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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN BILYETGIRO  DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

OGGY SAGATAMA 

 

 

Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu dan 

sebagainya)dengan maksut untuk menyesatkan,mengakali atau mencari untung 

kasus penipuan sendiri di indonesia sudah banyak di lakukan dengan berbagai 

modus penipuan misalnya yang tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan 

cara tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang 

tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Penjualan cek bilyetgiro kosong adalah 

termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun, menurut artikel Cek Kosong, 

memang terdapat juga kemungkinan kegagalan pembayaran tersebut dilakukan 

untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana penipuan pemalsuan surat 

yang di atur pada pasal 263, dan 264 (KUHP). Apabila apabila unsur-unsur tindak 

pidananya terpenuhi dan terbukti bahwa pemberian cek atau bilyet giro kosong 

dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka pemidanaan tetap dapat dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah a). Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

penipuan dan pemalsuan Bilyetgiro di Bandar Lampung dan, b). Apakah Faktor 

Yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

penipuan dan  pemalsuan Bilyetgiro di Bandar Lampung. 

 

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu 

pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, 

sikap yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Bilyetgiro yang erat 

hubungannya dengan penulisan penelitian ini. yang melandasi kajian skripsi 

tentang analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan bilyetgiro  

Di Bandar Lampung sebagai data penunjang. 

 

 



 

 

                  Oggy sagatama 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1). Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada 

tiga faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, dimana dalam hal ini adalah 

penegakan hukum terhadap penipuan cek bilyetgiro kosong. Yakni, a. Tahap 

formulasi undang-undang, b. Tahap aplikasi aparat penegak hukum, c. Tahap 

eksekusi kejaksaan dan pengadilan. faktor yang menjadi penghambat dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan bilyetgiro di bandar 

lampung, Ada 5 (lima) Faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah 

hukum benar-benar berfungsi, yaitu : a. Faktor Hukum itu sendiri, b. Faktor 

Penegak Hukum, c. Faktor Sarana atau Fasilitas, d. Faktor Masyarakat, e. Faktor 

Kebudayaan. Kelima Faktor inilah yang merupakan tolak ukur dalam proses 

penegakan hukum, khususnya hukum pidana 

 

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan pemerintah perlu 

memikirkan untuk merevisi undang-undang dalam hal ini tentang pengaturan 

yang jelas mengenai transaksi yang menggunakan cek bilyetgiro, mengedukasikan 

ke masyarakat luas mengenai pengaturan serta cara bertransaksi yang baik ketika 

menggunakan fasilitas berupa cek bilyetgiro, perlunya pengawasan yang ketat 

para aparat penegak hukum dalam hal ini dalam bertransaksi ikut terlibat 

didalamnya agar pengawasan lebih intensif dan agar tidak terjadi hal yang 

merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Budaya hukum 

yang mesti di timbulkan baik dari pemimpin suatu Negara atau masyarakat yang 

dipimpin. Artinya apabila pemimpin dan aparat penegak hukum berprilaku taat 

dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.  

 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Bilyetgiro 
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Sebagai Penolongmu,Sesungguhnya Allah Beserta  

Orang-Orang Yang Sabar”  

(AL-BAQARAH:153) 

 

 

“Jika Orang Berpegang Pada Keyakinan, Maka Hilanglah 

Kesangsian.Tetapi,  Jika Orang Sudah Mulai Berpegang Pada 

Kesangsian,Maka Hilanglah Keyakinan” 

(Sir Francis Bacon) 
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Pada Kematianmu Semua Orang Menangis Sedih, Tetapi Hanya 

Kamu Sendiri Yang Tersenyum.” 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Dunia sekarang memasuki era globalisasi yakni zaman dimana kecanggihan ilmu 

pengetahuan dan teknologisaat ini semakin berkembangdengan pesat, hal tersebut 

juga telah membawa perkembangan yang signifikanterhadap dunia perbankan. 

Dapat kita lihat dengan adanya bilyetgiro dan cek sebagaimedia yang sangat 

penting dalam melakukan transaksi antar nasabah bank. Penggunaan bilyetgiro 

sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari 

penggunaan bilyetgiro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet 

giro menggunakan bilyetgiro sebagai alat bayar kredit dengan 

memindahtangankan bilyetgiro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa 

bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan-ketangan maupun 

endosemen.
1
 

Bilyetgiro yang sudah dirasa aman tidak seperti cek dan wesel yang dapat 

diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, tetapi masih bisa 

dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan 

bilyetgiro kosong. Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995). Pembatalan 

karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan disini muncul ketika dana tidak 

                                                           
1
Asakin, zainal, pengantar hukum perbankan indonesia, rajawali pers,2010 hal 3 



2 
 

cukup atau tidak ada tetapi bilyetgiro tersebut sudah beredar atau dipegang oleh 

pemegang dan merugikan pemegang bilyetgiro.  

Bilyetgiro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik 

perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Hal inilah 

maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir 

Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB 

Tahin 1972 tentang Bilyetgiro.
2
 

Bilyetgiro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara 

rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari 

rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya 

atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain. Seperti cek, 

bilyetgiro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. 

Proses penarikan bilyet giro tentu melalui tahap kliring terlebih dahulu untuk kota 

yang sama dan tahap inkaso untuk luar kota atau negara lain. Sedangkan 

Persamaan Cek dan Bilyetgiroadalah :
3
 

1. Sama-sama merupakan alat pembayaran giral. 

2. Mempunyai jangka waktu kadaluarsa yang sama yaitu selama 70 hari. 

3. Baik cek maupun bilyet giro, keduanya bisa dijadikan bahan perhitungan 

pada lembaga kliring. 

4. Keduanya bersifat atau merupakan perintah kepada bank untuk 

melaksanakan mutasi pembayaran pada rekening nasabah. 

                                                           
2
Ibid, hal 5 

3
http://www.kuliah.info/2015/05/pengertian-persamaan-perbedaan-cek-dan.html, di akses 13 

Mei 2015 

http://www.kuliah.info/2015/05/pengertian-persamaan-perbedaan-cek-dan.html


3 
 

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 

378 KUHPpada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi 

selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
4
 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

 

Pengertian penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu 

atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian 

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau 

supaya membuat utang atau menghapus piutang. Pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi 

dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang 

tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. 

Mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk 

mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian 

sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 

1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: 

“Unsur pokok delik penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya 

yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakan orang lain agar 

menyerahkan sesuatu barang.” 

                                                           
4
 Barda Nawawi,Perbandingan Hukum Pidana edisi revisi, rajawali pers 2013 hal 5 



4 
 

Unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat 

dilaporkan pidana apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, 

martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.Perbedaan aspek pidana 

dari penarikan cek dan bilyet giro kosong, mungkin berdasarkan pengaturan UU 

No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (“UU Cek 

Kosong”), yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek 

kosong adalah kejahatan (Pasal 3 UU Cek Kosong). Pengaturan UU Cek Kosong 

ini menyebabkan perbedaan aspek pidana dari penarikan cek kosong dengan 

penarikan bilyet giro kosong. Namun UU Cek Kosong ini sudah dicabut oleh 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang 

Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964 (“Perpu No. 1 Tahun 1971”).
5
 

Menurut artikel Sejarah Bank Indonesia: Sistem Pembayaran Periode 1966-1983 

yang diterbitkan olehUnit Khusus Museum Bank Indonesia, berdasarkan UU Cek 

Kosong, penarikan cek kosong yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi 

diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur 

hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat itu ternyata 

menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas 

pembayaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian 

mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1971. Maka pada saat ini penarikan cek kosong 

bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan. Praktis tidak terdapat lagi perbedaan 

                                                           
5
Perpu No. 1 tahun 1971 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17241/node/891/uu-no-17-tahun-1964-larangan-penarikan-cek-kosong
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17241/node/891/uu-no-17-tahun-1964-larangan-penarikan-cek-kosong
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D833681-7F11-4D9F-83E1-A6582EAD75DE/821/SejarahSistemPembayaranPeriode19661983.pdf
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yang signifikan antara penarikan cek kosong dengan bilyet giro kosong dari segi 

hukum pidana.
6
 

Pada dasarnya mengenai penjualan cek bilyetgiro kosong adalah termasuk ke 

dalam ranah hukum perdata. Namun, menurut artikel Cek Kosong, memang 

terdapat juga kemungkinan kegagalan pembayaran tersebut dilakukan untuk 

melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana penipuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap kasus 

yang terakhir ini, apabila apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan 

terbukti bahwa pemberian cek atau bilyet giro kosong dilakukan untuk melakukan 

kejahatan, maka pemidanaan tetap dapat dilakukan,berdasarkan pada beberapa 

kasus yang terjadi di indonesia misal nya penipuan bilyetgiro di manado yang 

terjadi tahun 2011 kemarin yang merupakan tindak pidana murni penipuan 

pembayaran berlian,selanjutnya kasus yang terjadi di jakarta dengan nomor 

laporan LP/241/K/V/2013/Polres Jakarta Barat tentang dugaan tindak pidana 

penipuan dan penggelapan yang bernilai 1 miliar,dan pada kasus ini penulis 

mengungkapkan ilustrasi penipuan dan pemalsuan cek bilyetgiro di Bandar 

Lampung.  

Berikut adalah contoh kasus sebagai ilustrasi;
7
 

A memberikan pinjaman dana kepada B, kemudian B akan melakukan 

pengembalian dana berikut bunganya dengan menerbitkan cek dengan tanggal 

                                                           
6
Satjipto Raharjo, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam, Citra Aditya,Bandung.hlm.20 

7
Wahid, Abdul. 1993.Modus-modus Kejahatan Modern,Sinar Grafika. Bandung.hlm. 32 

Tribun manado.2011.penipuan bilyetgiro  

Berita satu.2013.penipuan hingga miliaran rupiah 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf682661596a/cek-kosong
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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yang telah disepakati antara A dan B. Apabila B menerbitkan cek yang disadari 

olehnya bahwa cek tersebut tidak akan pernah ada dananya, padahal dia telah 

menjanjikan kepada A bahwa cek tersebut ada dananya, maka perbuatan B dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dengan cara tipu muslihat. Hal 

demikian sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 

133 K/Kr/1973 tanggal 15-11-1975. Kecuali apabila B tahu cek tersebut memang 

ada dananya pada saat diterbitkan dan namun pada saat tanggal jatuh tempo 

dananya tidak ada maka perbuatan B baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

wanprestasi murni. 

Seperti kasus yang terjadidi Bandar lampung yakni pada tahun 2014 yakni 

tersangka sunardi menjual bilyetgiro kepada pihak rokok mild untuk transaksi 

pembayaran toko namun ketika cek bilyetgiro akan di cairkan tidak bisa 

karenabilyetgiro tersebut kosong sehingga pihak rokok mild mengadukan 

tersangka atas dasar pemalsuan cek bilyetgiro.
8
 

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam 

skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pemalsuan Bilyetgiro Di Bandar Lampung” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut diatas, maka ada beberapahal 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

                                                           
8
Forum http//:jejakkasus.info/2014/06/penipuan-BG-kosong-sunardi.html akses 19 okt 2015 
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1. Bagaimanakah upayaPenegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan 

Bilyetgiro di Bandar Lampung? 

2. Apakah Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Pemalsuan Bilyetgiro di Bandar Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum 

Pidana yang membahas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan 

Bilyetgiro Di Bandar Lampung. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Bandar 

Lampung tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahuibagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pemalsuan bilyetgiro di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahuiapa saja faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pemalsuan bilyetgiro  di Bandar Lampung. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai analisis penegakan hukum terhadap Tindak 

Pidana Pemalsuan Bilyetgiro di Bandar Lampung. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai analisis penegakan hukum 

terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Bilyetgiro (BG) di Bandar Lampung. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
9
 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan 

hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.Penegakan hukum 

adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum 

yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu 

proses yang melibatkan banyak hal. 

                                                           
9
Abdulkadir Muhammad.Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Aditya Bakti, 2004 hlm. 124. 
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J.B.J.M ten berge menyebutkan beberapaaspek yang harus di perhatikan atau di 

pertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu :
10

 

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkinmembiarkan ruang bagi perbedaan 

interpretasi. 

2. Ketentuan perkecualian harus di batasisecara minimal 

3. Peraturan harus sebanyak Mungkin di arahkan pada kenyataan yang secara 

objektif dapat di tentukan 

4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu  

5. dan mereka yang di bebani dengan tugaspenegakan hukum. 

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana yang di 

kemukakan oleh soerjono soekanto terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

formulasi,aplikasi,eksekusi,yaitu: : 

 

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan 

keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian 

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini 

dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi. 

 

 

2.  Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, 

kejaksaan, advokat, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak 

hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang 

dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas 

                                                           
10

Ibid, Abdulkadir Muhammad.hlm 126 
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aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan 

manfaat. Tahap kedua ini juga disebut tahap kebijakan yudikatif. 

 

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana 

secara konkret oleh aparat pelaksana pidana yaitu kejaksaan dan 

pengadilan. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan 

aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui 

penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. 

 

Paling tidak ada 5 (lima) faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum itu 

sendiri, termasuk penegakan hukum pidana terhadap bilyetgiro diantaranya : 

 

1. Peraturan Perundang-undangan (aturan hukum), yaitu peraturan yang mengatur 

perbankan khusus nya cek bilyetgiro yaitu dalam surat edaran bank indonesia no. 

2/10/dasp tahun 2000 tentang tata usaha penarikan cek/bilyetgiro kosong yang 

mengacu kepada uu no 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong (uu 

cek kosong) 

 

2. Penegakan Hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum yaitu kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, kejaksaan selaku 

penuntut umum dan pengadilan yang mengadili terdakwa. 

 

3. Kesadaran Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan melalui 

sosialisasi sosialisasi khusus nya pengusaha yang menggunakan cek bilyetgiro 

agar masyarakat mengerti menggunakan cek bilyetgiro tersebut dengan baik. 

 

4. Fasilitas Pendukung, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

sangat penting mulai dari tenaga ahli yang profesional maupun alat penunjang 

penegakan hukum yang lain nya yang dapat membantu proses penyelidikan dan 

penyidikan.; 
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5. Budaya Hukum masyarakat, yaitu sebagai hasil karya, kebiasaan masyarakat  

khusus nya pengusaha yang menggunakan cek bilyetgiro agar mendapatkan 

pengetahuan yang mengatur tentang uu perbankan maupun cek bilyetgiro.  

 

Teori Penegakan Hukum lain nyayaitu :
11

 

 

1 Teori Aliran UTILITIS yaitu, teori aliran kegunaan yakni aliran yang 

menggariskan bahwa tujuan hukum yaituuntuk mengabdi kepada 

kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga 

masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin.Aristotelas dalam 

bukunya “rhetorica” mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan. 

 

2. Teori Etis Yaitu, teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang 

berlaku bagisuatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada 

kesadaran etis bangsayang bersangkutan, seyogyanya 

melaksanakanpandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan 

yang baik, menurut teori ini tujuan hukumadalah untuk mencapai kedilan 

dan penegakan hukum. 

 

3. Teori penegakan hukum menurut John Graham, penegakan hukum 

dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam 

pencegahan kejahatan. menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa 

penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa 

penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya 

dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum 

mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang 

ditanganinya. 

 

                                                           
11

Ibid. hlm 35 
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1. Faktor-faktor mempengaruhi penegak hukum 

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat 

penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu : 
12

 

 

1) Faktor Hukum itu sendiri 

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu 

sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya 

kaedah  hukum, yaitu : 

a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai 

dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat 

berlakunya suatu kaedah hukum.  

b) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku 

secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima 

masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat. 

c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai 

positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah 

hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius 

constituendum). 

 

2) Faktor Penegak Hukum  

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan 

yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki 

undang-undang  tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, 

                                                           
12

P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Cetakan ketiga. Citra Aditya 

Bakti, Bandung. Hlm 28 
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bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk 

mengharapkan    bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja. 

 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas 

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas 

pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. 

 

4) Faktor Masyarakat 

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran 

hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. 

Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang 

mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat 

dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika 

derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka 

peraturan tersebut memang berfungsi. 

 

5) Faktor Kebudayaan 

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan 

persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi 
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kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan 

hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.
13

 

Kelima Faktor inilah yang merupakan tolak ukur dalam proses penegakan hukum, 

khususnya hukum pidana. 

Teori penegakan hukum menurut Friedman bahwa berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada: 

1.Substansi hukum 

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum dan aturan 

hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan 

2.Struktur hukum 

Struktur hukum adalah keseluruhan intitusi penegak hukum, beserta aparatnya 

jadi menakup dari kepolisian, kejaksaan, serta kantor pengacara dan pengadilan 

dengan para hakim. 

3.Budaya hukum 

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini cara berfikir dan bertidak 

baik para penegak hukum maupun wara masyarakat 
 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu.
14
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Ibid, hlm.18 
14

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat). Hlm 32. 
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a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-

sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.
15

 

b. Penegakan Hukum, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, 

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat 

puladiartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang 

terbatas atau sempit.
16

 

c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak 

pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh 

peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau 

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.  Setiap tindak pidana 

selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan 

pembenaran.
17

 

d. penipuandari kata tipu adalah pebuatan atau perkataan yang tidak jujur 

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan 

sedangkan penipuan adalah proses perbuatan, cara menipu
18

 

                                                           
15

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1991) , hlm.60 
16

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali, Jakarta. 
1983. hlm. 79. 
17

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 
1996, hlm. 152-153. 
18

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1991) , hlm.13 
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e. pemalsuan (263 KUHP) adalah proses pembuatan,beradaptasi,meniru atau 

benda statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk 

menipu.kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan yang 

memperdaya orang lain termasuk melalui penggunaan benda yang di 

peroleh melalui pemalsuan. 

f. Bilyetgiro adalah surat yang dibuat oleh seseorang sebagai pelaksanaan 

suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah nilai uang, namun 

pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, 

melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang 

didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga yaitu 

bank, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada 

pemegang surat tersebut.
19

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis 

dan konseptual serta sistematika penulisan.  

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana penipuan, unsur-unsur 

penipuan, pengertian biletgiro. 

 

                                                           
19

Sardjono, agus, Pengantar hukum dagang, rajawalipers, 2012 hal 6 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, 

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan     

permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Bilyetgiro Di Bandar Lampung. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil 

penelitian dan saran dari penulis yang merupakanalternatif penyelesaian 

permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengetian Tindak Pidana Menurut Ahli 

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, 

perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata 

Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang 

digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan 

sebagai pidana dan hukum. Perkataan baarditerjemahkan dengan dapat dan boleh, 

sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran 

dan perbuatan.  

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, 

pengertian strafbaar feitdibedakan menjadi :  

a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum ; 

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 
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dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, 

J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi strafbaar feit menjadi dua 

pengertiaan, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :  

a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. 

b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan 

sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
20

 

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

5. Perasaan takut atau vress 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari si pelaku 
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c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 

suatu kenyataan sebagai akibat.
21

 

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) 

unsur pokok, yakni: 

Unsur pokok subjektif: 

1) Sengaja (dolus) 

2) Kealpaan (culpa) 

Unsur pokok objektif: 

1) Perbuatan manusia 

2) Akibat (result) perbuatan manusia 

3) Keadaan-keadaan 

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
22

 

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) 

macam yakni: 

a) Kesengajaan (Opzet) 

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui 

(willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:  

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur tindak pidana dalam UU 

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku 

mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 
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Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. 

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu: 

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 

akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. 

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-

Bewustzinj) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia 

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Bewustzijn) 

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai 

bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi 

hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

b) Culpa 

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si 

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang 

berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.
23

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan 
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tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti 

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur 

di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak 

pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang 

Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, 

dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara 

pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di 

luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-

Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. 

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana 

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak 

kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam 

pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma 

hukum. 

Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan,yaitu: 

1.Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, 

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan,dan 

keterasingan) 
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2.Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu 

Dalam perkembanganya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan 

sebab-sebab kejahatan.  

A.Teori Tentang Sebab-sebab tindak pidana 

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan 

untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. 

Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untukmengkaji dan menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam 

menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu 

teori dengan teori lainnya. 

Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:
24

 

1.Teori Klasik  

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dantersebar di 

Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut 

psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa 

senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang 

baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan 

yang mana yang tidak. 

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa semua orang melanggar undang-undang 

tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan 

jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya. Hukuman yang 

dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari 
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pelanggaran undang-undang tersebut.Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut 

setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah 

diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud 

pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan 

hukuman.  

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal: 

a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar 

pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan 

secaraintelegen suka dan duka. 

b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batastertentu, tidak lagi secara absolut, 

untukmemungkinkan sedikit kebijaksanaan. 

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pastiuntuk 

perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat 

dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa- peristiwa tertentu 

yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 

2.Teori Neo Klasik. 

Menurut Made Darma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan 

revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak 

menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat manusia yang 

berlaku pada waktu itu.Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah 

makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya 

bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa 

katakutannya terhadap hukum. 
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Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut :
25

 

a. adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan 

kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan 

untuk bertindak,sakit jiwa,atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang 

untuk memperlakukan kehendak bebasnya.Premeditasi niat, yang dijadikan 

ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal 

yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus 

dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan 

kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat. 

b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik 

(cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau 

keadaan mental dari individu. 

c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan 

perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab 

utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja 

adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan. 

d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk 

menentukan besarnya tanggung jawab,untuk menentukan apakah si 

terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah. 

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-klasik 

menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib 
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(gaib),sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya 

pelaksanaan hukum pidana. 

Dengan demikian teori – teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan 

yang naturalistik terhadap perilaku/ tingkah laku manusia.Gambaran mengenai 

manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan 

gambaran manusia sebagai makhluk yangberkehendak sendiri, yang bertindak 

atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas 

kelakuannya. 

Menurut A.S.Alam bahwa : Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak 

mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan 

kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang 

lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya. 

3.Teori Kartografi/Geografi 

Teori kartografi  yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai 

berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai 

ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan 

dalam daerah-daerahtertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa 

Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. 

Dengan kata lain bahwa kejahatan itumuncul disebabkan karena faktor dari 

luarmanusia itu sendiri. 

4.Teori Sosialis 

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak 

dipengaruhi oleh tulisan dari Marxdan Engels, yang lebih menekankan pada 
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determinasi ekonomi.Menurut para tokoh ajaran ini bahwa  “kejahatan timbul 

disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam 

masyarakat.”Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan 

bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin 

tinggi pula cara melakukan kejahatan.”Berdasarkan pendapat tersebut di atas, 

maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang 

ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dankeadilan sosial akan 

mengurangi terjadinya kejahatan. 

5.Teori Tipologis 

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori 

tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan 

pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan 

antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat.  

Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:
26

 

a.Teori Lombroso/Mazhab Antropologis 

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa, kejahatan 

merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir(criminal is born).Selanjutnya 

ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan 

fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.Adapun beberapa 

proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu: 

1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 

2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang 
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asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut 

yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 

3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi 

merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku 

kriminal; 

4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan 

kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan; 

5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, 

pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. 

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana penipuan 

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih 

dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke 

II Titel XXV berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan 

pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana 

oplichting yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam 

arti luas ( bedrog ) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a - 379bis) 

yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu ( 

bedriegen). Pemakaian bedrog juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang 

ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan 

perbuatan- 

perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. 

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar 

penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, 
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palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau 

mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.
27

 

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan 

memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan 

yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. 

Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan 

yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan sesorang dari jabatannya. Di dalam 

KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan ( 

oplichthing ) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV 

Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang 

dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama 

khusus (penipuan 

dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan 

nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur 

sebagai berikut : 

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan 

tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk 

orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan 

piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun.”
28

 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan 

Pasal378 KUHP di atas, bahwa : 
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Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, 

nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan 

tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang 

tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. 

Pengertian penipuan sesuai pendapat 

tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan 

adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang 

merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.Biasanya seseorang 

yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul 

atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 

kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi 

sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya 

yang bersangkutan idak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan 

kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri 

dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang 

dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepidak kepolisan. 

Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya 

membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya 

pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 

2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan 

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 

tesebut yaitu:
29
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1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk 

2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau 

menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-

cara : 

a. Memakai nama palsu 

b. Memakai kedudukan palsu 

c. Memakai tipu muslihat 

d. Memakai rangkaian kata-kata bohong 

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri 

4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. 

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :
30

 

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu 

barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu 

diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang 

diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga 

kepunyaan orang lain. 

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain 

tanpa hak. Darimaksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk 

merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 

3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan 

barang itu dengan jalan : 

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. 
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c. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut 

dalam Pasal 378 KUHP. 

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :
31

 

1. Menggunakan akal palsu nama palsu adalah nama yang berlainan dengan 

nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya 

orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah 

orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada 

orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu 

barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya 

dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan 

nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak 

dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. 

2. Menggunkan kedudukan palsu seseorang yang dapat dipersalahkan 

menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X 

menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia 

sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah took untuk dipesan 

kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh 

majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu 

menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari 

perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat 

dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan 

palsu. 
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3. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah 

perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang 

sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat 

mengelabui orang yang biasanya hati-hati. 

4. Menggunakan susunan belit dusta kebohongan itu harus sedemikian rupa 

berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang 

nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu 

muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, 

sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) 

dapat dikelabui. 

Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena 

tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa 

tipu muslihat yang 

digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa 

orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk 

menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau 

susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. 

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka 

seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai 

mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di 

dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut 

dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya. 
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3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan 

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk 

memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak 

pidana penipuan. Di Indonesia seringnya terjadi tindak pidana penipuan 

dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan 

penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah 

melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa 

seseorang untuk melakukan penipuan, terlibatsuatu utang dan lain sebagainya.
32

 

C.Tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan (263 KUHP) 

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem 

ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari 

luar seolah-olah benar adanya,padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 

sebenarnya.perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua 

norma dasar: 

1.kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok 

kejahatan penipuan. 

2.ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 

D. Bilyetgiro 

Perkembangan ekonomi makro telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan 

terhadap aspek politik, hukum, industri, sosial, dan budaya suatu negara. 
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Konsekuensi logis (adequat) dari perkembangan ekonomi suatu negara adalah 

meningkatnya lalu lintas pembayaran dalam transaksi perdagangan. Mulai dari 

transaksi jual beli dengan nilai kecil seperti pasar rakyat, hingga transaksi jual beli 

dengan nilai yang fantastis.
33

 

Pada transaksi jual beli produk komersial yang bernilai tinggi, melibatkan jumlah 

uang yang sangat besar akan berbahaya dan beresiko tinggi. Mengingat faktor 

keamanan, maka bank selaku lembaga keuangan telah menciptakan beberapa 

alternatif sistem pembayaran, baik dengan menggunakan uang kartal maupun 

uang giral yang efektif, efisien, aman dan dapat digunakan dengan jumlah yang 

sangat besar. 

Salah satu sistem perbankan yang diciptakan pemerintah sebagai penunjang 

dinamika sistem pembayaran ialah dibuatkanlah surat berharga sebagai alat 

pembayaran. Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran dalam praktik 

bisnis skala nasional maupun international terbukti diminati meskipun terkadang 

penggunaan surat berharga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena, 

penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran terbukti efektif dalam 

memperlancar lalu lintas perdagangan, seharusnya pemerintah memberikan atensi 

terhadap resiko timbulnya kerugian dalam penggunaan surat berharga sebagai alat 

pembayaran. Surat berharga sebagai alat pembayaran terdiri dari beberapa macam 

dengan karakteristik yang berbeda-beda.
34

 

Surat berharga didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh seseorang sebagai 

pelaksanaan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah nilai uang, 

namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, 
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melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang 

didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga yaitu bank, 

atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat 

tersebut. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu 

disebabkan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara para pihak.  

Penerbitan surat berharga sebagai kontra prestasi atau pelaksanaan suatu 

kewajiban merupakan bentuk perjanjian (jual-beli) atau perikatan “perikatan 

dasar” (onderliggende verhauding). Tanpa dimulai dengan adanya hubungan 

perikatan tidak mungkin telah diterbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran. 

Sehingga penerbitan surat berharga sebagai alat pembayaran dipandang sebagai 

bentuk perbuatan (handeling) yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu akibat 

dari lahirnya suatu perbuatan hukum lain, yakni adanya hubungan perikatan. Saat 

ini dikenal beberapa jenis surat berharga yang tersebar diberbagai peraturan 

perundang-undangan.
35

 

Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah Bilyet Giro. Bilyet giro ini  

merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD), sebab Bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam 

praktek karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara 

giral.1 Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB, yang 

disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 

Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 
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2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7 

November 2002. 

Bilyet giro sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit 

kepada bank untuk kepentingan penerima bilyet giro. Karena hanya dapat 

digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (diambil secara 

tunai) maka dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk 

menyukainya. 

Namun dalam kenyataannya bilyet giro yang diharapkan dapat memenuhi 

fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis, efisien, dan aman belum 

terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan dengan adanya masalah yang timbul 

dalam penggunaan bilyet giro, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung 

jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang kewajibannya tidak dapat 

terlaksana. Dengan adanya masalah tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian 

pada masyarakat, khususnya pemegang bilyet giro maupun pihak bank sebagai 

tertarik, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 

bilyet giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya. Selama ini masalah 

terkait penerbitan bilyet giro yang kewajibannya tidak terlaksana cenderung 

diangkat dalam ranah hukum perdata sehingga tercipta pemikiran bahwa segala 

sesuatu yang berkaitan dengan bilyet giro, pasti penyelesaiannya melalui jalur 

perdata. Dengan adanya pemikiran ini, mengakibatkan beberapa orang 

menggunakan masalah ini sebagai modus untuk melakukan kejahatan, dimana 

penyelesaiannya menggunakan ranah pidana. 
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Memperhatikan pengertian tentang Bilyet Giro yang disebutkan, maka jelas 

bahwa:
36

 

1. BG adalah surat perintah dari Penarik kepada Tertarik untuk memindah 

bukukan sejumlah dana dari rekening Penarik yang bersangkutan kepada 

rekening Pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut; 

2. Penarik adalah Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan 

pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada pihak yang 

disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut; 

3. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan dana dari 

penarik; 

4. Pemegang adalah nasabah yang namanya disebut dalam BG untuk 

memperoleh pemindah bukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh 

Penarik kepada Tertarik; 

5. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan BG kepada tertarik 

untuk kepentingan Pemegang; 

6. BG tidak dibayar dengan uang secara tunai, tetapi hanya merupakan 

pemindahbukuan; 

7. BG berbentuk atas nama (op naam); 

8. BG tidak dipindahtangankan atau diendosemenkan ; 

9. BG tidak dapat diperdagangkan; 

10. Penerima BG baru dapat menerima pemindahbukuan / menikmati hak yang 

tercantum dalam BG tersebut apabila memiliki rekening bank. 
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Berdasarkan dari ciri-ciri BG itu yang membuat kurang mendapat respon yang 

baik dari masyarakat, masyarakat lebih senang menggunakan cek dibandingkan 

BG, namun sejak adanya sanksi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang 

Pelarangan Penarikan Cek Kosong, yang dapat memberikan sanksi pidana cukup 

berat, maka masyarakat pun beralih kembali pada BG. 
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III.METODE PENELITIAN 

 

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat 

bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan 

dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.
37

 

Soerjono soekanto mengatakan metodelogi berasal dari kata metode yang artinya 

jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa 

kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan 

penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu 

untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.Pendekatan 

yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, 

                                                           
7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.5. 



41 
 

sikap yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Bilyetgiro yang erat 

hubungannya dengan penulisan penelitian ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
38

secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui 

pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah 

pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan asalah penullisan skripsi ini. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umunya data sekunder 

dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
39

 Data 

sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: 

a) Bahan hukum primer : 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) 

2) Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012. 

4) Pasal 378 KUHP tentang Penipuan 
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b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer sepertihasil penelitian dan pendapat para 

pakar hukum. 

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder,, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, 

sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan 

dapat memberikan tanggapan terhadapinformasi yang diberikan. Pada penelitian 

ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada: 

 

1. Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang  : 1 orang 

2. Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Lampung  : 1 orang 

3. Anggota penyidik kepolisian polda   : 1 orang 

Jumlah : 3 Orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana 

ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka 

mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Prosedur  Pengumpuan Data 

a Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang 

berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti.Data atau informasi 

yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder .pengumpulan data sekunder 

adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. 

2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut : 

a Editing data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti 

kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan 

pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan 

data. 
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b Interpretasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga 

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

c Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penenmpatan sesuai dengan 

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data. 

E. Analisis Data 

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya 

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan 

menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, 

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan 

dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan 

umum.Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode 

induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian 

dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. 
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V.   PENUTUP 

 

A.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan 

bilyetgiro di lakukan melalui tiga tahap yaitu Tahap formulasi di atur dalam 

pasal 378 (KUHP) yaitu tentang penipuan, 263 (KUHP) yaitu tentang 

pemalsuan dan UU nomor 10 tahun 1992 yaitu tentang perbankan 

selanjutnya tahap aplikasi yaitu di lakukan penyelidikan oleh pihak 

kepolisian apakah benar telah terjadi peristiwa penipuan dan pemalsuan 

tentang bilyetgiro kemudian di lakukan penyidikan dengan cara olah TKP 

oleh pihak kepolisian lalu di teruskan ke kejaksaan untuk di lakukan 

penuntutan baru setelah itu di serahkan ke pengadilan guna untuk di adili. 

Dan tahap eksekusi setelah mendapatkan putusan yang tetap di serahkan ke 

kejaksaan untuk di bina di lembaga pemasyarakatan (LAPAS)  dengan lebih 

di arahkan ke proses sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang transaksi jual beli khususnya yang terkait dengan surat 

berharga,selanjutnya penyidik kepolisian harus lebih tegas dalam 

mengungkap dan menyelesaikan perkara pemalsuan/penipuan surat berharga 

agar selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan dan dapat di berikan 

sanksi dengan peraturan yang berlaku.  
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Dalam hal ini tentunya bahwa kasus tersebut termasuk tindak pidana 

penipuan dan pemalsuan yang di atur dalam bentuk pokok yangdiatur dalam 

KUHP pasal 378 (penipuan) yang mana akibat hukumnya adalah yang 

diancam dangan hukuman penjara paling lama empat tahun,pasal 263 

(pemalsuan) yang mana akibat hukumnya adalah dengan pidana ancaman 

enam tahun penjara. 

 

 

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana pmalsuan bilyetgiro yakni, 

a) Faktor hukum itu sendiri Undang-Undang tidak jelas mengenai 

transaksi yang menggunakan cek bilyetgiro UU yang ada hanya 

mengatur tentang cek kosong bukan tentang cek bilyetgiro  

b) faktor penegak hukum yaitu para aparat penegak hukum masih banyak 

yang menyelewengkan kewenangan nya dalam penegakan 

hukum,masih banyak oknum aparat yang tidak profesional  

c) faktor sarana dan fasilitas yaitu kurang nya alat untuk menunjang 

melakukan penyidikan kepolisian dan masih banyak alat yang belum 

canggih untuk melakukan pembuktian cek kosong 

d) faktor masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

tentang transaksi menggunakan bilyetgiro dan kurang paham akan cek 

bilyetgiro itu sendiri. 
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e) faktor kebudayaan,masyarakat masih belum terbiasa menggunakan cek 

bilyetgiro dan khusus nya pengusaha yang menggunakan cek 

bilyetgiro ini belum disiplin. 

Kelima Faktor inilah yang merupakan tolak ukur dalam proses penegakan hukum 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti guna 

berjalannya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bilyetgiro 

adalah sebagai berikut: 

1. pemerintah perlu memikirkan untuk merevisi undang-undang dalam hal ini 

tentang pengaturan yang jelas mengenai transaksi yang menggunakan cek 

bilyetgiro. 

2. Pada tahap Aplikasi hendaknya penegak hukum bekerja dengan sungguh-

sungguh serta profesional bila cukup bukti hendaknya langsung di proses ke 

pengadilan 

3. Aparat penegak hukum perlu di bina mentalnya dan di didik khusus nya yang 

berkaitan dengan perbankan agar tidak salah menggunakan kewenangannya 

4. pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepad para aparat penegak hukum 

agar lebih bisa mengerti tentang UU perbankan khusus nya cek bilyetgiro 

5. mengedukasikan ke masyarakat luas mengenai pengaturan serta cara 

bertransaksi yang baik ketika menggunakan fasilitas berupa cek bilyetgiro, 

6. perlunya pengawasan yang ketat para aparat penegak hukum dalam hal ini 

dalam bertransaksi ikut terlibat didalamnya agar pengawasan lebih intensif 
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dan agar tidak terjadi hal yang merugikan kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi tersebut. 

7. Budaya hukum yang mesti di timbulkan baik dari pemimpin suatu Negara 

atau masyarakat yang dipimpin. Artinya apabila pemimpin dan aparat 

penegak hukum berprilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan 

menjadi teladan bagi masyarakat.  
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