


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

 Lembaga  perbankan  merupakan  inti  dari  sistem keuangan  dari  setiap  Negara.

Sebagai  lembaga  keuangan bank bank memiliki  fungsi  sebagai  badan usaha  yang

menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan memberiikan

jasa  dalam lalu  lintas  pembayaran.  Bank juga  di  dalamnya  harus  ada pengawasan

terhadap bank, pengendalian terhadap bank,  dan tingkat kesehatan bank.

Pengawasan bank yaitu memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola

bank  telah  melaksanakannya  dengan  baik.Dengan  pengawasan,  dapat  segera  di

lakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila ada peraturan atau ketentuan yang

tidak  dilaksanakan.  Pengendalian  bank  yaitu Pengendalian  intern Control

(pengendalian intern). Suatu bank sedang berkembang dalam kegiatannya karyawan

memiliki sejumlah, di sini di tuntut kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu

bank. Keadaan semacam ini memaksa pimpinan melimpahkan sebagian wewenang

kepada bawahannya, namun tanggung jawab tetap di berikan pada pimpinan. Oleh

karena itu,  seorang pimpinan membutuhkan suatu sistem pengendalian  yang dapat

mengamankan aktiva bank, yang memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa apa

yang di laporkan benar dan dapat  di percaya,  yang dapat mendorong adanya efisiensi



usaha  dan  terus  menerus  memonitor  kebijaksanaan  yang telah  di  terapkan  dan di

laksanakan sebagaimana mestinya.  Serta harus adanya tingkat kesehatan bank agar

bank dapat melaksanakan prinsip dan tujuannya.

B.Rumusan Masalah

1.Apa pengertian rahasia perbankan?

2.Bagaimana usaha dan pengawasan terhadap bank?

3.Bagaimana pengendalian terhadap bank?

C.Tujuan Penulisan

1.Untuk mengetahui pengertian rahasia bank.

2.Untuk mengetahui usaha dan pengawasan terhadap bank.

3Untuk mengetahui proses pengendalian terhadap bank.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RAHASIA BANK

Menurut  ketentuan  pasal  1  angka  16 UU No.  7  Tahun  1992,  yang dimaksud

dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan

hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman  dunia  perbankan  wajib

dirahasiakan.

Berkaitan  dengan  itu,  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  menentukan  bahwa  bank

dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan

dan  hal-hal  lain  dari  nasabahnya,  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  bank  menurut

kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung

dalam  pengertian  rahasia  bank  adalah  larangan-larangan  bagi  perbankan  untuk

memberi  keterangan  atau  informasi  kepada  siapa  pun  juga  mengenai  keadaan

keuangan  dan  hal-hal  lain  yang  patut  dirahasiakan  dari  nasabahnya,  untuk

kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri.

1. Teori Rahasia Bank

Terdapat  dua  teori  berkenaan  kerahasiaan  bank,  yaitu  teori  rahasia  bank yang

bersifat mutlak (absolutely theory) dan teori rahasia bank yang bersifat relative atau

nisbi. Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban



untuk  menyimpan  rahasia  atau  keterangan-keteranga  mengenai  nasabahnya  yang

diketahui  bank  karena kegiatan  usahanya  dalam  keadaan  apa  pun  juga,  dalam

keadaan  biasa  atau  dalam  keadaan  luar  biasa.  Teori  ini  sangat  menonjolkan

kepentingan  individu,  sehingga  kepentingan  Negara  dan  masyarakat  seringa

terabaikan.  Sebaliknya pendirian aliran nisbi berpijak pada asas proporsional  yang

menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat untuk membuka atau

tidak  membuka  rahasia  baik,  berkaitan  demi  kepentingan  yang  besar,  yaitu

kepentingan Negara atau kepentingan hukum.

 

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri,

sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank dimana ia menyimpan

simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai

suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari  masyarakat  dalam

bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut

secara konsisten dan bertangung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

 

Bertitik  tolak  dari  pendapat  tersebut,  mengenai  teori  rahasia  bank,  penulis  dapat

mengemukakan sebagai berikut.

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (Absolutely Theory)

Menurut  teori  ini  bank  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  atau

keterangan-keterangan  mengenai  nasabahnya  yang diketahui  bank karena  kegiatan



usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar

biasa.  Teori  ini  sangat  menonjolkan  kepentingan  individu,  sehingga  kepentingan

Negara dan masyarakat sering terabaikan.

b.Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan

mengenai  nasabahnya,  jika  untuk  kepentingan  yang  mendesak,  misalnya  untuk

kepentingan Negara atau kepentingan hokum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank

di  banyak  Negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Adanya  pengecualian  dalam

ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau

instansi  diperbolehkan  meminta  keterangan  atau  data  tentang  keadaan  keuangan

nasabah  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang

berlaku.

B. PENGAWASAN BANK

Pengawasan  bank  yang  efektif  dibutuhkan  untuk  menjaga  dan  memelihara

kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan.  Apakah  dengan  pengaturan  dan

pengawasan tersebut akan menjamin bahwa tidak akan ada bank yang dilikuidasi atau

terjadi  krisis  perbankan  pengawasan  bank  merupakan  bagian  yang  lebih  bersifat

komprehensif  atau  menyeluruh.  Sesungguhnya  pengawasan  bank  merupakan

tanggung jawab pengurus (pemilik  dan pengelola)  bank yang bersangkutan karena

merupakan  bagian  dari good  corporate  governance bagi  bank  yang  bersangkutan.

Masyarakat  pengguna  jasa  bank  dan  pasar  juga  mempunyai  kewajiban  untuk

melakukan  pengawasan  terhadap  bank.  Pengawasan  oleh  otoritas  pengawas



merupakan pelengkap atas pengawasan yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengurus

dan oleh masyarakat.

 

1. Pengawasan bank yang efektif 

Tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah

pemilik  dan  pengelola  bank  telah  melaksanakannya  dengan  baik.  Dengan

pengawasan,  dapat  segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan  apabila  ada

peraturan  atau  ketentuan  yang  tidak  dilaksanakan.  Pengawasan  yang  baik  adalah

pengawasan  yang  dilakukan  dengan  mengombinasikan  pengawasan off  site ‘tidak

langsung’  dan on  site ‘langsung’,  meskipun  tekanan  pada  masing-masing  jenis

pengawasan tersebut berbeda-beda diberbagai Negara.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai

laporan  yang  disampaikan  oleh  bank.  Laporan  tersebut  berupa  laporan  keuangan,

yaitu neraca dan laporan laba rugi serta berbagai laporan yang terkait dengan kegiatan

oprasional  bank.  Pengawas  dapat  memantau  ketaatan  pengurus  bank  terhadap

ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan atau hal-hal

yang memerlukan perhatian, serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Pengawas juga dapat memperoleh berbagai informasi, data mengenai kondisi suatu

bank, serta menentukan prioritas bank mana yang perlu segera dilakukan pemeriksaan

secara langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan

terhadap bank yang bersangkutan.  Pengawasan langsung dapat  bersifat  umun atau

khusus.  Namun,  pengawasan  langsung  terutama  dilakukan  untuk  memeriksa

kebenaran  dan  akurasi  laporan  keuangan  dan  seluruh  kegiatan  oprasional  bank,



menilai  kualitas  manajemen  serta  system  pengawasan  yang  dimiliki  bank,  serta

berbagai pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Pengawasan ini

dapat  dilakukan  secara  periodik,  misalnya  setiap  tahun  atau  dilakukan  pada  saat

diperlukan.

2. Pengawasan terhadap bank

Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan

untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan

usaha  bank  dan sebagai  lembaga  intermediasi.  Pengawasan tersebut  dilaksanakan,

baik  secara  tidak  langsung (off  site  supervisory), maupun  secara  langsung (on-site

examination).

Untuk  keperluan  pengawasan  tersebut,  Bank  Indonesia  mewajibkan  kepada

seluruh bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan

ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan-laporan tersebut

Antara lain berupa laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Kewajiban penyampaian

laporan  yang  terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  ini  diperlukan  untuk  memantau

keadaan bank yang bersangkutan.

C. USAHA BANK

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum lebih luas daripada kegiatan

usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, diwajibkan Undang-Undang Nomor 7

tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998



untuk  menerapkan  dan  mengikuti  prinsip  syariah  dalam  melakukan  kegiatan

usahanya.  

Berhubung  sifatnya  yang  berdasarkan  prinsip  syariah,  maka  produk-produk

syariah itu tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yaitu diantaranya

bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika

ada  hasil,  maka  hasil  tersebutlah  yang dibagi  di  Antara  bank dan pihak  nasabah.

Selain itu produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran

islam yang  melarang  riba.  Beberapa  produk  syariah  memang  ada  counterpart-nya

dalam produk bank umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan

beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang, dan ini memang

merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. 

Di  Antara  prinsip  hukum perbankan  yang dilanggar  oleh  bank syariah  adalah

menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi

pembeli barang modal atau barang perdagangan untuk perusahaan atau orang lain.

 

1. Kegiatan dan larangan Usaha Bank Umum Syariah

Dibawah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah

dengan  undang-undang nomor  10  tahun  1998,  kegiatan  dan  larangan  usaha  Bank

Umum Syariah diatur dalam regulasi Bank Indonesia. Regulasi Bank Indonesia mana

dituangkan dalam surat  keputusan direksi  Bank Indonesia  Nomor  32/34/KEP/DIR

tentang Bank Umum berdasarkan prinsip  syariah  tanggal  12 Mei 1999,  kemudian

diganti dan disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004

tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005,



terakhir  diganti  dan  disempurnakan  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor

11/3/PBI/2009 TENTANG Bank Umum Syariah. Menurut ketentuan dalam pasal 28

surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR, usaha bank umum

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpangan yang meliputi:

1) Giro berdasarkan prinsip wadiah

2) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah

3) Deposito berdasarkan prinsip mudharabah

4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah

b  Melakukan penyaluran dana melalui:

1)  Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:

  Murabahah

 Istishna

  Ijarah

         Salam

         Jual beli lainnya.

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:

 Mudharabah

 Musyarakah

 Bagi hasil lainnya

3)  Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:

 Hiwalah



 Rahn

 Qaradh.

c. Membeli,  menjual,  dan/atau menjamin atas risiko sendiri  surat-surat berharga pihak

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan

prinsip jual beli atau hiwalah.

d. Membeli  surat-surat  berharga pemerintah  dan/atau  Bank Indonesia  yang diterbitkan

atas dasar prinsip syariah.

e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip

wakalah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Bank Umum

yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  dapat  melakukan

kegiatan usaha perbankan syariah lainnya. Kemungkinan melakukan kegiatan usaha

perbankan  syariah  lainnya  bagi  Bank  Umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha

berdasarkan prinsip syariah diatur dalam ketentuan Pasal 29 surat keputusan direksi

Bank  Indonesia  Nomor  32/34/KEP/DIR.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  Bank  Umum

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat pula:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf

b. Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  berdasarkan  prinsip  musyarakah  dan/atau

mudharabah  pada  bank  atau  perusahaan  lain  yang  melakukan  kegiatan  usaha

berdasarkan prinsip syariah.

c. Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  sementara  berdasarkan  prinsip  musyarakah

dan/atau mudharabah untuk mengatasi  akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat

harus menarik kembali penyertaannya



d. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip

syariah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  perundang-undangan  dana  pension  yang

berlaku.

D. PENGENDALIAN TERHADAP BANK

1. Pengendalian intern control bank

Pengendalian  intern  Control  (  pengendalian  intern  ).  Suatu  bank  sedang

berkembang  dalam  kegiatannya  karyawan  memiliki  sejumlah,  di  sini  di  tuntut

kemampuan  untuk  mengendalikan  segala  sesuatu  bank.  Keadaan  semacam  ini

memaksa pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya, namun

tanggung jawab tetap di berikan pada pimpinan. Oleh karena itu, seorang pimpinan

membutuhkan suatu sistem pengendalian yang dapat mengamankan aktiva bank, yang

memberikan  keyakinan  kepada  pimpinan  bahwa  apa  yang  di  laporkan  benar  dan

dapat  di percaya,  yang dapat mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus

memonitor  kebijaksanaan  yang  telah  di  terapkan  dan  di  laksanakan  sebagaimana

mestinya. 

Di  dalam  bank  harus  ada  pengendalian  ,  pengendalian  untuk  mengarahkan

variable ( mesin, manusia, peralatan), untuk kearah tercapainya suatu tujuan. Gagasan

untuk mengarahkan variable menuju sasaran merupakan hal yang harus di arahkan. 

Sistem pengendalian dalam bank meliputi semua metode dan ketentuan –ketentuan

yang  terkoordinasi  yang  di  anut  dalam  bank  untuk  melindungi  harta  kekayaan,

memeriksa  ketelitian,  dan  seberapa  jauh  data  akuntansi  dapat  di  percaya,

meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong di taatinya kebijakan bank yang telah di

tetapkan.



2. Elemen – elemen pengendalian internal control bank

Sistem pengendalian intern bank yang baik sangat di butuhkan oleh setiap bank

untuk mencapai  tujuan bank itu  sendiri.  Dengan mengetahui  tujuan yang ingin  di

capai oleh bank melalui pembentukan pengendalian intern, langkah selanjutnya yang

perlu di ketahui adalah elemen-elemen yang mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Adapun langkah –langkahnya yaitu sebagai berikut:

a.       Suatu bagan organisasi di mana terdapat pemisahan fungsi secara tepat.

b. Sistem pemberian  wewenang dan prosedur  pencatatan  yang layak agar  tercapainya

pengawasan bank dan accounting atas aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya.

c. Praktek yang sehat harus di ikuti dalam melaksanakan tugas- tugas dan fungsi setiap

bagian organisasi.

d. Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dan tanggung jawab.

3. Faktor lemahnya pengendalian internal bank

Faktor lemahnya pengendalian internal dan manusia menjadi pemicu terjadinya

kasus seperti Citibank. Nasabah memberikan kepercayaan lebih kepada pejabat bank.

Mereka yakin bahwa pejabat  bank akan bekerja sesuai dengan standar operasional

yang berlaku sehingga menghilangkan pikiran akan tidak terjadinya tindakan fraud.

Mereka berangggapan bahwa staf bank akan patuh pada prosedur yang berlaku.

4. Pengendalian Intern bank berkesinambungan untuk :

a.  Menjaga dan Mengamankan harta kekayaan Bank.

b. Menjamin Tersedianya laporan yang lebih akurat.



c. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

d. Mengurangi dampak keuangan atau kerugian penyimpangan termasuk atau fraud, dan

pelanggaran.

e.  Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

5. Tujuan pengendalian bank

a. kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Tujuan

kepatuhan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  semua  kegiatan  usaha  bank  telah  di

laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

B Tesedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat.  Tujuan

informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat, waktu dan

relevan yang di perlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat

di pertanggung-jawabkan.

c.  Efisiensi  dan  Efektivitas  dari  kegiatan  usaha  bank  (  Tujuan  Operasional).  Tujuan

operasional  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisienrsi  dalam

menggunakan aset  dan  sumber  daya lainnya  dalam   rangka melindungi  bank dari

risiko kerugian.

d. Meningkatkan  efektivitas  budaya  risiko  (  risk  Culture)  pada  organisasi  secara

menyeluruh  (  tujuan  budaya  risiko).  Tujuan  budaya  risiko  di  maksudkan  untuk

mengidentifikasi kelemahan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali

kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan. 

6.      pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian intern ban

Teselenggaranya  sistem  pengendalian  intern  yang  handal  dan  efektif  menjadi

tanggung jawab semua  pihak yang terlibat dalam organisasi bank, antara lain :



a. Dewan komisaris

Dewan komisaris bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan  pengendalian  intern  secara  umum,  termasuk  kebijakan  direksi  yang

menetapkan pengendalian intern tersebut.

b. Direksi

Direksi  bank  mempunyai  tanggung  jawab  menciptakan  dan  memelihara  sistem

pengendalian  intern  yang efektif  serta  memastikan  bahwa sistem tersebut  berjalan

secara  aman  dan  sehat  sesuai  tujuan  pengendalian  intern  yang  di  tetapkan  bank.

Sementara  itu  direktur  kepatuhan  wajib  berperan  aktif  dalam  amencegah  adanya

penyimpangan  yang  di  lakukan  oleh  manajemen  dalam  menetapkan kebijakan

berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

c. Satuan kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI harus mampu mengevalusi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas

system pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan operasional

bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah di

tetapkan  oleh  manajemen  bank.  Disamping  itu  bank  perlu  memberikan  perhatian

kepada  pelaksanaan  audit  intern  yang  independen  melalui  jalur  pelaporan  yang

memadai, dan keahlian auditor intern khususnya praktek dan penilaian risiko.  



E.     TINGKAT KESEHATAN BANK

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank

Indonesia.  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Bank  Syariah  dan  UUS  tersebut

dilakukan  dengan  mewajibkan  Bank  Syariah  dan  UUS  untuk  memelihara  tingkat

kesehatan bank. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 51 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan,  bahwa Bank Syariah dan UUS

wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  yang  meliputi  sekurang-kurangnya  mengenai

kecukupan  modal  (capital),  kualitas  asset  (asset  quality),  likuiditas  (liquidity),

rentabilitas  (earning),  solvabilitas,  kualitas  manajemen  (management)  serta  aspek

lainnya  yang  berhubungan  dengan  usaha  Bank  Syariah  dan  UUS.  Kualitas

manajemen,  selain  mencakup  kapabilitas  dalam  aspek  keuangan,  juga  meliputi

kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami. Kewajiban untuk

menjaga tingkay kesehatannya dimaksudkan dalam rangka memelihara kepercayaan

masyarakat terhadap Bank Syariah.

 

Menurut ketentuan dalam Pasal  51 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008, kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah

dan UUS dalam rangka memelihara tingkat kesehatan bank diatur dengan Peraturan

Bank Indonesia. Regulasi Bank Indonesia dimaksud masih merujuk kepada:

a.       Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/1/PBI/2007  tentang  Sistem Penilaian  Tingkat

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

b.      Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  9/17/PBI/2007  tentang  system penilaian  tingkat

kesehatan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. 



c.       Surat  edaran  bank  Indonesia  nomor  9/24/DPbs  tanggal  30  Oktober  2007  perihal

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

d.      Surat  edaran  bank  Indonesia  nomor  9/29/DPbs  tanggal  7  Desember  2007  perihal

sistem  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  perkreditan  rakyat  berdasarkan  prinsip

syariah.

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pada  pasal  1  angka  6  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/1/PBI/2007

dikemukakan pengertian tingkat kesehatan bank, yaitu hasil penilaian kualitatif atas

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank Umum

Syariah melalui:

a. Penilaian  kuantitatif  dan  penilaian  kualitatif  terhadap  factor-faktor  permodalan

kualitas asset rentabilitas liquiditas sensitivitas terhadap risiko pasar.

b. Penilaian kualitatif terhadap manajemen.

Penilaian  kuantitatif  adalah  penilaian  terhadap  posisi,  perkembangan,  dan

proyeksi rasio keuangan Bank Umum Syariah, sedangkan penilaian kualitatif adalah

penilaian  terhadap  factor-faktor  yang  mendukung  hasil  penilaian  kuantitatif,

penerapan manajemen risiko dan kepatuhan Bank Umum Syariah.

Sesuai surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007,

cakupan penilaian tingkat kesehatan BanK meliputi factor-faktor sebagai berikut:



1) Permodalan (capital)

Penilaian  permodalan  dimaksudkan  untuk  menilai  kecukupan  modal  bank  dalam

mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan

muncul. Komponen penilaiannya mencakup:

a.       Kecukupan pemenuhan KPMM, merupakan rasio utama

b.      Kemampuan modal inti dan PPAP dalam mengamankan risiko hapus buku (write-

off), merupakan rasio penunjang

c.       Kemampuan  modal  inti  untuk  menututp  kerugian  pada  saat  likuidasi,  merupakan

rasio penunjang

d.      Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang

e.       Kemampuan internal bank untuk menambahn modal, merupakan rasio penunjang

f.       Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (observed)

g.      Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan

h.      Deviden pay out ratio, merupakan rasio pengamatan

i.        Akses kepada sumber permodalan (eksternal support), merupakan rasio pengamatan

2)Manajemen (Management)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai  kemampuan manajerial  pengurus

bank  dalam  menjalankan  usaha  sesuai  prinsip  manajemen  umum,  kecukupan

manajemen resiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan

prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank

kepada Bank Indonesia.



3) Sensitivitas atas Risiko Pasar

Penilaian  sensitivitas  atas  risiko  pasar  dimaksudkan  untuk  menilai  kemampuan

keuangan bank dalam mengantisipasi  perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh

pergerakan  nilai  tukar.  Penilaian  sensitivitas  atas  risiko  pasar  dilakukan  dengan

menilai  besarnya  kelebihan  modal  yang  digunakan  untuk  menutup  risiko  bank

dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan

risiko pasar.



BAB III

ANALISIS/PEMBAHASAN

A. Rahasia Bank

Menurut  ketentuan  pasal  1  angka  16 UU No.  7  Tahun  1992,  yang dimaksud

dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan

hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman  dunia  perbankan  wajib

dirahasiakan.

Berkaitan  dengan  itu,  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  menentukan  bahwa  bank

dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan

dan  hal-hal  lain  dari  nasabahnya,  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  bank  menurut

kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung

dalam  pengertian  rahasia  bank  adalah  larangan-larangan  bagi  perbankan  untuk

memberi  keterangan  atau  informasi  kepada  siapa  pun  juga  mengenai  keadaan

keuangan  dan  hal-hal  lain  yang  patut  dirahasiakan  dari  nasabahnya,  untuk

kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri. 

Pengecualian Rahasia Bank

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

ditentukanbahwa:



“Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A,

Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Kata  “kecuali”  diartikan  sebagai  pembatasan  terhadap  berlakunya  Rahasia  Bank.

Mengenai  keterangan  yang  disebut  dalam  pasal-pasal  tadi  Bank  tidak  boleh

merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut

1.Untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

ditentukan:

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri

Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan

keterangan  dan  memperlihatkan  bukti-bukti  tertulis  serta  surat-surat  mengenai

keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

Untuk pembukaan (pengungkapan Rahasia Bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  menetapkan  unsur-unsur  yang  wajib

dipenuhi  sebagai  berikut:

a.Pembukaan  Rahasia  Bank  itu  untuk  kepentingan  perpajakan.

b.Pembukaan  Rahasia  Bank  itu  atas  permintaan  tertulis  Menteri  keuangan.

c.Pembukaan  Rahasia  Bank  itu  atas  perintah  tertulis  Pimpinan  Bank  Indonesia.

d.Pembukaan Rahasia Bank ittu dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan

dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan

Nasabah Penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan Menteri Keuangan.



e.Keterangan  dengan  bukti-bukti  tertulis  mengenai  keadaan  keuangan  Nasabah

Penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam

perintah tertulis Pimpinaan Bank Indonesia

2.Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Penyelesaian piutang Bank diatur dalam Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10

Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Dalam Pasal  tersebut  ditentukan  sebagai  berikut:

a.Untuk penyelesaian  piutang  Bank yang sudah diserahkan  kepada  Badan  Urusan

Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank

Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang

Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara  untuk  memperoleh  keterangan  dari  Bank

mengenai  simpanan  Nasabah  Debitur.

b.Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan

tertulis dari Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang

Negara

c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan

jabatan  Badan  Urusan Piutang  Negara  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan Piutang

Negara,  nama  Nasabah  Debitur  yang  bersangkutan  dan  alasan  diperlukannya

keterangan.

3. Untuk kepentingan Peradilan Pidana

Kepentingan  peradilan  Dalam Pasal  41A Undang-Undang Nomor  10  Tahun 1998

tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:



a.Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan bank Indonesia dapat

memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari

Bank  mengenai  simpanan  tersangka  atau  terdakwa  pada  Bank.

b.Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan

tertulis  dari  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung,  atau  Ketua

Mahkamah  agung.

c.Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan

jabatan  polisi,  jaksan  atau  hakim,  nama  tersangka  atau  terdakwa,  alasan

diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan

keterangan yang diperlukan.

4.Untuk kepentingan peradilan Perdata

Menurut  ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992:

“Dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi Bank bersangkutan

dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang

bersangkutan  dan  memnerikan  keterangan  lainnya  yang  relevan  dengan  perkara

tersebut”.

Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  informasi  mengenai  keadaan

keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh Bank kepada pengadilan

tanpa izin Menteri.  Karena pasal ini  tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10

tahun  1998,  maka  penjelasannya  perlu  disesuiakan,  yang  memberi  izin  adalah

Pimpinan Bank Indonesia.



5.Untuk keperluan Tukar-Menukar Informasi antar Bank

Tukar-menukar informasi antar Bank diatur Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

Ayat(1)

“Dalam  rangka  tukar-menukar  informasi  antar  Bank,  direksi  Bank  dapat

memberitahkan keadaan keuangan nasabahnya kepada Bank lain”.

Dalam Penjelasannya dinyatakan:

 “Tukar-menukar  informasi  antarbank  dimaksudkan  untuk  memperlancar  dan

mengamankan kegiatan usaha Bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta

mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Dengan demikian,  Bank dapat

menilai  tingkat  risiko  yang  dihadapi  sebelum  melakukan  suatu  transaksi  dengan

nasabah atau dengan Bank lain”.

Ketentuan  mengenai  tukar-menukar  informasi  antarbank  sebagaimana  dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia ayat (2). Dalam penjelasannya

dinyatakan  bahwa  dalam  ketentuan  yang  akan  ditetapkan  lebih  lanjut  oleh  Bank

Indonesia  antara  lain  diatur  mengenai  tata  cara  penyampaian  dan  permintaan

infprmasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti

indicator  secara garis  besar dari  kredit  yang diterima nasabah,  agunan dan masuk

tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.



6. Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah,

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang  Perbankan.  Dalam Pasal  tersebut

ditentukan  sebagai  berikut:

a.  Atas  permintaan,  persetujuan,  atau  kuasa dari  Nasabah Penyimpan  yang dibuat

secara  tertulis,  Bank  wajib  memberikan  keterangan  mengenai  simpanan  nasabah

Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang tunjuk oleh Nasabah

Penyimpan  tersebut.

b.Dalam hal  nasabah  penyimpan  telah  meninggal  dunia,  ahli  waris  yang  sah  dari

nasabah penyimpan yag bersangkutan yang berhak memperoleh keterangan mengenai

simpanan  nasabah  penyimpan  tersebut.

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  44A  ayat  (1),  Bank  wajib  memberikan  keterangan

mengenai  simpanan  nasabah penyimpan  kepada pihak yang ditunjuknya,  asal  ada

permintaan,  atau  persetujuan  atau  kuasa  tertulis  dari  nasabah  penyimpan  yang

bersangkutan, misalnya kepada penasehat hukum yang menangani perkara nasabah

penyimpan.  Sedangkan  dalam  ayat  (2)  ahli  waris  yang  sah  berhak  memperoleh

keterangan  mengenai  simpanan nasabah  penyimpan  bila  nasabah penyimpan  yang

bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk memperoleh keterangan, ahli waris harus

membuktikan sebagai ahli waris yang sah.

B. Usaha dan Pengawasan Terhadap Bank

Pengawasan  bank  yang  efektif  dibutuhkan  untuk  menjaga  dan  memelihara

kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan.  Apakah  dengan  pengaturan  dan

pengawasan tersebut akan menjamin bahwa tidak akan ada bank yang dilikuidasi atau



terjadi  krisis  perbankan  pengawasan  bank  merupakan  bagian  yang  lebih  bersifat

komprehensif  atau  menyeluruh.  Sesungguhnya  pengawasan  bank  merupakan

tanggung jawab pengurus (pemilik  dan pengelola)  bank yang bersangkutan karena

merupakan  bagian  dari good  corporate  governance bagi  bank  yang  bersangkutan.

Masyarakat  pengguna  jasa  bank  dan  pasar  juga  mempunyai  kewajiban  untuk

melakukan  pengawasan  terhadap  bank.  Pengawasan  oleh  otoritas  pengawas

merupakan pelengkap atas pengawasan yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengurus

dan oleh masyarakat.

C. Pengendalian Terhadap Bank

Pengendalian  intern Control  (pengendalian  intern).  Suatu  bank  sedang

berkembang  dalam  kegiatannya  karyawan  memiliki  sejumlah,  di  sini  di  tuntut

kemampuan  untuk  mengendalikan  segala  sesuatu  bank.  Keadaan  semacam  ini

memaksa pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya, namun

tanggung jawab tetap di berikan pada pimpinan. Oleh karena itu, seorang pimpinan

membutuhkan suatu sistem pengendalian yang dapat mengamankan aktiva bank, yang

memberikan  keyakinan  kepada  pimpinan  bahwa  apa  yang  di  laporkan  benar  dan

dapat  di percaya,  yang dapat mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus

memonitor  kebijaksanaan  yang  telah  di  terapkan  dan  di  laksanakan  sebagaimana

mestinya.

Di  dalam  bank  harus  ada  pengendalian  untuk  mengarahkan  variable  (mesin,

manusia,  peralatan)  untuk  kearah  tercapainya  suatu  tujuan.  Gagasan  untuk

mengarahkan variable menuju sasaran merupakan hal yang harus di arahkan.  Sistem

pengendalian  dalam bank  meliputi  semua  metode  dan  ketentuan  –ketentuan  yang

terkoordinasi yang di anut dalam bank untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa



ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat di percaya, meningkatkan efisiensi

usaha dan mendorong di taatinya kebijakan bank yang telah di tetapkan.



BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan 

Pengertian  rahasia  bank  adalah,  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan

keuangan  dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang  menurut  kelaziman  dunia

perbankan  wajib  dirahasiakan.  Rahasia  bank  memiliki  dua  teori  yaitu  teori  yang

bersifat mutlak dan teori yang bersifat relatif, teori yang bersifat mutlak mempunyai

kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia  atau  keterangan-keterangan  mengenai

nasabahnya  yang  diketahui  bank  dalam  keadaan  apapun.  Teori  yang  bersifat

relative berarti  bank  diperbolehkan  membuka  rahasia  atau  memberi  keterangan

mengenai nasabahnya.

Tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah

pemilik dan pengelola bank telah melaksanakannya dengan baik. Pengawasan yang

baik dibagi dua yaitu Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan

melalui  berbagai  laporan  yang  disampaikan  oleh  bank.  Laporan  tersebut  berupa

laporan keuangan,  yaitu  neraca dan laporan laba  rugi  serta  berbagai  laporan yang

terkait  dengan  kegiatan  oprasional  bank.  Pengawasan  langsung  dilakukan  dengan

mendatangi  dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  bank  yang  bersangkutan.

Pengawasan langsung dapat bersifat umun atau khusus.

Pengendalian  bank  meliputi  intern  control  bank,  Elemen-elemen pengendalian

internal  control  bank,  Pengendalian  Intern  bank  berkesinambungan  untuk,  Tujuan

pengendalian bank



B.     Saran 

PENELITIAN  ini  di  harapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pembaca  serta  dapat

membantu  pembaca  memahami  materi  mengenai  teori  rahasia  bank,  pengawasan

bank, pengendalian bank, dan tingkat kesehatan bank. Dan dengan PENELITIAN ini

pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan.
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