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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada prinsipnya rahasia bank di semua negara sama dan memberlakukan 

ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, rahasia bank bersifat universal, 

namun berbeda-beda dasar hukumnya untuk di setiap negara. Mengenai 

kerahasiaan bank di Indonesia dan Singapura telah diatur dalam Undang-

Undang di masing-masing negara. Di Indonesia kerahasiaan bank pertama 

kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(PERPU) No 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank kemudian dapat dilihat 

dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan 

di Singapura kerahasiaan bank itu sendiri terdapat dalam Banking Act Cap. 

19, 2008 Revision Edition. Persamaan pada kedua negara dalam kewajiban 

menjaga kerahasiaan bank oleh pihak bankir yaitu adanya undang-undang 

yang mengatur kerahasiaan bank tersebut, sehingga pihak bankir tidak 

dapat memberikan rahasia bank kepada pihak lain begitu saja. Pihak-pihak 

yang mendapatkan pengecualian atas berlakunya rahasia bank tersebut 

telah diatur di dalam undang-undang di kedua negara tersebut. Adanya 

sanksi yang mengatur jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak bankir yang sebagaimana terdapat dalam undang-undang perbankan 
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di kedua negara. Perbedaan pada kedua negara dapat dilihat dari segi ruang 

lingkup rahasia bank yang mana ruang lingkup rahasia bank Singapura 

lebih luas daripada Indonesia, di sini Indonesia hanya mengatur terbatas 

sampai simpanan nasabah penyimpan saja sedangkan Singapura mengatur 

sampai ke pinjaman, investasi, atau jenis transaksi lainnya dan juga 

informasi simpanan nasabah. Dari segi pengungkapan lebih lanjut 

mengenai rahasia bank yang dimana undang-undang di Singapura telah 

mengatur dengan jelas mengenai pengungkapan informasi nasabah yang 

diizinkan tersebut, terdapat pengungkapan lebih lanjut yang tidak dilarang 

dan dilarang. Sedangkan di Indonesia hal tersebut tidak diatur di dalam 

undang-undang. Pihak-pihak yang memegang teguh rahasia bank di 

Singapura hanya officers yang mana maksud dari officers adalah 

direktur,sekretaris, atau karyawan perusahaan, receiver atau manajer dari 

setiap bagian dari usaha perusahaan yang ditunjuk berdasarkan kekuasaan 

yang terkandung dalam setiap instrumen, dan likuidator perusahaan yang 

ditunjuk secara sukarela. Sedangkan di Indonesia yang berkewajiban 

memegang teguh rahasia bank adalah anggota dewan komisaris bank, 

anggota direksi bank, pegawai bank yang mana pegawai bank disini sampai 

meliputi ke security dan cleaning service padahal jika dilihat kedua bagian 

tersebut tidak mempunyai hubungan dengan nasabah dan pihak terafiliasi 

lainnya. 
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2. Sungguhpun keterangan dan simpanan nasabah penyimpan merupakan 

rahasia bank yang harus dijaga oleh pihak bankir, akan tetapi untuk hal-hal 

tertentu dapat diberikan kemungkinan untuk dibukanya rahasia bank. Di 

Indonesia pembukaan rahasia bank bagi Warga Negara Asing (WNA) yang 

melakukan tindak pidana dan mempunyai rekening di Indonesia dapat 

dilakukan asalkan pembukaan rahasia bank tersebut dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang terdapat di Indonesia. Pembukaan rahasia bank 

tersebut juga dapat dilakukan sepanjang sebelumnya telah dilakukan 

perjanjian kerja sama antar kedua negara. Dan di Singapura pembukaan 

rahasia bank bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak 

pidana dan mempunyai rekening di Singapura, pembukaan rahasia bank 

juga dapat dilakukan asalkan adanya perjanjian kerja sama antar kedua 

negara dan  juga Singapura siap membantu pemerintah asing untuk 

menyelidiki aktifitas kejahatan termasuk pertukaran informasi rekening 

bank dan data yang disediakan termasuk informasi rinci transaksi rekening 

serta perusahaannya. 

3. Berdasarkan pemaparan Penulis diatas, Penulis melihat bahwasannya 

negara Singapura lebih baik dalam menjaga kerahasiaan bank. Dikarenakan 

Singapura dalam menjaga kerahasiaan bank dengan sangat ketat dan ruang 

lingkup dalam menjaga kerahasiaan bank di Singapura lebih luas serta 

dalam hal pengungkapan kerahasiaan bank untuk lebih lanjut telah dengan 

jelas diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Singapura. Selain itu, 
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Singapura merupakan pusat keuangan internasional yang tidak dapat 

diperas dengan cara yang sama seperti yurisdiksi lainnya dan juga dari 

faktor teknologi dan sistem informasi di Singapura lebih baik serta kedua 

hal tersebut diperlukan dalam menjaga kerahasiaan bank. Singapura juga 

merupakan negara yang disiplin dan taat hukum, sehingga dalam 

memberikan informasi mengenai kerahasiaan bank sesuai dengan prosedur 

yang berlaku di negara tersebut. 

 

2. Keterbatasan 

Adapun kendala yang dihadapi Penulis selama proses pembuatan laporan 

skripsi ini adalah: 

1. Minimnya pembahasan kerahasiaan bank antara Indonesia dengan Singapura, 

sehingga Penulis kesulitan untuk mendapatkan data-data dari Penulis lain. 

2. Referensi buku yang minim mengenai pembahasan kerahasiaan bank dan 

ditambah lagi Penulis merupakan seorang pekerja sehingga dalam penyusunan 

laporan skripsi ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya Penulis lain yang meneliti 

mengenai judul ini juga sehingga dapat menyempurnakannya. 
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3. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, 

maka Penulis memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk pihak-pihak 

yang memegang teguh kewajiban menjaga rahasia bank sebaiknya dibatasi, 

karena sebagaimana yang diketahui bahwa pihak-pihak yang memegang teguh 

rahasia bank adalah anggota Dewan Komisaris bank, anggota Direksi bank, 

pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya dari bank. Di sini pegawai bank yang 

dimaksud meliputi sampai ke security dan cleaning service. Padahal 2 (dua) 

bagian tersebut tidak termasuk dengan bagian yang berhubungan langsung dengan 

nasabah, sehingga ada baiknya jika pegawai bank yang dimaksud adalah pegawai 

bank yang benar-benar berhubungan langsung dengan nasabah, contohnya seperti 

Customer Service. Berbeda dengan Undang-Undang Perbankan Singapura yang 

mana pihak-pihak yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah 

pegawai bank dan pegawai bank yang dimaksud adalah Direktur, sekretaris atau 

karyawan perusahaan, receiver atau manajer dari setiap bagian dari usaha 

perusahaan, dan likuidator perusahaan. Pegawai bank yang dimaksud di 

Singapura dalam ruang lingkup yang sempit dan yang benar-benar berhubungan 

langsung dengan nasabah. Ada baiknya jika Undang-Undang perbankan di 

Indonesia juga mengatur dengan jelas hal yang demikian. 
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