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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan sektor ekonomi dan perbankan senantiasa bergerak 

cepat dan semakin menyatu dengan ekonomi regional dan Internasional yang semakin 

kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, oleh karena itu diperlukan 

penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk perbankan. Dilihat dari segi 

pertumbuhan ekonomi, lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting dalam 

sistem perekonomian di Indonesia.

“Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi 
dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan 
dalam proses yang dimaksud, 
penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup 
upaya penyehatan bank secara individu melainkan juga penyehatan sistem 
perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi 
tanggung jawab bersama pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat 
pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu 
memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara 
maksimal dalam perekonomian nasional”1.

Sehubungan dengan itu, diperlukan

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dan besar 

peranannnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, bank 

bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit 

dan jasa-jasa keuangan lainnya. Selain itu bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan 

pembayaran, pada kenyataannya secara operasional adalah juga “milik” masyarakat,

'Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.

1
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karena eksistensinya bukan hanya harus dijaga oleh pemilik bank itu sendiri, melainkan 

juga oleh masyarakat secara luas, negara dan bahkan komunitas dunia. Bank mempunyai 

peran yang penting mengingat keambrukan suatu bank dapat menimbulkan akibat multi 

dimensional (domino effect), yang juga akan mempengaruhi bank-bank lain, yang pada 

gilirannya berpengaruh terhadap fungsi sistem keuangan dan pembayaran suatu negara.

Sebagai lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada

sangat penting menjagakepercayaan dari para nasabahnya, maka bank 

kredibilitasnya agar kepercayaan dari nasabah atau masyarakat luas tetap tinggi.

Kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan tumbuh dan berkembang 

dikarenakan pada lembaga tersebut adanya unsur kerahasiaan, dengan adanya 

kerahasiaan itulah masyarakat tertarik untuk menyimpan dana dan menggunakan 

jasa-jasa perbankan. Kewajiban menjaga rahasia nasabah merupakan suatu hal yang 

sulit, karena kerahasian bank sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. 

Kepercayaan ini merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara.

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank menjembatani potensi dan 

sumber-sumber dana yang dimiliki masyarakat dengan berbagai kegiatan ekonomi 

pembangunan. Dengan demikian pengelolaan bisnisnya harus berdasarkan pada 

norma perbankan yang sehat, tetap memperhatikan unsur sebagai agen pembangunan 

serta, sebagai lembaga penghubung (perantara) keuangan yang dapat dipercaya 

masyarakat, sehingga dengan demikian mereka harus menjauhkan diri dari sifat 

spekulatif mengingat bisnis perbankan melibatkan dana masyarakat.
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Dalam rangka itu maka salah satu unsur yang paling pokok dalam perbankan 

adalah dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh masyarakat yang menyimpan dananya 

dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank, untuk tidak mengungkapkan 

keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah kepada pihak 

lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi 

dan mematuhi dengan teguh apa yang disebut “ Rahasia Bank“

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan 

bukan sekedar hanya kewajiban kontraktual belaka antara bank dengan nasabah, 

tetapi lebih dari itu hendaklah ditetapkan atau dipandang sebagai suatu kewajiban 

publik. Hal ini dikarenakan bila hanya dipandang sebagai kewajiban kontraktual 

belaka maka akan dengan mudah disimpangi dan dilanggar.

Menurut Pasal 1 butir (16) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, merumuskan rahasia bank adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari 
nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Pengertian “kelaziman dunia perbankan” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40, 

yaitu seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena 

kegiatan usahanya. Memperhatikan pengertian di atas terlihat bahwa pengertian 

rahasia bank menjadi sangat luas, karena meliputi data dan informasi 

berhubungan dengan keuangan atau hal-hal lain dari nasabah, baik 

simpanannya atau kredit (pinjaman) nasabah.

yang

mengenai uang
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Namun demikian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 memberi pengecualian 

terhadap ketentuan rahasia bank tersebut, yakni dapat dikecualikan untuk kepentingan 

perpajakan, peradilan pidana, perkara perdata dan tukar-menukar iniormasi antar 

bank, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992, yang menyatakan :

“Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang 
keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank 
menurut kelaziman dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44.”

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, maka Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 memberi pengertian yang lebih sempit terhadap rahasia bank.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (28) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

merumuskan rahasia bank adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah 
penyimpan dan simpanannya.”

Berdasarkan rumusan ini, maka rahasia yang wajib disimpan oleh bank adalah 

rahasia dari nasabah, yang dalam hal ini disebut nasabah penyimpan/penabung, tidak 

lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah. Sedangkan pengecualiannya adalah 

dalam hal untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang negara 

(Pasal 41 A), pemeriksaan perkara pidana (Pasal 43), tukar menukar informasi antar 

bank (Pasal 44) dan permintaan nasabah penyimpan (Pasal 44A), seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

merumuskan bahwa :

yang
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“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan 
simpanannya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A,pasal 42, 
pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.”

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

aan

menyatakan bahwa:

“Apabila nasabah adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai 
nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam 
kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan sebagai nasabah selain 
sebagai nasabah penyimpan, bukan meryupakan keterangan yang wajib 
dirahasiakan bank.”

Kewajiban bank menjaga rahasia nasabah penyimpan merupakan suatu hal 

yang sangat sulit, karena kerahasiaan bank sangat erat kaitannya dengan kepercayaan 

masyarakat (fiduciary duty) terhadap bank. Oleh karena itu, kewajiban menjaga 

rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan masyarakat. Makin tinggi tingkat

keamanan rahasia bank, makin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Namun, kadangkala asas kerahasiaan bank dapat disalahgunakan oleh orang-orang

yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang mendapatkan uang dari jalan
o

yang tidak sah .

Filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah (Rahasia 

Bank) didasari oleh 5 alasan:

1. Hak setiap orang atau badan hukum untuk tidak diikutcampuri atas masalah 
yang bersifat pribadi (personalprivacy).

2. Hal yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah. Dalam 
hal ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik 
wajib melindungi kepentingan nasabah.

3. Atas dasar kepentingan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan.
5. Karakteristik usaha bank3.

2 Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang,

3 Ibid

1998, hlm.163.
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Pada dasarnya kerahasiaan bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang 

memeerlukan kepercayaan masyarakt yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat 

akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari 

bank ada jaminan bahwa simpanan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan tidak 

akan disalahgunakan. Namun demikian ini masih dipertentangkan banyak pihak yaitu 

bagaimana dengan kepentingan instansi lain yang mempunyai kewenangan dibidang 

penyidikan atau pemeriksaan keuangan, apakah data-data keuangan nasabah yang terlibat 

kasus pidana atau perdata mempunyai peluang untuk dibuka.

Melalui ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap 

ketentuan rahasia bank ditetapkan sebagai pelanggaran publik atau pidana (criminal 

violation). Persoalan ini akan dapat menjadi suatu “legal lssue” dibanyak negara, 

termasuk Indonesia. Persoalan dimaksud berkaitan dengan sikap bagaimana yang 

seharusnya diambil bila terdapat benturan antara kepentingan masyarakat luas, karena 

terjadi benturan antara kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank demi 

melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan dan kewajiban untuk 

mengungkapkan rahasia bank, demi melindungi kepentingan masyarakat 

(kepentingan umum). Benturan itu dapat terjadi sehubungan dengan penghitungan 

dan penagihan pajabat pajak, proses hukum dalam hal tindak pidana korupsi, dan 

money laundering\

4 Menembus Rahasia Perbankan Melalui Skandal Bank Bali, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8, 
1999, hlm.21.
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Dalam praktek perbankan pengertian dari rahasia bank itu sendiri diberi 

penafsiran yang berbeda-beda. Seperti dalam kasus PT. Golden Key Group milik 

Eddy Tanzil sebesar Rp. 1,3 Triliun dan Texmaco milik Marimutu Sinivasan sebesar 

Rp. 8,9 Trillliun, ternyata dibeberkan dalam media massa, begitu pula data keuangan 

Andi M. Gahlib dibeberkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) meskipun Lippo 

Bank Membantah memberikan data tersebut kepada ICW5.

Berdasarkan persoalan diatas, maka ketentuan mengenai rahasia bank perlu 

diketahui baik pengertian, ruang lingkup, pengecualiannya dan sebagainya. Hal ini 

karena meskipun bank telah berupaya melaksanakan fungsinya berdasarkan prinsip 

kehati-hatian (prudential regulatiori), namun terdapat kecenderungan akan makin 

meningkatnya tindak pidana perbankan, termasuk rahasia bank. Oleh karena itu 

ketentuan mengenai rahasia bank dapat diperjelas, agar tujuan, ruang lingkup rahasia

bank untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dapat

terwujud. Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah

ini sehingga memilih judul skripsi “Penerapan Ketentuan Rahasia Bank dalam

Prakteknya di Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil suatu permasalahan mengenai : 

Apakah ketentuan mengenai rahasia bank dalam penerapannya merupakan 

suatu bentuk perlindungan hukum bagi para nasabah dan prakteknya

1.

5 Ibid.
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di perbankan ?

2. Apakah ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu faktor yang 

menjadi kendala dalam pengungkapan kasus-kasus di bidang perbankan ?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis ketentuan rahasia bank menurut Undang-undang Nomor 

10 tahun 1998, sehingga dapat dijelaskan apakah ketentuan mengenai 

rahasia bank dalam penerapannya itu merupakan suatu bentuk perlindungan

hukum bagi nasabah dan prakteknya di perbankan itu sendiri.

2. Untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia bank dalam

segala aspeknya sehingga dapat diketahui apakah ketentuan rahasia bank

tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam

pengungkapan kasus-kasus dibidang perbankan menurut Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

konsep dibidang hukum perbankan, khusus yang berkaitan dengan 

penerapan ketentuan rahasia bank dalam praktek perbankan.

b. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi guna memahami 

secara menyeluruh beberapa aspek dari ketentuan rahasia bank, serta untuk
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ketentuan rahasia bank dalam praktekmengungkapkan penerapan

perbankan.

E. Ruang Lingkup

Pada penyusunan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada 

pokok permasalahan mengenai penerapan dari ketentuan rahasia bank dalam praktek, 

apakah ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan 

prakteknya di perbankan ataukah sebagai salah satu faktor yang menjadi kendala 

dalam pengungkapan kasus-kasus di bidang perbankan bila ditinjau dari Undang- 

undang Nomor 10 Tahun 1998.

Metode PenelitianF.

Tipe Penelitian1.

Penelitian dengan judul “Penerapan Ketentuan Rahasia Bank dalam Prakteknya

di Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998” ini menggunakan tipe

penelitian deskripsi dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi 

maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat tentang penerapan ketentuan rahasia bank dalam 

prakteknya di perbankan menurut Undang-undang No.10 tahun 1998,6 sedangkan 

deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, 

bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan

6 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1998, hlm.36.
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untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat 

data dengan data lainnya. Secara analitis artinya penelitian ini analisis datanya 

mengarah ke populasi data7.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal 

research) yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris , mengingat 

permasalahan yang diteliti dan dikaji berkaitan dengan penerapan ketentuan rahasia 

bank dalam prakteknya di perbankan menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 . 

Dalam penelitian ini, pensistematisan dan penganalisisan dilakukan terhadap asas- 

asas hukum dan peraturan-peraturan hukum tentang/dan yang berkaitan dengan

rahasia bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 sehingga dapat diperoleh

kejelasan dan pemahaman yang utuh tentang penerapan ketentuan rahasia bank dalam

praktek di perbankan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palembang (Ibukota Propinsi Sumatera Selatan).

Populasi penelitian adalah Bank Sentral dan Bank Umum yang berkantor di 

Palembang dan penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian untuk mendapatkan 

informasi mengenai pengalaman praktek mengenai ketentuan rahasia bank. 

Berdasarkan atas pertimbangan relevansinya dengan tujuan penelitian ini responden

7Ibid., hlm. 39.
*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984,hlm. 51.
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ditentukan sebagai narasumber (informan) dipilih melalui teknik purposive 

sampling\ yaitu berdasarkan kriteria keahlian atau pengalaman dari narasumber. 

Berdasarkan hal tersebut, telah dipilih beberapa narasumber yang terdiri dari :

a. Bank Indonesia yang merupakan konseptor Undang-undang perbankan, 

sehingga dapat memberikan masukan mengenai latar belakang dari 

dimuatnya ketentuan rahasia bank dan penetapan sanksi 

pelanggarannya.

b. Kalangan praktisi perbankan yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) cabang Palembang yang dipandang sebagai bank 

yang telah established dalam dunia perbankan, sehingga dari pengalaman 

praktik yang telah dijalankan dan telah digariskan oleh kantor pusatnya di 

Jakarta, diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan dari 

pengalaman mereka yang sudah ada.

c. Penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian (Kepolisian Kota 

Besar)Palembang sebagai instansi yang berwenang melakukan tindakan 

pertama dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana atas 

pelanggaran rahasia bank.

yang

atas

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Sekunder

Masri Singarimbun dan Sofian EfTendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989,
hlm.155
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Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh 

dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan di 

bidang Perbankan, seperti Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

serta Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia

_

Bank serta peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, artikel,

jurnal hukum, hasil-hasil seminar, buku-buku literatur 

berhubungan dengan penelitian ini'0

yang

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus 

perbankan dan jurnal ilmiah11.

b. Data Primer

Adapun data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk 

memberi pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data

10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
hlm. 2
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sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari 

responden (narasumber).

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan (library reasearch) atau studi dokumentasi. 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, 

asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang

berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan

perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

b. Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa 

keterangan atau informasi dari responden. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara terstruktur 

Gguided interview) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara ini 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, dengan maksud untuk 

memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, 

selanjutnya akan dilakukan proses editing atau pengeditan data. Hal ini dilakukan 

akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan 

menjajaki kembali ke sumber datanya. Setelah pengeditan data selesai dilakukan

kemudian data

caraagar

dengan cara coding ataupemberian kode-kode tertentu, 

dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan kelompok atau unit analisis yang

lain, apakah data tersebut saling mendukung atau saling bertentangan.

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis 

data secara deskriptif-analitis-kualitatif, untuk kemudian diambil statu kesimpulan

sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat

terjawab. Konsepsi tersebut disajikan berupa suatu hasil penelitian yang bersifat

kualitatif.

Definisi Konsep

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan peristilahan tertentu 

sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

7.



15

kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak;

3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu;

4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil;

5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

6. Pihak terafiliasi adalah ;

a. anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat

atau karyawan bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau 

karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank,antara lain : akuntan 

publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
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d. pihak menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi 

pengelolaan bank, antara lain: pemegang saham dan keluarganya, 

keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga

pengurus.

7. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

9. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.

10. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan

itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
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