang terkandung dalam setiap instrumen; 

dan 

c. Likuidator perusahaan yang ditunjuk secara sukarela. 

Pihak-pihak tersebut merupakan pegawai bank yang dimana sebagai pihak 

yang harus memegang teguh rahasia bank dan sebagaimana dapat dilihat dari 

penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan (Banking Act Cap. 

19 200, Rev.Ed.) yang menyebutkan bahwa informasi nasabah tidak boleh, 

dengan cara apapun diungkapkan oleh bank di Singapura atau pegawai bank 

kepada pihak lain kecuali dengan jelas disebutkan dalam Undang-Undang ini. 

 

6. Larangan Umum Melakukan Pengungkapan Informasi 

Seperti halnya di Indonesia, di dalam Undang-Undang Perbankan 

Singapura juga terdapat larangan umum untuk melakukan pengungkapan 

informasi nasabah. Informasi mengenai nasabah tidak dapat sembarangan 

diungkapkan kepada pihak lain karena dengan jika nasabah mengetahui pihak 

bank mengungkapkan informasi mengenai nasabah, maka secara otomatis 

nasabah tidak akan mempercayai bank tersebut. Karena bank tersebut 
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dianggap tidak dapat menjaga rahasia mengenai keterangan dan keadaan 

keuangan nasabah dengan baik dan kurang teguhnya pihak bank dalam 

memegang rahasia bank. 

Menurut Undang-Undang Perbankan di Singapura Pasal 47 menyebutkan 

bahwa informasi nasabah tidak boleh, dengan cara apapun, diungkapkan oleh 

bank, yaitu bank yang didirikan di Singapura atau kantor cabang dan kantor 

yang berlokasi di Singapura dari bank yang didirikan di luar Singapura atau 

oleh pegawainya kepada pihak lain, kecuali sebagaimana yang secara tegas 

disebutkan di dalam Undang-Undang Perbankan (Cap. 19, 2008 Rev. Ed) (dan 

dijelaskan dalam Third Schedule nya). Karena itu, kewajiban menjaga rahasia 

berdasarkan Pasal 47 berlaku untuk bank maupun pegawainya. 

Istilah ”informasi nasabah” atau ”customer information” didefinisikan 

dalamPasal 40A Undang-Undang Perbankan yang berarti: 

1. Setiap informasi tentang atau setiap hal tentang rekening nasabah pada 

bank, baik rekening yang berkaitan dengan pinjaman, investasi atau jenis 

transaksi lainnya tetapi tidak termasuk informasi yang tidak merujuk pada 

nasabah yang disebutkan namanya atau grup dari nasabah yang disebutkan 

namanya; atau 

2. Informasi simpanan atau deposit information yang didefinisikan sebagai 

informasi tentang rekening nasabah pada bank, dana nasabah yang dikelola 

oleh bank atau kotak penyimpanan barang (safe deposit box) yang dimiliki 

oleh nasabah atau setiap kesepakatan penyimpanan barang (safe custody 
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3. arrangements) yang dibuat oleh nasabah pada bank, akan tetapi tidak 

termasuk informasi yang tidak merujuk pada nasabah yang disebutkan 

namanya atau grup dari nasabah yang disebutkan namanya. 

4. Pasal 47 dan Third schedule dari Undang-Undang Perbankan (Banking 

ActCap.19, 2008 Rev. Ed.) berlaku tidak hanya pada bank akan tetapi juga 

pada bank dagang (merchant bank) yang disetujui sebagai lembaga 

keuangan di Singapura berdasarkan Monetary Authority of Singapore Act 

(Cap. 186, 1999 Rev. Ed). Untuk keperluan ini, Pasal yang telah diubah 

dan Third Schedule, yang berlaku untuk bank dagang (merchant bank), 

disebutkan di dalam Peraturan Perbankan (Banking Regulations) (Reg 5, 

2004 Rev. Ed). 

 

C. Sejarah Munculnya Konsep Rahasia Bank
22

 

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah 

bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika Court of Appeal Inggris 

secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus Tournier v. National 

Provincial and Union Bank of England tahun 1924, suatu putusan pengadilan 

yang kemudian menjadi leading case law yang menyangkut ketentuan rahasia 

bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadilan-pengadilan negara-negara 

lain yang menganut common lawsistem. Bahkan 60 tahun sebelum putusan 

Tournier tersebut, yaitu dalam perkara Foster v. The Bank of  London tahun 1862, 
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Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm. 3. 
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juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh 

mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada 

pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi 

dari putusan-putusan pengadilan berikutnya. 

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan 

nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia 

bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara 

individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal 

mempunyai  ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah 

juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara 

individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak 

dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss 

lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral 

secara tradisional. Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum Huguenots 

dari Prancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau 

dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama 

yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi banker, dan 

menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk 

urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alaasan kedua adalah 

sehubungan dengan dikejar-kejarnya orang Yahudi di waktu regime Nazi 

berkuasa di Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an. 
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Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, 

keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di 

bidang money laundering, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, 

terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya 

pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila 

kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus di dahulukan daripada 

kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi 

kepentingan nasabah secara individual (dalam arti tidak boleh mengungkapkan 

keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit 

mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung 

memungut:1) pajak nasabah yang bersangkutan, 2) penindakan korupsi, dan 3) 

pemberantasan  money laundering. 

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam hal-hal tertentu, justru demi 

kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, dikehendaki agar kewajiban 

rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan 

dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa dan 

masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan 

dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi 

keberhasilan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat. 

Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalah antara lain dapat diakibatkan 

oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu 

longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang-undang yang mengatur 
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mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasia bank secara 

mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum 

menghendaki demikian. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban rahasia 

bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi:1) 

kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga 2) bagi bank yang bersangkutan dan 3) 

bagi kepentingan masyarakat umum sendiri. 
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