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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia. 

Hal ini tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan 

nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran yang sangat 

strategis dari bank sebagai suatu badan usaha adalah bank yang 

mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun tersebut kepada 

masyarakat.1 

Mengingat peranan dari lembaga perbankan tersebut, maka dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila 

lembaga perbankan ditempatkan begitu strategis dan mendapat perhatian 

pemerintah melalui pembinaan yang intensif. Semuanya itu didasari oleh 

landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu 

berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu melindungi secara baik 

dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan 

dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi 

pencapaian sasaran pembangunan. 

                                                            
1 Teguh Pudjomuljono, Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan, (Bandung: Jambatan, 

1992), hlm.9. 
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Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya 

tergantung pada kepercayan para nasabah yang menyimpan dana mereka 

pada bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kepercayaan 

masyarakat terhadap bank yang telah maupun yang akan menyimpan 

dananya dapat terpelihara dengan baik dalam tingkat keamanan yang 

tinggi.  

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pada umumnya ialah 

kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank yakni menyangkut pada 

dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan 

dananya pada bank tersebut kepada pihak lain. Jadi, tergantung kepada 

kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh 

rahasia bank.  

Seiring dengan berjalannya waktu, identitas nasabah dapat dengan 

mudah dikonsumsi oleh pihak lain atau berpindah tangan kepada pihak 

lain, sehingga menimbulkan permasalahan bagi nasabah yang mana timbul 

suatu pertanyaan yakni apakah mantan pegawai bank masih tetap 

berkewajiban memegang teguh rahasia bank yang menjadi kewajibannya 

sewaktu yang bersangkutan tidak lagi menjadi pegawai aktif atau tidak. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisa lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan memberikan 

batas kajian dalam bentuk tulisan dengan memberikan judul ”Analisa 
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Yuridis Pertanggungjawaban Bank terhadap Penggunaan Data Nasabah 

yang dilakukan oleh Mantan Pegawai Bank demi kepentingan pribadi 

ditinjau dari Peraturan Perbankan Negara Indonesia dan Malaysia.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa 

pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan yang menjadi perumusan 

masalah dalam laporan skripsi ini. Di antara sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank atas  penggunaan 

data nasabah yang dilakukan oleh mantan pegawai bank demi 

kepentingan pribadi ditinjau dari peraturan perbankan negara 

Indonesia dan Malaysia? 

2. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan atas tindakan 

mantan pegawai bank terhadap penggunaan data nasabah demi 

kepentingan pribadi di negara Indonesia dan Malaysia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dalam menyusun laporan skripsi ini, 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban bank atas 

penggunaan data nasabah yang dilakukan oleh mantan pegawai 
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bank untuk kepentingan pribadi ditinjau dari peraturan 

perbankan negara Indonesia dan Malaysia. 

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan atas 

tindakan mantan karyawan bank terhadap penggunaan data 

nasabah demi kepentingan pribadi di negara Indonesia dan 

Malaysia. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Bagi Pemerintah 

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai 

wewenang dalam membuat hukum. Peneliti mengharapkan 

bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan untuk mengkaji serta 

memperbaiki ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank yang 

masih belum sempurna agar dapt memperoleh kepastian 

hukum. 

b. Bagi Pihak Bank 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi pengetahuan dan wawasan bagi pihak bank 

mengenai pertanggungan jawaban bank atas penggunaan data 

nasabah demi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh mantan 
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pegawai bank sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan 

yang ada. 

c. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik 

mahasiswa maupun dosen mengenai pertanggungan jawaban 

bank atas penggunaan data nasabah demi kepentingan pribadi 

yang dilakukan oleh mantan pegawai bank. 

d. Bagi Masyarakat 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumbangan para praktisi-praktisi hukum dan 

masyarakat khusunya pada dunia perbankan tentang 

pertanggung jawaban bank atas tindakan yang dilakukan oleh 

mantan pegawai bank terkait rahasia bank. Bagi peneliti 

selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 
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