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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Peneliti 

menraik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Ketentuan rahasia bank di Indonesia secara spesifik diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan 

ketentuan rahasia bank di Malaysia diatur dalam Financial Service Act 

2013 (FSA). Negara Indonesia dan Malaysia mempunyai peraturan 

yang berbeda dalam hal pelanggaran rahasia bank khususnya 

dilakukan oleh mantan pegawai bank. Secara umum, apabila terdapat 

penggunaan data nasabah demi kepentingan pribadi yang sering 

dikenal dengan pelangggaran rahasia bank yang mana dilakukan oleh 

mantan pegawai bank, bank tidak bertanggungjawab atas perbuatan 

yang dilakukan oleh mantan pegawai bank tersebut. Dari segi 

peraturan perbankan Indonesia, tidak terdapat pengaturan bahwa 

mantan pegawai bank wajib mempunyai kewajiban untuk 

merahasiakan data nasabah, dan terlebih daripada itu tidak terdapat 

pengaturan bahwa bank harus bertanggungjawab atas perbuatan 

pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank 
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tersebut, dan apabila bank ingin bertanggungjawab atas hal ini, maka 

semuanya tergantung pada kebijakan perusahaan perbankan itu sendiri. 

Dintinjau dari peraturan lembaga keuangan Malaysia, diatur bahwa 

mantan pegawai bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data 

nasabah, sehingga apabila terjadi pelanggaran rahasia bank, pelaku 

yang melakukan pelanggaran rahasia bank bertanggungjawab penuh 

atas perbuatannya dan bank tidak dapat diminta 

pertanggungjawabannya. 

2. Ketentuan Rahasia Bank negara Indonesia dan Malaysia tentu 

mempunyai persamaan dan perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari 

perbedaannya yakni pada pihak terafiliasi bank, di negara Indonesia 

direksi, komisaris, pengurus, dan pegawai bank memiliki kewajiban 

merahasiakan data nasabah, sedangkan di negara Malaysia  direksi, 

komisaris, pengurus, dan pegawai bank yang bekerja saat itu, bahkan 

setelah menduduki jabatan tersebut tetap memiliki kewajiban 

merahasiakan data nasabah. Dari segi ruang lingkup, rahasia bank 

menurut ketentuan di negara Indonesia dan Malaysia memiliki makna 

yang serupa. Dari sifat rahasia bank, kedua negara tersebut juga 

menganut teori yang sama yakni teori rahasia bank yang bersifat relatif 

(Relative Theory). Dari pengecualiaan rahasia bank, Indonesia dan 

Malaysia memiliki ketentuan pengecualiaan rahasia bank yang serupa 

yakni pengecualiaan pada kepentingan hukum dan negara. Disamping 

itu, pelanggaran rahasia bank menurut ketentuan kedua negara tersebut 
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memiliki sifat sanksi yang sama yakni adanya hukum penjara dan 

sanksi administratif, serta dapat bersifat kumulatif. 

 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam penulisan skripsi ini, Peneliti 

mengalami beberapa kendala yang dirasa cukup menghambat Peneliti 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Keterbatasan bahasa, dimana terdapat istilah-istilah yang dikenal 

pada ketentuan negara lain, namun tidak dikenal dalam ketentuan 

negara kita. Terdapat pula istilah-istilah sama namun mengandung 

pengertian yang berbeda, demikian sebaliknya istilah yang berbeda 

tetapi mengandung pengertian yang sama.  

2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode 

perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan 

ketentuan hukum nasional di Indonesia dan Malaysia. Peneliti harus 

menyediakan waktu yang lebih untuk mempelajari ketentuan hukum 

nasional negara Malaysia 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka Peneliti memberikan saran kepada 

Pemerintah Negara Indonesia dan Pihak Perbankan yaitu disarankan agar 

memperbaharui ketentuan-ketentuan mengenai pihak terafiliasi bank yang 
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mencakup mantan pegawai bank khususnya dalam pertanggungjawaban 

atas penggunaan data nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dan menerapkan suatu ketentuan untuk membuat pernyataan 

oleh mantan pegawai bank bahwa mereka memiliki kewajiban untuk 

merahasiakan data nasabah selayaknya seperti pegawai bank bagi bank 

yang belum memilki kebijakan atas hal ini selama belum terdapat 

pembaharuan peraturan perbankan di Indonesia. 
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