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TENTANG
PERBANKAN
[LN 1992/31, TLN 3472]
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46
(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan Pasal 172, diancam
1

Pasal 16
(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari
Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur
dengan Undang-undang tersendiri.
(2) Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah
mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
(3) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan tentang:
a. susunan organisasi;
b. permodalan;
c. kepemilikan;
d. keahlian di bidang perbankan;
e. kelayakan rencana kerja; dan
f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank
Indonesia.
(4) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, di samping memenuhi
syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dipenuhi pula persyaratan
tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan.
(5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dengan
memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Bank
Perkreditan Rakyat dapat didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang
di ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan
Rakyat.
(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan tata cara
perizinannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (1) Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada
dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam
kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada
pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat
ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah pihak yang
bersangkutan terlebih dahulu memperoleh izin usaha, sebagai Bank Umum
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dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan,
yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud
dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan

atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun demikian, di masyarakat
terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam
simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau
oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup
sebagai kegiatan usaha perbankan, berdasarkan ketentuan dalam ayat ini.
Terhadap kegiatan menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan Undang-undang tersendiri beserta
peraturan pelaksananya.
Ayat (2), (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Kecamatan” dalam ayat ini adalah Kecamatan
di luar ibukota kabupaten, Kotamadya, ibukota propinsi, atau ibukota
negara. Hal ini dimaksudkan agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat
berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan Modernisasi di daerah
pedesaan.
Ayat (5) Dalam rangka menunjang peningkatan pembangunan yang lebih
merata, maka khusus di kota-kota sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
dapat didirikan Bank Perkreditan Rakyat oleh pemerintah daerah setempat,
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, bank milik
negara dan/atau milik pemerintah daerah.
Ayat (6) Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5), ketentuan-ketentuan menyangkut koperasi sebagaimana diatur
dalam Undang-undang tentang perkoperasian, misalnya tentang susunan
organisasi, kepemilikan, dan kepengurusan, perlu diperhatikan.
2

Pasal 17
Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum yang berbentuk bank campuran,
wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (6),
serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur:
a. jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan;
b. pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama;
c. hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan
pembangunan nasional.
Penjelasan:
Pasal 17
Huruf a. Dalam ketentuan mengenai jumlah kepemilikan dan kepengurusan
pihak asing, termasuk pula pengertian tentang proses Indonesianisasi.
Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan perbankan nasional semakin
dapat bertumpu pada kekuatan sendiri.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Mengenai hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan
Peraturan Pemerintah dimaksud diperoleh dari dewan moneter oleh karena
secara fungsional dewan moneter mempunyai tugas-tugas menyangkut
perumusan kebijaksanaan di bidang moneter sesuai dengan Undang-undang
yang berlaku. Namun demikian dalam perumusan Peraturan Pemerintah
tersebut dapat diminta pula masukan dari instansi-instansi pemerintah
lainnya.
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perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu
atau terhadap kedua-duanya.
Penjelasan:
Pasal 46 Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 47
(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 atau tanpa izin Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, dengan sengaja memaksa bank
atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 405, diancam dengan pidana penjara paling lama 3
3

Pasal 41
(1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis
kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis
serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.
(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama
pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
Penjelasan:
Pasal 41 Cukup jelas.
4
Pasal 42
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin
kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang
keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan
tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua
Mahkamah Agung.
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan
diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keteranganketerangan yang diperlukan.
Penjelasan:
Pasal 42
Ayat (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah
Agung, Menteri dapat mengeluarkan izin tertulis untuk memperoleh
keterangan dari bank tentang keadaan keuangan nasabah yang menjadi
tersangka/terdakwa. Kata “dapat” dimaksudkan untuk memberi penegasan
bahwa izin oleh Menteri akan diberikan sepanjang syarat/prosedur
administrasi pemberian izin dipenuhi oleh pihak yang meminta izin, seperti
nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, maksud
pemeriksaan, pejabat yang berwenang mengajukan permohonan kepada
Menteri, nama nasabah yang menjadi tersangka/terdakwa serta sebab-sebab
keterangan diperlukan dalam hubungan perkara pidana yang bersangkutan.
Ayat (2), (3) Cukup jelas.
5
Pasal 40
(1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat 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, dan Pasal 44.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
Penjelasan:
Pasal 40
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(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar
rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi
lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib
dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 47
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah
semua pejabat dan karyawan bank.
Pasal 48
(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan
sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)6 dan Pasal 34 ayat (1) dan
Ayat (1) Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh
bank adalah 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. Kerahasiaan ini diperlukan
untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat
yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan
uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada
jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan
nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun
demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan,
yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
Ayat (2) Cukup jelas.
6

Pasal 30
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan
mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan
buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang
diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan
penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 30
Ayat (1) dan Ayat (2)
Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan
kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat
keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank.
Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana
masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat
ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu
berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh
kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi
wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang
ada pada bank.
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ayat (2)7, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 48
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah pejabat
bank yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang
mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 49
(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan
sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja
mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau
merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan
sengaja:

7

Pasal 34
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi
tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
Penjelasan:
Pasal 34 Ayat (1), (2) Cukup jelas.
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a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang
atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank
garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian
atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,
cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 49
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah semua
pejabat dan karyawan bank.
Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah
semua pejabat dan karyawan bank.
Huruf b Yang dimaksud dengan “pegawai bank” adalah
pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung
jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank
yang bersangkutan.
Pasal 50
Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48
ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50 adalah kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah
pelanggaran.
Penjelasan:
Pasal 51
Ayat (1) Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai
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tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatanperbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukum yang
lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar
sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah
lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan rusaknya
kepercayaan masyarakat kepada Bank, yang pada dasarnya
juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu
dihindarkan.
Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, maka
diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.
Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh
anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank
Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuanketentuan tentang sanksi pidana dalam Ban VIII, mengingat
sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Dengan
ditetapkannya batas maksimum pidana terhadap kejahatan
yang dilakukan, maka besar kecilnya pidana dapat
dipertimbangkan dengan memperhatikan antara lain kerugian
yang ditimbulkan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 52
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi
administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan
kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 52
Sanksi administratif dalam pasal ini dapat berupa :
a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undangundang ini;
b. penyampaian tegoran-tegoran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan bank;
d. larangan turut serta dalam kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha baik secara keseluruhan atau untuk
beberapa cabang;
f. pencabutan izin usaha.
Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur
oleh Bank Indonesia. Khusus mengenai huruf e dan huruf f
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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Pasal 53
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada
pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan
kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.
Penjelasan:
Pasal 53
Sanksi administratif dalam Pasal ini dapat berupa :
a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undangundang ini;
b. penyampaian tegoran-tegoran tertulis;
c. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai direksi atau
komisaris bank;
d. larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan;
e. penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk
mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa
bagi bank (antara lain terhadap konsultan, konsultan hukum,
akuntan publik, penilai).

